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Reprezentanțele comunelor noa
stre nu procedează uniform în pri
vința concluzului comitatens de
spre rezistența pasivă. Unele iau 
la cunoștință acel concluz și se 
conformează, și altele nu se con
formează, ci manțin uzul legal de 
a transpune banii incurși în darea 
de stat la oficiile regești de dare.

La dreptul vorbind, noi nu înțe
legem cum de unele comune frun
tașe d’ale noastre n’au alta de 
lucru, decât să se conformeze unui 
concluz comitatens, al cărui rost 
este o simplă demon st rațiune 
fără nici o vlagă pentru noi Ro
mânii.

Poziția noastră a Românilor s’a 
precizat destul de clar prin decla- 
rațiunea dată de membrii congre- 
gaționali, aparținători partidului 
național român, la ultima con- 
gregațiune comitatensă a comita
tului Caraș-Severin. Noi doar nu 
luăm partea guvernului Fejervăry, 
care pentru noi este tot așâ de 
dușmănos ca și guvernele prece
dente, dar nu ne putem alătură 
nici la modul de luptă al coaliției, 
care duce țara la anarhie.

Atitudinea aceasta a noastră s’a 
precizat în mod magistral prin de
clarația prezentată, așâ că astăzi 
nu mai poate fi îndoială, că ce 
avem să facem. Și chiar presa ma
ghiară, care are obiceiul de a ne 
prezentă consecvent ca stând în 
serviciul reacțiunei. știe astăzi prea 
bine că noi nu sprijinim coaliția, 
dar nu stăm nici pe partea guver
nului.

Și regretăm foarte mult, că se 
găsesc comune românești, cari nu

FOITA „DRAPELliLUF.

Septemtire.
— Schiță —

De Alexandru Ci ura.

— Specimen din volumul „ICOANE".*)  ~
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în gălăgia târgului de cărți, micul 
Toader Moldovan părea foarte neno
rocit. Studenți, cu chipiele date pe 
ceafă, oferiau în schimb cărțile lor 
sau le vindeau, lăudându-și marfa cu 
multă larmă.

Se ținea strâns de tată-său, pri
vind speriat la studenții din jurul lui, 
cari erau așâ de veseli și de gălăgioși.

«Ce cărți ai de vândut?-, întrebă 
tată-so pe unul.

— De pe a șasa : Salustiu, Virgil, 
Xenofon.

— Mie îmi trebue de pe prima».
Băiatul rămase cu gura căscată. 

Numele acele străine îl făcură să tre
sară. Cât de cuminte i-se părea stu
dentul acela, care le vindea; le știa 
de bună samă pe din afară, dupăcum

înțeleg aceasta, ci se înhamă la 
carul odios al coaliției.

Puterea noastră trebue să fie 
între toate împrejurările legea. 
Cu cât este situația mai gravă, cu 
atât mai minuțios trebue să ne 
ținem de lege, căci numai așâ este 
poziția ce o luăm o poziție inex
pugnabilă față de toți adversarii 
noștri firești și artificiali.

Concluzul rezistenței pasive s’a 
putut luâ în congregațiunea comi
tatului nostru numai în urma pre- 
siunei oficiale, a cărei notă a dat-o 
faptul, câ însuși vice-comitele a 
prezentat propunerea. Prin faptul 
acesta a fost imediat angajat în
tregul corp de funcționari pentru 
propunerea vice-comitelui. Și se știe, 
că majoritatea covârșitoare a mem
brilor congregaționali o fac la noi 
funcționarii.

Dar tocmai concluzul acesta 
impus de aparatul oficial ar fi 
oferit cea mai bună ocaziune a 
dovedi, că nu membrii congrega- 
ționali impuși prin aparatul oficial 
sunt reprezentanții adevărați ai 
voinței populațiunei de pe, teritoriul 
comitatului.

Nu-i vorbă, e frumos numărul 
acelor reprezentanțe comunale cari 
nu s’au conformat concluzului con- 
gregațional, dar dacă toate comu
nele noastre procedau uniform re
fuzând a se conformă dispozițiilor 
nelegale ale acelui concluz. negreșit 
câștigă atitudinea hotărîtă și legală 
a reprezentanțelor noastre comu
nale caracterul unei manifesta- 
țiuni impozante, din care toți 
cei interesați puteau înțelege că 
voința populațiunei noastre nu este 
o minge de joc în mâna funcțio- 
uarismului.
știa el poeziile din Abecedar. O rază 
de îmbărbătare cercă să se strecoare 
în sufletul lui amărît. Se gândiă ca 
la un vis îndepărtat, la vremea când 
va fi șî el student mare și va fi pe «a 
șasa».

îl urmăriâ cu privirea și-i auziâ 
glasul răsbătând d’asupra celorlalte.

«Virgil... Xenofon, nou de nouță». 
Aflară în sfârșit un băiat cu cărți 

de pe prima. Și în vreme ce tatăl se 
zbăteâ cu băiatul, care erâ foarte bun 
de gură, el răsfoia cu sfială prin căr
țile cari de acum erau să fie ale lui. 
Geometrie! Citi silabisind titlul, răsfoi 
câteva foi și rămase pe gânduri: ce o 
mai fi șî asta ! Limba latină... Citește 
câteva șire de pe pagina întâi și nu 
înțelege. își ia cărțile subsuoară și 
pleacă spre internat. Cât de multe 
erau; nici nu le-ar pnteâ duce singur 
pe toate de nu i-ar ajuta șl tată-său!

Le așează pe masă, potrivindu-le 
după mărime. Un miros de văpseală 
proaspătă umplea odaia. Corfe și lăzi 
erau îngrămădite pe coridor, 2 țigani 
cărau saltelele umplute cu paie, în 
vreme ce băieții ceilalți alergau ca în- 
tr’un furnicar dintr’un coridor în altul. 
Toți erau veseli: singur numai el și 
cu câțiva alți băieți de pe prima ste- 
teau stingheriți în mijlocul gălăgiei, 
cu privirile abătute, cu gândul de
parte.

L-a petrecut apoi pe tată-său pănă 
la gară.

Dacă revenim acum asupra ace
stei chestiuni o facem, ca să în
demnăm cu toată insistența pe 
fruntașii noștri dela țeară a se 
țineâ strict de calea desemnată prin 
iege — scutul nostru cel mai pu
ternic — și a nu se lăsă ademeniți 
în nici o parte.

Noi nu putem aveâ nici un in
teres de viață, care să ne îndemne 
a împinge la carul coaliției, dar 
n’avem nici un interes nici de a 
veni guvernului Fejervăry întru 
ajutor, fie că vedem la spatele lui 
Fejervăry voința Coroanei, fie că 
considerăm întregul incident Fejăr- 
văry de o simplă aventură, care 
se va pierde azi-mâne fără urmă 
în caosul crizelor cumulate.

Dările și cătanele nu se dau 
guvernului, ci țării, fără privire că 
cine deține pentru moment frânele 
țerii.

Guvernul actual, neavând buget 
și contingent de recruți votat, nu 
are dreptul a încassâ cu forța dările 
și nici de a sili pe feciori la ser
viciul militar. Dar nici aparatul 
administrativ, trecut în serviciul 
coaliției, nu are dreptul de a îm
piedecă plătirea de bună voie a 
dărilor și prezentarea de bună voie 
la serviciul militar.

