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Dacă capriciul sorții, dela care 
depinde existența guvernelor ma
ghiare, va prelungi zilele actualului 
cabinet, apoi ni-se va da prilegiul 
a revedea uu cunoscut, deși nu 
vechiu, dar deja diochiat: proectul 
de lege Berzeviczy.

în al doilea cerc electoral al 
capitalei Budapesta și-a pus actu
alul ministru al cultelor și instruc- 
țiunei publice George L u k âcs 
candidatura, bine înțeles cu noul 
program al lui Fejdrvâry, și Dumi
necă și-a desfășurat în reduta din 
Buda discursul program în fața 
alegătorilor comandați acolo de 
organele oficiale și conduși de in
terese meschine.

Și dl ministru în calitatea can
didatului de deputat nu a ezitat a 
urmă exemplul șefului seu și a luă 
gura plină, promițând satisface
rea intereselor de maghiari
zare pe terenul instrucțiunei 
publice.

Căci deh, dl ministru nu este 
mulțămit cu progresele de până 
acum ale maghiarizării. După cum 
ne spune, din locuitorii Ungariei 
proprii, trecuți de 6 ani, sunt toc
mai 40% cari nu știu nici o boabă 
ungurește și 38*6%  sunt cari nu 
știu scrie și ceti.

Dar îndată ne și spune, că sco
pul lui este a pune instrucțiunea 
publică în serviciul intereselor de 
maghiarizare, din ce reese, că pe 
D-Sa nu-1 doare capul de cele 
386%, cari nu știu scrie și ceti ci 
de cele 40%, cari nu știu ungu
rește.

Și pe acest motiv grăbește a 
declară, că primește de al -eu pro
ectul de lege al antecesorului -•

FOITĂ „DRÂPHLULUr .

ff'e fRuncu.
— Schiță —

I
De Ion Ciocirlan.

— Specimen din volumul «Traiul nostru».*)  ~

Din vârful Pitarului ne îndreptăm 
spre soare-apune. în față se ridică 
Runcu uriaș, iar între noi și el se 
deschide, adâncă, Valea Cerbului. Pă
durile de pini și molizi, cari umbresc 
văgăunile, se ridică pe-o coastă și alta 
pănă s’ajungă ’n brâul munților.

Creștetul Pitarului, pleșuv, e stân
cos și sterp ; Runcul însă e acoperit 
cu iarbă, de sus și pănă unde ajunge 
de se ’mbracă de brădet. Pe el pasc 
turmele lui Moș Soare de cu primă
vară și pănă în toamnă.

Opriți o clipă în clinul coastei, 
moșul mi-arată cu mâna cârdul de 
oițe, care se mișcă spre vale.

«Uite, târla se zărește în poala 

(Beizeviczy) cu unele modificări, 
anume ca învățământul poporal să 
fie gratuit, și ca statul sâ reboni- 
fice confesiunilor susținătoare de 
școale pierderea ce o sufer prin 
sistarea didactrului. dar în schimb 
pentru acest «ajutor», ce-1 dă 
confesiunilor, să-și lărgească statul 
dreptul asupra școalelor acestora. 
Și tot așă face și cu preparandiile 
de învățători, lăsând confesiunilor 
dreptul de a susținea preparandii, 
dar rezervând statului dreptul ex- 
cluziv de a cvalificâ pe învățători.

Deja aceste două dispoziții arată, 
că dl Lukăcs a reușit să în
treacă în șovinism chiar și pe . . . 
Berzeviczv, căci prin aceste două 
dispoziții nu intenționează dl Lukăcs 
altceva, decât ea confesiunile să 
contribue și mai departe pentru 
susținerea școalelor, preparandielor 
și învățătorilor, dar atât școalele 
cât șl învățătorii să fie pe deplin 
in mâna statului.

Ca și Împăratul Wilhelm II de
spre mustața sa cu țăpuș în sus, 
așă și dl Lukăcs poate zice cu 
emfază despre programul seu de 
maghiarizare vorbele celebre: Es 
ist erreicht! Confesiunile să sus
țină școale și învățători, iar statui 
să maghiarizeze populațiuhea cu 
ajutorul acestor școale și învăță
tori !

Nu discutăm acum că ajunge-va 
sau nu va ajunge dl Lukăcs sâ 
reediteze proiectul lui Berzeviczy 
în această edițiune emendentă. căci 
existența acestui cabinet depinde 
astăzi deja dela un fir de paiu.