Populațiunea țerii, care stă de
parte de lupta dintre guvern și 
coaliție, are însă interes să nu i-se 
îngrămădească dările, cari sunt de
stul de exorbitante, și are interes 
ca să-și facă serviciul la armată 
atât în interesul flăcăilor cari acum 
vin la înrolat, cât și în interesul 

I acelora, cari fâcându-și stagiunea 
legală au sâ fie dimiși pentru a-și 
puteâ vedeă de daraverile familiare 
și sociale.

«Să fii cuminte, dragul tatii, să 
înveți și peste o zi-două să ne scrii, 
auzi Toderiță?»

El tresare aiurit.
«Auzi, dragul tatii, dupăce te-ai 

dedat cu lucrurile dela școală, să ne 
scrii.

— Scriu... scriu».
Când să urce tatăl seu în tren, 

buza de jos începe să-i tremure, un 
nod i-se așeză în grumaz.

Și când a dat să-i sărute mâna, 
picuri mari de lacrimi se rostogoliră 
peste ea.

Tată-său a dat să mai zică ceva, 
dar nu-i veniâ vorba; îl netezi pe 
față de câteva ori, îl sărută și urcă 
repede în cupeu.

Băiatul își șterse repede lacrimile, 
își strânse dinții deolaltă cu putere, 
respirând agitat, dând drumul greu
tății, care îl apăsă la inimă.

De cătră sară se mai învioră. Le
gase prietinie cu doi-trei băeți de 
sama lui, dintre cari unul — spuneâ 
că e repetent — i-se păreă foarte în
drăzneț. Pănă să sune de culcare, se 
mai jucară prin curte, mai alergară.

în dormitor iarăși îi veni urâtul. 
Nu-i plăcea sala aceea așâ de mare, 
cu atâtea paturi. își amintiâ de odaia 
lor mică de acasă, cu trei paturi și 
un divan vechiu. Acolo durmiau pă
rinții lui, bunicul și el. Și sluga Ghe- 
rasim îl luâ sara pe genunche și înce
pea să-i spună la povești cu pădurea

Prin starea de «ex-lex> nu scapă 
nici contribuabilii de îndatorirea 
plătirii dărilor și nici flăcăii de da- 
torințele față de steag. Totul ?e 
amână numai. Și amânarea aceasta 
numai fatala poate fi pentru popu- 
lațiune. Și interesele vitale ale po
pulațiunei trebue să fie superioare 
intereselor efemere ale actualului 
guvern precum șl intereselor coali
ției dietale.

Sistându-se azi-mânq «ex-lex»-ul, 
— care nu poate ținea în infinit — 
nime din cei puternici nu va veni 
întru ajutorul populațiunei, care va 
speti sub greutatea sarcinelor îngră
mădite.

La ce ne putem așteptă i.oi Ro
mânii, ne-a dat-o destul de clar să 
înțelegem un organ de publicitate 
șovinist — care ține astăzi fruntea 
coaliției, fiind organul predilect al 
contelui Andrâssy — când a pro
pus anul trecut guvernului, după 
încetarea «ex-lex»-ului premergător, 
să profite de ocaziune pentru 
a cumpără la licitările pentru dare 
moșioarele Românilor, cari nu-și 
pot plăti darea, și sâ le treacă în 
proprietatea coloniștilor aduși din 
alte părți. Credem că acest articol 
al ziarului «Bud. Hirl.» este încă 
în memoria tuturor, cari se intere
sează de soartea bietului nostru 
popor.

Vorbele aceste sâ ne servească 
drept memento!

Interesul nostru nu poate fi, ca 
după încetarea «ex-lex»-ului să urle 
tobele la casele Românilor, dați 
pradă desmoștenirei din cauza prea 
marei greutăți a dărilor îngrămă
dite.

Din contră interesul nostru 
este să îndemnăm pe ai noștri, ca 
cea fermecată, cu zmei și zine, cu 
copiii pierduți. El ascultă cu coatele 
rezimate de masă, uitându-se la fla
căra luminei de său, cum se zbate. 
Slujnica, dupăce gătâ cu vasele, se 
așeză șî ea pe vatră și ascultă.

«Uită-te, domnișorule, ce nas mare 
are Gherasim!»

Și rideâ arătând pe perete nasul 
lui Gherasim. Sluga ridică din umeri, 
zicea o glumă, să astupe gura sluj
nica și spuneâ mai departe.

Flacăra luminii se întindea din ce 
în ce mai tare, o zare ca de curcubeu 
o împrejmuia, în vreme ce el clipiâ 
din gene din ce în ce mai des. Ghera- 
sim, vrând să ia mucu, stinge lumi
narea, apoi ia sfeșnicul, suflă în fe
știlă, ridicând-o repede de câteva ori 
în sus și lumina se aprinde iarăși.

«Vezi, domnișorule, că mai am încă 
zile de trai !»

De sfârșitul poveștii nu-și mai dă- 
deâ samă. Ca prin vis își aduceâ 
aminte, dimineața, că bunicul l-a des- 
brăcat și l-a desculțat și l-a dus în 
brațe pănă în pat.

Cât de drag îi erâ bu licul ! îi 
făceâ sănii și jucării de tot felul și 
paiați, cari joacă când tragi de sfoară, 
și vaci de hârtie. Iarna, când tăiau 
porci, bunicul îl luâ, des de dimineață 
în patul lui. Aburiâ florile de ghiață 
de pe fereastră, îl îmbrobodiâ bine cu 
țolul pe la spate și-l puneâ să pri- 
viască la porcii, cari se pârjoliau între 



acum când mai au ceva din recolta 
anului, să’și împace dările și să’și 
trimită feciorii la armată, ca scă
pând aceștia mai de vreme de da- 
torințele militare, să’și poată înte- 
meiă gospodării și să’și poată vedeâ 
de necazurile traiului.

Tocmai de aceea reprezentan
țele comunale — dacă pricep bine 
interesele comunelor — trebue să 
ordoneze primăriilor liberarea de 
certificate pentru ceice vreau să 
se înroleze de bună voe la armată 
și totodată să ordoneze și trans
punerea dărilor plătite de bună 
voe la oficiile regești de dare.

Să fim deci bine înțeleși, aici nu 
este vorba de a demonstra contra 
coaliției dietale și nici de a luă 
partea guvernului, ci este vorba de 
apărarea intereselor noastre vi
tale.

Și când facem aceasta avem 
legea pe partea noastră, căci 
nici o lege a țerii nu oprește plă- 
tirea de bună voie a dărilor și 
prezentarea de bună voie la ser
viciul militar. Ear a depune banii 
de dare la vre-un institut de bani 
este nu numai un experiment pe
riculos, ci o dispoziție contrară 
legii, căci banii percepuți ca dare 
dela contribuabili au să fie — în 
senzul legii — transportați la ofi
ciul de dare și nu la... bănci.

îndemnăm deci pe toți ai no
ștri sâ se țină strict de lege și să 
nu se lase trași pe sfoară de lo- 
zincele ieftine, cari îmbată acum 
lumea cu apă rece.

——------------- --«£•><#»’■-- -

Adunări poporale românești La 14 
Nov. n. se va ținea adunare poporală 
la Teiuș, în 17 Nov. la Ciacova. 
Se vor mai ținea adunări poporale ro
mânești laCeica și Vașcău (com. 
Bihor), apoi la Sa tul-nou, Alibu- 
nari, S.-Mihai, Uzdin (corn. To- 
rontal), etc. în toate aceste adunări se 
va discută situația politică a țerii și se 
vor luă rezoluțiuni pentru votul uni
versal fără restringeri.

Rezistență activă Comitatele până 
acum au manifestat numai rezistență 
pasivă contra guvernului odios, acum 
aplică șî rezistență activă. începutul 
l-a făcut earăși corn. Pestei, care a 

încuiat oficiul comitelui suprem, a ză
vorit și pecetluit ușile. Acum se anunță 
că congregația extraordinară a corn. 
Zemplen, ținută la Sâtoralja-Ujhely, a 
încuiat toate localitățile comitelui su
prem și a pecetluit ușile; a interzis 
vicecoinitelui convocarea congregațiunei 
pentru instalarea noului fișpan și a 
exchis din societate pe toți cari stau 
de vorbă cu cornițele suprem, pe ace
știa i-a timbrat de trădători și i-a ame
nințat că nu vor obțineâ nici un oficiu 
la comitat.

Sufragiul universal In Austria. Pre
mierul austriac Gautsch a avut o 
convorbire mai lungă cu deputății Dr. 
B a er n r e i th e r, Dr. L u e ger, Dr. 
Pacak și Dr. K ram arz. Obiectul 
convorbirei a fost sufragiul universal. 
Se presupune, că premierul Gautsch 
are dejâ în trăsături generale gata 
proectul de lege despre sufragiul uni
versal, dar va pretinde ca mai înainte 
să fie garantată activitatea parlamen
tului și să fie asigurate necesitățile de 
stat: bugetul, contribuția la cheltuelile 
comune ale Monarhiei, tractatele co
merciale, etc. și numai după aceea să 
urmeze rezolvarea chestiunei dreptului 
electoral.

Maghiarizarea în 
școalele poporale.

— Din programul guvernului. —

Ca sâ dovedim, că ținta guvernului 
actual e tot maghiarizarea forțată, 
aducem și partea din discur-ui-program 
al lui Fej£rvăry, referitoare la învăță
mântul poporal gratuit și Ia maghiari
zarea instrucției poporale și ștergerea 
preparandiilor confesionale.

«Având în vedere, că bunăstarea 
economică și desvoltarea națională a 
ori cărui popor atârnă dela gradul de 
cultură al aceluia, politica noastră de 
guvernare va da atențiune deosebită 
și problemelor învățământului poporal. 
Datorința frecventării școalelor tot nu 
e încă validitată în măsura, în care 
ar cere-o interesele milioanelor de lo
cuitori.

Una dintre cauzele acestei stări de 
lucruri este a se căută în împrejurarea, 
că în cele mai multe școale se cere di- 
dactru (bani de școală) pentru învăță
tură. De altă parte susținătorii școalelor 
încă sunt atât de îngreunați, încât nu 
se pot lipsi de banii de didactru. Gu
vernul are de gând să vindece acest 
rău, introducând învățământul Msgiior 
gratuit în așă mod, ca susținătorii țmatelor 
să fie despăgubiți, cu apărarea inter-.or

Tată-so nu cuteză să-i zică nimic, 
își descărcă deci tot amarul bunicului.

El îl luă pe departe, cu vorbe 
blânde. Să nu-i fie frică, că în două- 
trei zile îi trece urâtu: acolo sunt tot 
copii de sama lui și se vor juca toată 
ziulica.

Toderiță da nedumerit din cap, 
plângând cu sughițuri.

Și în urmă, bunicul îi făgădui, că 
dacă îi va fi urât, are să vină și să-l 
aducă acasă.

«Prinde Gherasim calu la căruță, 
mă țip pănă la tine și te aduc acasă, 
că doar Blaju e numai .peste deal...»

Se înțelese dară cu bunicu, să-i 
scrie.

Cât de bucuros i-ar fi scris chiar 
îndată după plecarea tată-so! Cât de 
străin și de părăsit se simțiă! Va mai 
așteptă o zi două, să vadă ce-i și cum, 
și apoi îi scrie de bună samă bunicului.

Adoarme abia într’un târziu.
« •♦

La ora de latină, profesorul se 
oprește din explicare.

«Măi frățioare, ăla de lângă fe
reastră, din banca a doua, cum te 
chiamă ?

— Toderiță.
— Spune numele întreg.
— ....Moldovan.
— Bine, Toader Moldovan, spune 

tu încă odată ce am zis despre des
părțirea cuvintelor în silabe?»

Silabe .... despărțire... conso
nantă... Se oprește galbin de spaimă 
și-i vine să plângă. 

statului. Pe lângă introducerea învă
țământului gratuit, guvernul va mai 
avea grije șî de aceea, ca învățământul 
poporal fără considerare la caracterul 
singuraticelor școale să se potrivească 
cu trebuințele vieții practice. Una 
dintre nizuințele noastre cele mai de 
frunte se îndreaptă într’acolo, ca în 
învățământul poporal să se învețe cu deplin 
succes limba statului, nu numai în interesul 
statului, ci totodată șî în interesul 
bine priceput al cetățenilor cu buze 
nemaghiare. în legătură cu această 
problemă vom aveâ grije șî de îmbu
nătățirea stării materiale a învățăto
rilor. Plata învățătorilor de stat se va 
aranjă în cadrele aranjării plăților ofi- 
cianților de stat, ear îmbunătățirea stării 
materiale a învățătorilor comunali ți confesionali 
avem de gând să o facem deodată cu 
rtnuurea âgn dupre învățământul poporal.

Cu acest scop al nostru mânecăm 
din acel gând, ca prin asigurarea unei 
vieți libere de griji și a unei neatârnări 
materiale să-i aducem pe aceia, cărora 
le încredințăm creșterea generațiilor 
viitoare, în acea poziție, ca să-și poată 
îndeplini chemarea lor mare culturală 
și națională cu toată puterea și ambiția. 
Pentru desvoltarea mai intenzivă a în
vățământului poporal în cadrele refor
mei ce proiectăm, vom ridică deoparte 
nivelul instrucțiunii învățătorilor în 
măsură egală fără considerare la ca
racterul preparandiilor, ear de altă 
parte vom introduce peste tot instituți- 
unea cualificațiunii de stai a învățătorilor». 

Turburările din Rusia.
.Măcelurile din Basarabia.
în primele zile ale lui Novembrie 

revoluția în Basarabia a fost înfioră
toare. în orășelul I s m a i 1 a au fost 
ruinate mai toate locuințele și prăvă
liile Ovreilor. Ovreii fug, cuprinși de 
panică, pe teritoriul român. Asupra 
orașului Ismaila s’a proclamat starea 
de asediu.

în noaptea de Duminecă spre Luni 
revoluționarii au pus foc în 4 părți 
orașului Călărași. O parte din po- 
pulațiunea iudaică — se vorbește de 
1500 — a pierit în flăcări.

Manifestanții au pătruns pănă la 
R e n i și U n g h e n i (Ia granița română), 
unde comandantul militar român i-a 
respins energic.

Despre numărul Ovreilor uciși cir- 
culează svonuri aproape de necrezut. 
Se vorbește de mii de Ovrei măcelăriți.

Luni seara au fost uciși în Ismaila 
din partea trupelor 66 revoluționari.