Faptul însă, că în această situ
ație de tot critică nu numai pen
tru cabinet ci pentru toate aface
rile publice ale țerii, ține dl L u k ă c s 
să supraliciteze cu o față așă se- 

eodruiui; turmele scoboară ’ntr’acolo. 
De acuși ne apropiem. Vorba ceia: 
mult a fost, pupn a rămas.

— Numai de n’a ’nserâ pănă vom 
scoborî coasta Pitarului.

— Dacă silim, eu trag nădejde să 
călcăm stâna inainte de sfințit, mai 
ales că n o să mergem pe de-a ’ncun- 
jurul. Caută numai de te ține tot 
aproape de mine, căci sunt locuri 
grele de trecut».

Coasta in adevăr e goală și re
pede. Călcăm din copcă In copcă și cu 
multă băgare de «earnă. Dedesubtul 
nostru, departe, inegrește cingătoarea 
de codru. Pănă *n  poala lui însă, fața 
stâncii e așă de netedă, încât un pas 
greșit ar face să lunecăm in adâncimi.

Iată-ne scăpați în umbra de ceteni 
care ne "mbată cu mirosul ei de ră
șină. De-acî, poteca șerpuește tot la 
vale, cotind pe după trunchi voinici 
de brazi. Coborîșul ar fi lesnicios, dar 
bătrânii codrului, doborîți de vreme, 
s’au așezat de-a curmezișul în calea 
noastră. Atâta putere, atâta viață adu
nată, pic cu pic, din vremuri uitate 
s’așterne acum pământului, deschizând 
sânul altor vieți, altor vlăstare ce se 
ridică cutezătoare din trupurile măci
nate...

Copacii aceștia căzuți sunt așâ de 
groși și lungi, încât nu-i putem nici 
încunjurâ, dar nici sări cu ușurință.

Ne cățărăm cu mânile de tulpi- 

nină în materia maghiarizării școa
lelor noastre poporale, dovedește, 
că prin retragerea proectului lui 
Berzeviczy încă nu a trecut peri
colul amenințător pentru existența 
școalelor noastre. Din contra cu 
cât este mai șubredă situația ca
binetului din cauza acutului con
flict de drept public, cu atât mai 
mult caută cabinetul să câștige 
popularitate în sarcina intereselor 
de cultură a popoarelor, cari nu 
aj arțin rassei maghiare.

Dar mai dovedește încă ceva, 
ceea-ce nu putem în destul sub
linia: Ori cât de înverșunată ar fi 
lupta dintre coaliție și guvern, în
verșunare care merge pănă la boy- 
cottul social, totuși față de noi 
sunt șl coaliție șl guvern pe de
plin de acord. Și politica coaliției, 
ca și politica guvernului tinde di
rect la desființarea noastră na
țională.

Ear noi, cari în primul rând 
avem să ne apărăm înainte de toate 
existența noastră națională, 
u’avem și nu putem aveă nici un 
motiv de a sprijini pe una sau pe 
alta din aceste două direcțiuni, căci 
pe ori-care am sprijini-o, am da 
indirect sprijin operei de distru
gere națională îndreptată contra 
noastră. «

E deci fatal dacă unii de-ai no
ștri, înfierbântați contra coaliției 
din cauza că aceasta tinde să știr
bească drepturile suverane ale bu
nului nostru Monarh privitoare la 
unitatea limbei de comandă în si
nul armatei comune, prezentă ati
tudinea politică a poporului nostru 
în coloritul fals al unei pretinse po
litici tradiționale care conclude 
direct în apărarea drepturilor su
verane ale Coroanei și indirect în 

nile lor putregăioase, ne suim cu greu 
de-asupra, și apoi scoborî m de ceia 
parte în cărare.

Cu câtă răbdare și cumpăneală își 
urmează Moș Soare drumul și cât haz 
face de truda nedeprinderii mele...

«Ziceai că pe-aci dăm mai de-a 
dreptul. Moș Soare: dar după cât văd 
o să 'noptăm prin codri.

— Ajungem la timp, n’aveâ grijă- 
Trecem numai lacul Cerbului și-apoi 
suim spre stână*.

Pânza deasă de pădure, ce ne 
umbrise până aci, se rupe de-odată în 
marginea unei văgăuni stâncoase, în 
fundul căreia sclipesc troiene de ză
padă...