S’a format o ligă de apărare. 300
- «Vezi, dragul meu, dacă nu as

culți. Nu te uită pe fereastră, că apoi 
rămâi măgar...»

Băiatul de lângă el râde.
Și celălalt se scoală și răspunde 

respicat la întrebare.
Școala începu să se învârtă cu el, 

bietu nu mai înțelegea nimic, nici nu 
mai voiâ să înțeleagă. Așâ o rușine nu 
pățise încă. Dascălul din satul lor nu-i 
zisese nici o vorbă grea. îl luâ cu 
buna și îl neteziâ pe frunte, oricum ar 
fi răspuns.

Și în orele cari urmară, gândul 
lui erâ aiurea. Vedeâ prin geamul de
schis cum arborii își mlădie ramurile, 
auziă ciripit de paseri și de departe 
un chiot pătrundeâ pănă la urechile 
lui. Erau copiii, cari se jucau undeva 
în nisip, ori se scăldau în bătaia soa
relui dogoritor, în vreme ce el sta în 
năduful clasei, ștergându-și sudoarea 
cu batista.

Sara, când li-se începu «silențiui», 
scoase din pupitru plicul, pe care îl 
căpătase dela bunicu-so, adresat gata. 
Se gândi multă vreme, ce să scrie. 
Aveâ așâ de multe pe suflet și nu 
știâ de unde să înceapă. în urmă se 
hotărî să scrie mai puțin; lucrul de 
căpetenie erâ, să se vadă odată acasă. 
Va aveâ el vreme să se tânguiască 
apoi bunicului. Scrie dar: «Bunicule 
dragă, să vii să mă duci acasă, că 
mi-e foarte urît și nu mai pot să ră
mân aici».

Lipi plicul și-l aruncă cu mare 
grije în cutia poștală, de lângă poartă.

După cină erâ foarte vesel.

familii, creștini și Ovrei, s’au mutat 
în Satu-nou, pe teritoriul român. Gu
vernul român — luând în considerare 
evenimentele groaznice din Ismaila — 
a permis supușilor ruși să între în 
România.

în Mohil e w au fost uciși 5 O vrei.-4 
Din orășelul Si cur any toți locuitorii 
au fugit.

Măceluri în alte părți.
Jefuirea orașului Cherson a du

rat 2 zile. în Gadiatsch nici o casă 
n’a rămas întreagă, toate au fost rui
nate. Orașele Golta și OIwiopol 
sunt jefuite și nimicite prin foc. Krin- 
kow e distrus; foarte mulți Ovrei au 
fost uciși. Surasch e ars și devastat; 
100 case au ars; 37 uciși și 244 răniți. 
Brianskși Romny sunt total je
fuite ; o morți, 20 răniți. în Cazan 
sinagoga a fost demolată și numeroase 
prăvălii ruinate. în S ar a to w a ars 
sinagoga, școala, o farmacie și multe 
case private; numeroase familii au ră
mas fără adăpost; s’a proclamat starea 
de răsboiu.

Multe familii fugind din Rusia au 
sosit la Cernăuți în Bucovina.

Turburările din Caucaz. -'1 
în Batum sunt închise toate pră

văliile și birourile. Copiii nu mai merg 
la școală. Soldații au ucis 18 oameni. 
La o stațiune mai mică au fost uciși 5 
Cazaci.

La 2 Novembrie miliția poporului 
s’a luat la luptă în localitatea N arra- 
kvirali cu 120 Cazaci. Lupta a du
rat 17 ore. 105 Cazaci au căzut morți. 
Oficianții de poliție au fost uciși pănă 
la unul, din miliția poporului au căzut 
numai 4 oameni.

Schimbări în stăpânire.
Marele duce Wladimir, coman

dantul trupelor de gardă și al distric
tului militar Petersburg, și-a dat demi- 
siunea. Au mai demisionat ministrul de 
comunicație C h i 1 k o w, guvernorul ge
neral dela Petersburg și ministrul de 
poliție T r ep o w și ministrul de răsboiu 
Rodi ger.

Informatiuni.
5

01 Nicolas lorya la Lugoj. Distinsul 
profesor universitar din București, care 
prepară acum o carte despre popula- • 
țiunea română a țerilor coroanei sftului 
Stefan, a sosit dimpreună cu știm, sa 
d-nă soție, Miercuri seara la Lugoj, 
venind cu trăsura dela Timișoara. Dl 
Iorga a petrecut seara în cercul so
cietății române din Lugoj, ear Joi a 
vizitat bisericele noastre, a dat vizită

Alergă cu ceilalți prin curte și prin 
grădină și nu-și mai afla locul. Se 
vedeâ acum la adăpost.

Când se întinse în așternut, erâ 
foarte ostenit. Inima îi zvâcniâ cu pu
tere, îi veniâ să strige în gură mare 
celoralalți: Să știți, că vine bunicul
și mă duce acasă.» Un fel de milă îl 
cuprinse pentru ceilalți băieți mici, 
cari se simțiau foarte rău aici, fără să 
aibă un bunic ca al lui, care să-i ducă 
acasă. Adurml în curând. ’

... Și iată, bunicul îl mângâia pe 
frunte și-i făgăduia să-l aducă în vârful 
carului, pe un bostan, dela culesul 
cucuruzului. Gherasim spuneâ po
vestea lui nesfârșită, scoțând fumuri 
din pipă, iar slujnica moțăia de somn 
pe vatră. Flacăra luminii de său se 
întindea din ce în ce mai tare, o zare, 
ca de curcubeu, o împrejmuia, și el 
clipiă mereu din ochi, că îl dureau și-i 
erâ somn... Și bunicul veniâ, în ha
latul lui lung, îl luâ în brațe și îl 
desculță încet-încet să nu se treziască. 
ÎI auziâ, buimăcit de somn, cum îl 
mângăe: «Hai tu cu moșu de te culcă, 
Toderiță dragă, să te faci mare și 
voinic, că apoi mâne prindem o pasere 
frumoasă-frumoasă»...

Simți o mână rece pe fruntea luhA 
Oare cum de erâ rece mâna bunicului ?

Deschise ochii mari. Un camerad 
îl scutură de umăr.

«Scoală, Moldovene, a sunat elo- 
poțelul!»

—ar .

trunchi, sub bobotaia focului de paie, 
în zarea lui, tată-său și oamenii cari 
se învârtiau pe lângă porc, păreau cu 
mult mai altcum, de cum îi vedeâ pe
ste zi. în curând, bunicul veniâ zgri- 
burit, cu căciula trasă pănă peste 
urechi.

«Toderiță, iacă ți-o adus bunicul 
urechea porcului».

I-o puneâ pe jar și o împărțiau 
amândoi, dar bunicul numai cât gusta 
din ea, că nu avea măsele.

Și pe la amiaz îi uscâ beșica fru
mos și i-o umfla, punând în ea boabe 
de cucuruz.

Și de câte ori avea vre-o taină 
mare, pe care nu cuteză s’o spună 
nici părinților, se sfătuia cu bunicul, 
care erâ mai îngăduitor din fire și 
nu-1 atinsese nici măcar odată cu nu
iaua. Așa șî acum, când cu mersul la 
școală. Tată-său îi tot pomeniă de 
câțiva ani, că dacă se poartă bine, îl 
duce la Blaj. Se gândiâ el cu mare 
dor la ziua plecării, dar cu cât se 
apropia de ea, simțiâ că mai bine i-ar 
fi lui să remână acasă. Să hoinăriască 
toată ziulica cu ficiorul cantorului și 
cu ceilalți prietini, cari nu se mai du
ceau nicăirea. într’o sară începu să-i 
spună mame-sii, că el rămâne acasă. 
Ea îl ascultă, îl sărută pe frunte și 
rise.

«Nu se poate, dragu mamii, nu 
te-i pune tu cu fecioru cantorului și cu 
ceilalți copii de proști. Tu trebue să 
te faci domn.... Să înveți numai, pe 
cules vine tata la tine și pe Crăciun 
te-aducem acasă».



P. S. Sale d-lui episcop Dr. Vasile 
H o s s u și P. O. dn protopresbiter Dr. 
George Popo viei. Terminând cu vi
zitele a trecut șl pe la Redacția noastră, 
unde a petrecut timp mai îndelungat, 
arătând viu interes pentru daraverile 
presei noastre. Masa a luat-o la P. S. 
Sa dl episcop Dr. Hossu, unde au fost 
invitați mai mulți fruntași, ear după 
masă a plecat cu trăsura la Caransebeș, 
de unde avea să plece eri, Vineri, inai 
departe spre Bocșa, Recița, Oravița, 
etc. Dorim d-lui Iorga să ducă cu sine 
cele mai frumoase impresii din țeara 
frumoasă a Banatului. Pagubă numai, 
că petrece așa timp scurt Tu mijlocul 
nostru.

Pe pragul .. libertății Foștii deputați 
naționaliști slovaci, a căror activitate 
electorală s’a terminat cu câte un an 
temniță de stat, Valașek și Vest- 
lovszki împlinesc acum osânda și în 
curând vor fi puși în libertate. Cona
ționalii lor fac mari pregătiri pentru o 
primire serioasă și deamnă.

împăratul Wilhelm va întreprinde — 
precum se anunță cu pozitivitate - în 
Februarie anul viitor o călătorie pe 
Marea-Mediterană și cu această oca- 
ziune va vizită mai multe orașe italiene, 
apoi va merge la Constantinopol.

Fejervăry bolnav. Ministrul Fejervăry 
a căzut în una din zilele trecute pe 
trepte și s’a vătămat la piept, așă în
cât trebue să stea câteva zile în casă.

Corfescu la Făget. Corfescu, simpa
ticul bariton al operei regale din Bu
curești, are ideea fericită, ca în turneu- 
rile sale artistice, cari le face de o 
vreme încoace, să cerceteze șî centre 
mai mici românești, precum e șî Fă
getul. Și e bine așă, căci Făgetului 
poate de zeci de ani nu i-a fost dat 
să guste atâta artă muzicală, ca în cele 
doua seri, când Corfescu a concertat 
aici. Șî Corfescu nu e cântăreț de rând. 
Artist de prima forță, ar face cinste 
chiar șî celor mai mari opere din strei- 
nătate. Figura simpatică, pășirea-i cu- 
ragioasă și vocea sonoră și voluminoasă, 
te captivează dela primul moment. Și 
într’adevăr nu știi ce să admiri în el 
mai mult: predarea artistică a compo
zițiilor clasice de Schumann, Verdi, 
Schubert etc., ori farmecul doinelor, 
pe cari Corfescu cu atâta simțemânt 
românesc le cântă. La auzul cestor 
din urmă, străinii ne priviau cu ochi 
invidioși, că putem să ne fălim cu o 
așă frumoasă muzică poporală, iar Ro
mânii erau mișcați pănă la lacrimi. 
Am văzut Români, pe cari de altfel 
ori ce manifestație națională îi lasă 
reci, sub impresiunea scumpelor noa
stre doine însă, cântate de Corfescu, 
vibrau de simțeminte românești. De 
aceea eu îi cred lui Corfescu, când 
spune, că cu ocaziunea unui concert 
dat într’un orășel din Ardeal, un biet 
Român, care de mult își uitase de 
neamul seu, la auzul doinelor, pănă 
într’atâta se trezise în el conștiința 
națională, încât după concert ostentativ 
își băteă peptul în fața străinilor, fă- 
lindu-se că șî el e Român. Eată ce face 
doina românească!

Papa și copilul isteț. Despre Papa se 
povestește următoarea faptă frumoasă, 
ce s’a întâmplat de curând. într’o uli
cioară din Roma eră o școală pentru 
copii săraci de meseriași. Umblă în 
școala asta șî un copil isteț, care în 
timp scurt a învățat să desemneze fru
mos și să sculpteze în lemn. Directorul 
școalei a dus pe băiat la Papa să-l 
vadă. Papa l-a primit bine și a stat 
imediat model înaintea băiatului, ca 
să-l picteze. Băiatul a pictat imediat 
perfect pe Papa, apoi a făcut o ramă 
minunată, în care a pus portretul Pa
pei. După ce a terminat lucrul, copilul 
a dat portretul ca dar Papei. Papa l-a 
întrebat pe băiat despre familia lui și 
aflând că părinții băiatului sunt foarte 
săraci, i-a predat băiatului un plic, în 
care se află o bancnotă de 100 lire. 
Totodată i-a dat îndărăt portretul zi
când: «Portretul e minunat, mi-a plă
cut peste măsură. Dar ți-1 las ție, du-1 
acasă și vinde’l. Te fac însă atent să 
nu ceri pentru el mai puțin de 250 
lire». Apoi l-a binecuvântat și i-a dat 
drumul.

Procesul pentru broșura Zeysig. Pro
curorul din Budapesta a prezentat 
deja la tribunal actul de acuză pentru 

broșura Zeysig. Acuzați sunt Arpad 
Z i gâ n y, Alexandru B a ne t h și Iosif 
Denes pentru provocare directă la 
comiterea delictului de laesa Majestate 
și pentru delictul de laesa Majestate 
comis de ei. Pertractarea senzaționalu
lui proces va avea loc — probabil — 
încă în luna Novembrie.

Mișcarea populațiunei in Septembrie, 
în Septembrie s’au născut în Ungaria 
58.192 copii și au murit 40.979 persoane 
și astfel sporiul e de 17.213. Numărul 
nașterilor e cu 5500 mai mic decât în 
Septembre a. tr., numărul cazurilor de 
moarte e cu 5800 mai mare decât în a. 
ti', și astfel sporirea populațiunei e eu 11300 
mai slabă decât în Septembre anul trecut. 
Dacă examinăm nașterile și cazurile de 
moarte din primele 9 luni ale anului, 
și le asemănăm cu cele din anul trecut, 
rezultatul e șî mai posomorit. Anume 
în anul prezent au fost cu 13000 mai 
puține nașteri decât în același interval 
al anului trecut, ear cazurile de moarte 
cu 62,000 mai multe, astfel că sporirea 
populațiunei în primele 9 Iun» ale anului 1905 
e eu 75000 mai mică decât în primele 9 luni 
ale anului 1904. Mai puține nașteri au fost 
în Ardeal, mai multe cazuri de moarte 
au fost în părțile din stânga Tisei. în 
comitate mai puține nașteri au fost în 
Caraș-Severin și Hunedoara, mai multe 
cazuri de moarte în comitatul Bichiș.