Puțin mai la vale, jghiabul petros 
se lărgește și lasă în lumină fața lim
pede a lacului. în jur răcoare, șopot 
de frunze, susur de izvoare. Din adân
cimi un cânt duios, o doină zisă ’nce- 
tinel, se ’nalță printre bolțile de brad, 
pierind în depărtări...

Abia am prins cele din urmă două 
versuri:

... Te duseși bade ’n pământ, 
Eu în fire nu mai sunt, — 

Nu mai sunt 1
Moș Soare se opri pe loc și puse 

degetul pe buze, în semn de tăcere.
Ascultarăm cu luare aminte. Doina 

încetase. Nu se mai auziă decât un 
suspin, un plâns înnăbușit. Prins în 
murmurul apelor se ’nălță ca pioasă 
rugă spre cer.

sprijinirea acelui guvern al «Maj. 
Sale», care luptă contra coaliției 
tocmai pentru a apără drepturile 
suverane, trase la îndoială de co-

Ar fi o nenorocire dacă poporul 
nostru s’ar lăsă prins în mreaja 
acestei politice, a cărei obârșie stă 
afară de sfera intereselor vitale ale 
poporului nostru.

Chiar programul rostit Duminecă 
de dl George Lukăcs la Buda în 
cadrul programului mare, aprobat 
de Maj. Sa Regele, ne arată că 
la ce avem să ne așteptăm dacă 
iese actualul program al guvernului 
biruitor din lupta de drept public 
dintre Coroană și majoritatea die- 
tală coaliată.

Datorința noastră nu poate fi 
a sprijini pe nici unul din comba
tanți fie direct fie indirect, ci pă
strând cu cea mai mare rigoare 
calea legalității să detragem din 
parte-ne tot sprijinul dela ambele 
părți litigante și să căutăm cu toate 
mijloacele legale ce ne stau la dis
poziție ane întări poziția noa
stră pe toate terenele.

Scopul adevărat al ori-cărei or- 
ganizațiuni politice la noi nu poate 
fi altul, decât a ridică poporul 
nostru, conform importanței sale 
numerice și culturale, cât și con
form poziției sale geografice, la 
rangul unui factor politic în 
țeara aceasta, care este și a noa
stră. Și factor politic național 
românesc nu putem deveni nici 
sprijinind coaliția, dar nici venind 
sub lozince falze întru ajutorul gu
vernului.

E gravă situația țerii și este de 
tot gravă situația noastră. Abstra- 
gând dela toate, chiar discursul 
dela Buda al ministrului Lukăcs

Tovarășul meu se mișcă atunci în
cetișor spre coborîșul cărării și, adă- 
postindu-se în umbra unei aripi de 
piatră, îmi făcu semn să-l urmez.

M’apropiai și, plecându-mă de-asu
pra stâncii, prinsei cu ochiul tot golul 
diu adânc... Dedesuptul nostru, în 
umbra păretelui rece, s’arată un trup 
voinic de fată. Nu se mișcă. E ca tă
iată din marmoră. Un șipot, care țîș- 
nește din stâncă, îi scaldă picioarele 
rumene, rotunde. Iar în jur i s’adună 
fota mândră, prinsă ’n cingătoare de 
bete alese...

Pieptul pliu, bine făcut ascunsu-i 
în alesătura cămășii cu altițe; iar din 
creștet îi curge din belșug cosița nea
gră, împletită cu flori albe de luminos 
și iasomie. Vârful mătăsos și despletit 
trecutu-i peste umăr, ținându-1 în pal
mele duse la ochi.

Deodată pieptul, i-se zbuciumă în 
sughițuri de plâns, iar cu mânile tre
murătoare își despletește părul fir cu 
fir, lăsându-1 să cadă pănă ’n călcâe 
în unde lucitoare, iar florile albe le 
aruncă pe luciul de apă.

Se liniști o clipă. Ridicând apoi 
ochii și brațele în semn de rugă, oftă 
dureros. în cuprinsul plin de răcoare 
al stâncilor, răsună iarăși versul plân
gător al doinei:

Te duseși, bade sărace! 
Eu cu doru ce m’oiu face ? 
Te duseși, bade, din lume,



r

ne arată în cele mai vii colori 
gravitatea situației noastre.