Căsătoriile în Septembrie. în Septem
brie 1905 s’au încheiat în Ungaria 7948 
căsătorii, cu 2149 mai puține decât în 
Sept. 1904. în Ianuarie—Septembrie 
1905 s’au încheiat cu 3700 mai puține 
Căsătorii decât în Ian.—Sept. 1904. Din
tre căsătoriile încheiate în Septembrie 
a. c. 1137 au fost mixte (14.3%) Căsă
torii între creștini și Ovrei s’au încheiat 
36 și anume în 12 cazuri a fost mireasa 
ovreică, ear în 24 cazuri a fost mirele 
ovreu.

Emigrările în Septembrie. In Septem
brie 1905 au fost liberate pe teritoriul 
Ungariei 13.392 pașapoarte, cu cari au 
avut dreptul de emigrare 10.301 per
soane. Dintre persoanele cari au avut 
dreptul să emigreze, 8027 au emigrat 
la America, ear 1631 în România. Mai 
multe pașapoarte au fost liberate în 
corn. Brașov. Dintre emigranți a treia 
parte au fost Maghiari. în Septembrie 
au venit acasă din America 1097 per
soane, din România 123.

„Luceafărul “ Nrul ultim (15 Oct. v.) 
al excelentei reviste «Luceafărul» din 
Budapesta are următorul sumar: «Mor
mântul unui copil» de M. Sadoveanu; 
«Rândunica» poezie de Ecaterina Pitiș; 
«Suflete ce mai tânjești» poezie de 
Maria Cunțan; «Domnul mamii» de 
George 'Stoica; «Cântec» poezie de 
Zaharie Bârsan; «Din popor» poezii 
poporale comunicate de Dr. Iosif Po- 
povici; «Floare albă» poezie de Eca
terina Pitiș; Dări de seamă: «Istoria 
Românilor bănățeni de Dr. George 
Popovici» de I. Minea; Posta Redacției 
și administrației; Ilustrațiuni: Dela Ex
poziția din Sibiiu. Secția istorică-cul- 
turală. Secția bisericii ortodoxe. Casă 
țărănească. La stână. Odaie țărănească. 
Abonamentul 12 cor. pe an, ediția de 
lux 20 coroane. Redacția și admini
strația: Budapesta IV, str. Zoldfa 7.

% milion spre scopuri școlare. Dece
datul Francisc Kemenes, mare pre- 
posit la Vesprim, a testat întreagă 
averea sa, în sumă de 600.000 coroane, 
spre scopuri școlare romano-catolice.

Mari duci rusești... fug în străinătate. 
Se svonește că în urma revoluției fio
roase din Rusia 4 mari duci rusești au 
fugit din Rusia la Hamburg și de acolo 
la Paris.

Obstrucția căilor ferate din Bohemia. 
Impiegații căilor ferate din Bohemia 
fac de câtva timp un fel de obstrucție 
sau rezistență pasivă, care constă în 
aceea, că fac ce fac ca trenurile să întâr
zie cu mai multe ore. Scopul rezisten
ței lor pasive e să constrângă guvernul 
a le mări plățile cu 20%, dar cer șî 
votul universal secret. Guvernul însă 
nu vrea să le împlinească cererile, 
căci de le-ar împlini, ar trebui să ia 
încă 18 milioane coroane în bugetul 
statului. Ș’apoi îi e teamă, că dacă 
va împlini cererile impiegaților de 
tren, se vor sculă șl impiegații de 
postă și finanții cu asemenea preten- 
ziuni și astfel pentru împăcarea tutu
ror ar fi lipsă de 90 milioane coroane. 

Rezistența pasivă crește însă mereu 
și în unele locuri a luat proporții așă 
de mari, încât transportul mărfurilor 
cu trenul a devenit imposibil. Pănă 
acum nu-s semne de împăcare între 
guvern și impiegații obstrucționiști.

„Amintiri și impresii14. Sub acest titlu 
primim un foileton din comuna C.... 
(comitatul Caraș Severin), care cosține 
între altele șî următoarea «impresiune», 
asupra căreia, credem de bine, a atrage 
atenția acelora, pe cari îi privește. 
«...Eră o vale presărată de mii de flori, 
care de care mai frumoasă, deosebin- 
du-seuna de alta prin colorile lor splen
dide. Jos curgea părăuașul mititel, 
oglindându-se în el pasările ce veniau 
a bea și a se odihni la răcoroasa um
bră a sălcilor din apropiere. Din sus de 
această vale maiestoasă se vedea locul 
de jale, cimiteriul. Mă așezai pe muș
chiul des, dând curs liber gândurilor 
ce mă năpădiseră din nou. Deodată mă 
trezesc la jalnicul sunet al clopotelor. 
Eram în jumătatea a doua a acelei zile. 
Nu peste mult trece și eată că din de
părtare se zărește aducerea unui cre
dincios al bisericei noastre, la locul de 
odihnă. Tristă dar și înălțătoare e o 
astfel de priveliște! Mici și mari, tineri 
și bătrâni de ambele sexuri erau înso
țitorii fericitului ce se apropia de locu- 
ința-i vecinică. Steagurile fâlfăiau, cru
cile dela ele luciau în razele aurii ale 
soarelui, ear din mijlocul mulțimii se 
auziâ o cântare lină frumoasă, — feri
cită e calea.... — încetul cu încetul se 
apropiau. Eată că se zărește printre 
mulțime figura simpatică a dascălului 
celui bătrân, ear în urmă-i vine preotul 
cel vechili dar cu știință nouă. Ce mi
nune Doamne, mă gândiam, toți cu ca
petele goale, numai popa’l nostru cu 
checichet (chivără) de postav negru în 
cap, asemenea popilor rom.-cat. în fine 
înțelesei că popa al nost vrea să im
pună, căci a-1 scuti de razele soa
relui nu se putea, fiindcă știut este că 
postavul negru atrage razele soarelui. 
Actul înmormântării s’a finit. Mulțimea 
a început să se împrăștie, mergând fie
care la ale sale spre a-și continuă firul 
vieții, pănă când vor fi chemați la același 
loc în cimiter! Eu asemenea m’am 
sculat și pornit cătră casă, dar tot cu 
gândul la checichețul popii, căci zău 
pănă atunci nu mai văzusem la popii 
noștri ortodoxi astfel de căpițe. Câte 
mai are să vadă și să învețe omul cât 
trăește. Finis rei gloria dei».

Copii răpiți de vultur. Deunăzi s’a întâm
plat într’un sat din Elveția, că un vul
tur s’a repezit asupra unei mame și i-a 
răpit din brațe copilul, pe care l-a dus 
în munți și l-a mâncat. Un caz cam 
tot așă de înfiorător s’a întâmplat 
într’un sat din Prusia. Doi copii, unul 
de 4, celălalt de 7 ani, se jucau prin 
grădină, când un vultur uriaș s’a re
pezit asupra celui mai mic. Nu l-a 
apucat însă bine în ghiare și i-a dat 
drumul. Peste câteva secunde s’a re
pezit din nou asupra copilului, pe care 
însă copilul mai mare îl acoperise cu 
trupul seu, ca să-l apere. Vulturul nu 
s’a dat însă îndărăt, ci a apucat pe 
copilul cel mare. Când era chiar să 
plece cu el, veni tatăl băeților cu pușca 
în mână și cu o pușcătură a doborit 
vulturul. Lungimea vulturului eră de 
97 centimetri, depărtarea aripilor de 
2 metri și 18 centimetri.

Lupte de bande în Macedonia. La 
Nezilevo (vilaiet Uskiib) a avut loc de 
curând luptă violentă între o bandă 
de Bulgari și o bandă de Sârbi. Per- 
derile Sârbilor sunt 20 morți, ale Bul
garilor 3 morți și 3 răniți. — Duminecă 
la 5 Nov. a avut loc la Dinoși luptă 
între Albanezi și Montenegrini. Doi 
Montenegrini și un Albanez au căzut 
morți, 2 Montenegrini a fost grav răniți.

Ucigaș de tată... mântuit. Curtea cu 
jurați din Alba-Regală a mântuit pe 
feciorul de 24 ani Balog Istvân, care 
a omorît pe tatăl seu. Acuzatul a re
cunoscut crima, dar a spus că a fost 
așâ de beat, încât n’a știut ce face. 
Procurorul a dat recurs.

Mulțâmită publică.
LUGOJ, 11 Novembrie 1905.

Manifestațiunile grandioase din 5 
Novembrie vor remâneă pentru tot
deauna neșterse în sufletul tuturor 
Românilor cari au avut fericirea să 

aziste și să ia parte la ele. Primirea 
«împărătească» ce s’a făcut deputaților 
români naționaliști, cari au venit să 
participe la măreața conferență pu
blică din Lugoj a Românilor din 
Caraș-Severin și din întreg Banatul, a 
fost neîntrecută și a impus chiar și 
străinilor. La măreția festivităților de 
primire au contribuit în mare măsură 
călăreții din Lugoj și jur, cari au for
mat impozantul banderiu. apoi pom
pierii români din Lugojel, cari ca o 
trupă disciplinată și organizată s’au 
pus în fruntea cortegiului falnic, pre
cum șî măestrii români din Lugoj, cari 
au știut susțineâ perfect ordinea în 
marea de lume, așâ încât nu s’a în
tâmplat nici cel mai mic incident.

Tuturor acestora le aduce șî pe 
această cale mulțămită sinceră

Comitetul aranjator.

VARIETĂȚI.
Un popor unic în felul seu tră

ește pe insula mică Groix la mar
ginea sudică a Normandiei. Pe astă 
insulă trăesc numai 3000 oameni, dar 
aceștia consumă an de an cam 40.000 
kilograme cafea. De unde au obiceiul 
ăsta nu se știe. Cafeaua la ei suplinește 
ori-ce fel de mâncări, afară de pâne. 
Sunt acolo copii de 8 ani, cari n’au 
mâncat în viața lor decât pâne și ca
fea. Din cafea se pregătește acolo șî 
un fel de supă, care e cea mai aleasă 
mâncare la ei. Copiii mititei sug țîță, 
dar beau foarte adeseori șî cafea. Fe
tele tinere lucrând rod în continuu la 
boabe de cafea. S’ar putea zice, că pe 
insula Groix cafeaua e o epidemie. 
Urmările sunt însă foarte triste. Con- 
turbațiuni de mistuire, umflături în 
corp, obstipație continuă, iritațiune 
mare, apoi slăbirea creerilor, insomnie, 
tremurătură în mâni și în tot corpul. 
Urmează în fine gălbinare, slăbire ge
nerală, decadență. Puterea de rezistență 
a corpului scade așă de tare, încât 
omul se stinge la ori-ce atac al vre
unei boale molipsitoare. Poporul de 
pe insula Groix dă oinenimei o probă 
vedită cum piere omul prin înveninări 
de cafeă. Poate se va desvățâ cu tim
pul șî acest popor de consumația peste 
măsură a cafelei.

Știri ultime.
D-na văd. Anastasia Tempea 

din Toracul mare a donat episco
piei gr. or. române ce se va 
înființă la Timișoara 40,000 
cor., alumneului gr. or. român din 
Timișoara alte 40,000 cor. și bise
ricei din Toracul mare 2000 cor.

Detalii în nr-ul viitor.

Cursul pielei Lugoj.
arfa.

gr
eu

ta
te

a

co
ro

an
ei

1 ba
ni

Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc 85 14 —

Săcară prima calitate . 80 13 _
» de mijloc 75 _ —

Orz prima calitate . 80 12 60
» de mijloc . 75 11 80

Ovăs prima calitate 45 13 —
» de mijloc 40 12 —

Cucuruz prima calitate . 85 13 60
» de mijloc . 85 12 80
» nou . 10 — —

Făină 0.................................. 85 28 —
> prima . 85 27 —
. II . . . 85 _ —
» brună IV . 85 26 —

Orez...................................... 1- 40 —
Gris...................................... 80 32 —
Arpăcaș . 70 15 60
Măzăre 90 48 —
Linte...................................... 85 72 —
Fasole .... 80 36 —
Mălaiu mărunt 70 40 _
Cartofi — 8 —
Fân prima calitate . — 6 —

» de mijloc 5 —
Paie...................................... — 1 —
Stejar .... — 6 __
Cărbuni de peatră . — 5 40

» de Petroșeni . •— 4 40
Oloiu de rapifă — — 80
Lumini de stearină — 6 80

» topite . — ■ 1 68
Săpun .... — — 80
Carne de vită I. calitate — 1 44

» » » II. » — 1 20
Unsoare de porc — 1 60
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — — 24
Zăliar .... — 92 —
Vin...................................... — — 80
SpirtI..................................... — — 30

II. . . , , — 1 50
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șenești cu atât mai vârtos, fiindcă 
j ofertele mai târziu întrate nu se 
; vor luă în considerare

Condițiunile se pot vedeă sub 
I durata oarelor oficioase în biroul 
’expediției orășenești.

ii

Dela primăria orașului Lugoj. ;§tearnâ Panâ la 14 Novembrîe

Pu b li câți un e.
Nr. 9152
ad. 1905.

Pentru ținerea în stare bună 
fântânelor cu pumpe precum și 
pumpelor așâ numite «Diaphragma» 
cari sunt proprietatea orașului, se 
excrie licitațiune minuendă.

Toți acei industrieși, cari se 
ocupă cu astfel de industrie, sunt 
poftiți ca ofertele lor să le sub-

a
Lugoj, 28 Octombre 1905.

Marsovszky,
primar.

P. P. 37 (3-3).

- 1ST eîntiecut IZZZZZZZ=
este norocul, care favorizează coiectura noastră princi
pală. Deja mai mult de 21 milioane cor. câștiguri m plătit in 
scurt timp on. noștri mușterii ; între aceste cefe mai mari 

câștiguri, și anume

de 2 ori marele premiu de

cel mai mare câștig «

600.000
400.000

â 80.000, 3 ă 70.000, 3 â 60 OOO. 
20.000 15.000 și

ccxoane

<

4 ă 100 000, 3 â 90 000. 2
mai multe ă 50.000. 40 000, 30 000 25 000 20 000. 15.000 ș: 
afară de aceste încă nenumărate câștiguri mari ă 10 009. 5.000, 
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 t >atâ 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

110.000 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-
Comnuduti 11 linifll'll 1 Jp prinde bărbatul pe femeia sa sau femeia pe 

flllallUdll lilillldl Ul 11“ 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.