Și ar fi pagubă, enorm de mare 
pagubă, dacă îu situația aceasta 
am scăpă din vedere marile noastre 
interese naționale cari reclamă im
petuos consolidarea noastră 
pe bază națională.

Patimele urite și veleitățile per
sonale trebue date la o parte, dacă 
nu voim să compromitem cu desă
vârșire maturitatea noastră 
politică, care este conditio sine 
qua non a devenitei noastre factor 
politic în lupta pentru existență a 
popoarelor din țerile Coroanei Sf. 
Stefan.

Primejdia națională trebue să 
ne unească pe toți, cari ținem la 
limba și legea noastră, într’o tabără 
națională.

-------------------------------- . _ .------------------------ ------------------------

Turburările socialiste din Cinci-Biserici 
Socialiștii, în număr de câteva mii, au 
aranjat Duminecă demonstrațiuni mari 
la Cinci-Biserici (Pecs) contra kossuth- 
iștilor și în deosebi contra lui A p- 
ponyi, care a mers acolo ca să orga
nizeze partidul kossuthist. Socialiștii 
au atacat pe Apponyi cu petri, dar nu 
l-au nimerit. Au nimerit însă cu o 
peatră în cap pe contele Benyovszky, 
care eră în aceeași trăsură cu Ap
ponyi. Adunarea kossuthiștilor a fost 
necontenit întreruptă de strigătele și 
bătăile grave înscenate de socialiști. 
Cu totul au fost răniți la Cinci-Biserici 
patru-zeci oameni, dintre cari 8 
zac șl acum grav răniți în spital. Ra- 
nele au fost pricinuite cu cuțite, petri 
și gloanțe de revolver. Apponyi abia 
și-a putut ținea discursul în mijlocul 
strigătelor asurzitoare socialiste. în 
discursul seu Apponyi a zis între al
tele, ca coaliționiștii încă voesc re
alizarea sufragiului universal se
cret, dar înainte de toate trebue 
creeate garanțele statului național 
maghiar unitarei numai după aceea 
trebuesc conduse massele în șanțurile 
constituției. De nu interveniâ la timp 
armata, s’ar fi întâmplat la Cinci-Bi
serici o groaznică vărsare de sânge.

Partidul național croat a ținut șe
dință la Zagreb și a votat o rezolu- 
țiune, prin care pretind r ei ncor po- 
rarea Dalmației la regatele 
croate-slavone, condamnă însă 
procedura unei părți a opozițiunei, care 
a întrat în pertractări directe cu par
tidele maghiare.

Doru cui i 1-oiu mai spune? 
Te duseși, bade ’n pământ, 
Eu în fire nu mai sunt, — 

Nu mai sunt

Frântura versului din urmă se 
’necă într’un hohot de plâns...

Pătruns de durere, mi-aruncai re
pede privirea spre Moș Soare, căutând 
să-mi ascund lacrămile.

«E Suzana», îmi șopti Moș Soare 
la ureche, și-apoi puse fluerul la gură.

Doina mândră începu să curgă în
cetișor și lin îngânându-se cu murmu
rul apelor și freamătul codrului. Crescu 
apoi din ce în ce și codrii răsunară în 
cântecul de dragoste...

Bocetul din vale a ’ncetat și acum 
cântecul se stinge, fermecător, plin de 
dragoste, tot mai încet, tot mai de
parte.

Ca luminată de-o chemare sfântă, 
Suzana își face semnul crucii și șopte
ște cu drag un nume scump. Și-aruncă 
apoi pletele pe umăr și trage la mal 
mica plută de bușteni, care se legănă 
pe unda lacul ii mai la o parte. Se 
suie pe dânsa și, cumpănind-o cu o 
prăjină, trece pe partea cealaltă a la
cului. Sări pe mal și, suind repede 
cele câteva scări de piatră ale cărării, 
se perdh printre copaci.

Tăcuți și gânditori ne lăsarăm șl 
Jioi la vale. Mai curând decât mă 
așteptam, ne pomenirăm pe malul la
cului. Limpezișul de apă e destul de 
lat și pare a fi adânc. De sub troienii

Demonstrațiune internațională de 
flote contra Turciei. Ambasadorii din 
Constantinopol ai marilor puteri au 
trimis Sultanului un u 11 i m a t, prin 
cari i-au comunicat că puterile sunt 
decise a întreprinde o demonstrație 
de flote contra Turciei în caz că 
Sultanul nu se va învoi la controla 
internațională din partea marilor 
puteri asupra administrației fi
nanciare din Macedonia. Demon
strația va fi împreunată șl cu blocada 
Dardanelelor.