Aiiaw, Adal 121 Deasa, ■ Ivan, hian 23 >3 Ot o lelaaia 21451
Adolâr, Agnes • 3223 rid ), E.3 er Jakab. I6-s< 9S322 O4ol arczisx 55177
Adolt, A«ota 22, El ik. Etel 4I7V9 linos- raditn 35597 pal S-szu 2737
Agoslon, Amâlia 6 017 Elemir, Flora 107213 Jena. Juiiaka 54895 Peter Olga 51515
Aladâr Anna 41777 Emil F. anciska 3:443 Jozsef, iiaroiin 17.t39 Piita, Paula 101969
Albert, Anatolia 748<i6 Endre, Frida 92777 KAlaăn, Kali >:a 63775 Bi-hird. Pelagie 34_55
Alired, Apollonia 20282 Erno Genoma 52551 Earaly, £ tilin 4874t 83: i Mreerii 7-7^7
Akos. Aranka imooi Ferenc Gertrud 1211:. Xornel, Klara 66344 Rac elf Pimka 12533
Ambrns, Berta 50801 Frisyes.Gibr ella 93989 Kristcf, Klotild .279 Salauson, Regina 65 27
AndrAs, Blanka 85266 Fiilop, Oisdia 60037 Lajas Kornelia 109707 Si ra, Bs 8i«a 1771-»
Antal, «ornată 2392 Gabor, Hedvig 20399 Laszb, Knszii a

Leo. Kw.igan a
5)919 Sandor. Rozalia 

Simon. Sari
38107

Arnold, Boriska 96372 Gâspâr Helăua 79747 96622 107797
Arpad, Betti 32417 Gergely, Heurieit 51631 Lip t Laura 21624 Tasis. Saralta 4^-04
Arthur, Bella 105317 Geza, Hermina 38897 Lori-c Lenke 66022 Tiber, Szerem 74377
A irdl. Brigitta 13223 Gus tâv. Hilda 2736 Hand, Le raia 6270 Th»:- TbMft..a 2727
Attila Cecilia 52333 Gybrgy, Iboiyka 55487 Bar us. Lidia 3t484 Tivadar. Terez 34951
Baldzs, Cornelia 71897 Gyula. iduska 35.17 o Hărtoa, Lini 95297 Tobias Teres 55477
Baiint, Dora s4i)34 Henrik, Ilona 34477 Balyas, Ludmilla 52977 VendeL Vai-ria 2»M»5
B «rnabas, Dorottya 9001 Hermann, lima 92,9’. Minai , Lujza 24292 Vktor. Verxfta toioii
B la, Cecilia 38277 Hugd, Ilia 46495 Miklos. Magdolna 65146 Vi; me s Vutona •><r.KF,
Benedek. Eufemia 108855 Ignâc, lren 12115 Miksi, Malm 48562 Vinee. Vilsa 12413
Berndt Emma 51377 Hies, Irma, 45273 Mor, Marvit 12306 Zoltaa Zsoia t>>a>5
Dăniel. Ernesztia W191L Imre, Izabella 109333 Bandar, Maria 109689 Ztiiacad, Zmzwm 5463
Dadd, Eva 16864 Istvan, lama 27174 Orban, Martha 36784
Ddnes, Eveiin 92157 Isidor, lohanna 53077 Oszkar, Matfid 67197

Cel mai mare câștig ev. 1,000.000 coroane 
Special 1 premiu de 600.000- 1 câȘt'g de 400 000- 1 â 
200.000, 2 â 1OO.OOO- 1 a 90.000 2 ă 80.000 1 * 
70.000, 2 â 60.000- 1 a 50.000- 40.000 5 â 
30.000» 3 â 25.000- 8 â 20.000- 8 a 15.000. 36 â 
10.000 și încă multe altele. Nr. 198 (8—5)

Misa conf. planului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru '/« loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru ’/, loz orig. fl. 1.50 sau cor. 3 - 

,, i> »> ,, ff m 0. , ,, /, ,, ,, ,, 0;— ,, ,, 12’ —
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 

■■■■■Ml 2C3 ZSTovembre a. c. gMKHSMB
ou încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec 

și tragerea I clase incepe deja la 23 Octombrie a. c.

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

BVDuĂ.FESTJL.
Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale:

Centrala : Theresienring 46\a. I. Sucursală : Waitznerring 4\a. 
II. Siun\vsa\h:Wluseumring 11\a. III. Sucursală: EHsahethring 541a.

' Adresa telegrafică: Torokek Budapest.
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Hotel „CONCORDIA"

SALVATORIA
întreprindere de credit, Verșeț (Yersecz) Strada Pelflfi Nr. 69.

Convertiri favorabile tie imprumuturi vechi și scumpe.

a Imprunintnri hijoiecare IfflțirDfflDtori personale ■
pe pământuri și edificii : pentru oficianți, oficeri, co- 

tnercianți și industriași:

6-73’|,-B’|. 0
pe lângă întabulare și pe 
durata de 10—70 ani. Banca V 4 pe lângă giranți, preno-
n’are dreptul a abzice nici f 5 tare pe salar sau deposit
când, pănă ce datorașul ori de valori. Durata 5—15 |5» când poate plăti restul ne ani.

amortizat al datoriei. Nr. 202 (x—4).

Reprezentanți căutăm în toate comunele.

V-

Am onoare a aduce la cunoștința on. public, că Duminecă 
seara,, 12 Novembrie n. servesc

CIORBA DE VARZA
(Krautsuppe)

în sala cea mare a otelului.
Tot atunci aranjez șî

= petrecere dansantă. =
Apelând cu supunere la sprijinul onoratului public, semnez 

cu stimă

Nr. 212 (1-1)
Iuliu Csontos,

hotelier.

a
£ a
£
a a a s s a

J

Salar anual 1200 coroane, plă- 
tibil anticipative și în rate lunare 
de

penti u 200—300 porci se află 
in pădurea comunei Roșea ni 
iântiă Dobra. Jir din abundanță 
și apă. Prețul de porc mare pe] 
3 luni 3 coroane. A se adresă.
la Ioan Serb în Roskâny limba română, maghiară și germană,
n ii Umiv.i<l Tb>ki*.i  Cei-ce cunosc și limba sârbeascăp. ii. nun\ ii'i-uoiii <i. Nr 213 (3-ii c c ...7 vor fi preferiți.

cu succes

100 coroane.
2. Tantiemele statutare.
Reflectanții au să dovedească:
1. Că au absolvat

vre-o școală comercială din patrie.
2. Că sunt în stare 

corect și independent comptabili- 
tatea recerută.

3. Că posed în vorbire și scriere

să poarte y

1

„Panciovana“
institut de economii și credit în\ 

Panciova. postul 
direc-

Concurs docu-

4. Aplicațiile de până aci.
Definitivarea va urmă numai 

după uu serviciu corespunzător de 
un an.

Alesul are să-și ocupe 
la terminul ce-1 va stator) 
țiunea cu ocaziunea alegerii 

Recursele, adjustate cu
i mentele necesare, sunt a se înainta . 
jdirecțiunei institutului în Panciova'*'  

Pentru ocuparea postului dej până inclusive la 
comptabil la nou înființatul institut' tnino Mnupmhrip a P
de economii și credit «Panciovana»' !U^° M0VemDrie a- C-
ca societate pe acții cu sediul în Panciova, la 10/23 Octombre 1905 

: orașul Panciova să «acrie concurs Direcțiunea.
pe lângă următoarele condiții: 209 (3—3)

Tipografia Oarol Traunfefiner, — Lugoj.