Programul ministrului Lukâcs
Din discursul program al ministru

lui de culte și instrucție George Lu
kâcs, discurs ținut Duminecă la Buda, 
se învederează, că Lukâcs e tot așâ 
de mare aderent al maghiarizării forțate, ca 
șl antecesorul seu Berzeviczy, ba vo- 
ește chiar să-l întreacă pe acesta. După 
ce dl Lukâcs constată mai întâiu, că 
Fejervâry a adus dela Viena maghiari
zarea limbei de instrucție in armată și a lim- 
bei de regiment, trece la desfășurarea pro
gramului seu.

înainte de toate declară, că «sunt 
aderentul neînfrânt al politicei națio
nale și direcția mea e direcția patriotică 
intransigentă. Aceasta o dovedesc nu cu 
vorbe, ci cu faptele mele».

Ordonanțele de maghiarizare.

«Fie-mi permis să constat aicea, că 
în chestiunea instrucției în direcție națională 
și în obiectul validitării cu efect a limbei 
maghiare ca limbă de stat în școalele eu limbă 
de învățământ nemaghiară și în cualificatia în- 
vățătorească, de 26 ani, de când legea de
spre instrucția obligătoare a limbei 
maghiare e în viață, eu membrul ne
patriotic al guvernului nepatriotic mi-am 
luat prima dată îndrăsneala să iau 
astfel de dispozițiuni eficace, pe cari 
guvernele anterioare, cari dispuneau 
de mare majoritate parlamentară, n’au 
aflat de oportun a le probă. Și contra 
mea, contra ministrului nepatriotic, a făcut 
recriminație la Domnul nostru, la Regele no
stru, forul cel mai distins al unei biserici na
ționaliste foarte respectate și Regele maghiar, 
a cărui bunătate față de noi și al cărui 
sentiment constituțional suflete nepre- 
cugetate le trag la îndoială, va face 
mărturie cu cuvântul seu regal, că cul
tura națională maghiară e sfințenie, de care 
să nu se atingă nimenea cu mână ne- 
deamnă».

Pe cetățenii cu buze nemaghiare ai 
patriei nu-i permis a-i împedecâ în fo
losirea și cultivarea nețermurită a lim
bei lor materne, dar de altă parte 
e șî datorința șî interesul fiecărui cetățean al 
patriei să fie părtaș de cultura națională ma
ghiară umtară. Aceste principii nu numai 

îngrămădiți între stânci gâlgâe un pâ
rău limpede, spumos; iar în stânga 
coborișului nostru curge de sub stâncă 
ciuciurul guraliv.

Jos, pe țermul de stâncă se vede 
ruptă’n bucăți o cunună de flori sel- 
batice, iar pe unda lacului tremură 
încetișor petale curate de iasomie și 
luminos.

«Uite, domnișorule, astea-s podoa
bele Suzanei. Risipa unui suflet întu
necat și plin de durere... De dimineață 
și pănă’n asfințit aleargă pe munte, 
de se gătește cu flori și, sara, cântând 
și plângând, vine de le rupe și Ie 
aruncă în unda limpede a lacului, pe 
mormântul dragului ei».

Moș Soare își frânse vorba într’un 
oftat, iar eu rămăsei tăcut și cu ochii 
duși pe fața lacului, care se mișcă pe 
ici pe colo de lupta puilor de păstrăvi. 
Cu aripioarele întinse vâșliau pe’ntre- 
cute, ciugulind din risipa petalelor 
albe..

în suflet îmi picură același vers 
plin de durere:

Eu în fire nu mai sunt. — 
. . . Nu mai sunt

în timpul acela, Moș Soare des
prinse din creștetul stâncii un cârlig 
lung și cu el trase pluta la malul 
nostru.

O așeză binișor și păși pe dânsa.
«Hai ce faci, te sui ?
— îndată, moșule! Uit’ eu îs tot 

cu gândul la Suzana. Ce jale îi arde 
sufletul ?

le mărturisesc, ci în scurta’mi guver
nare deja le-am ridicat la validitare șî 
în praxă».

Sufragiul universal.

Trecând la sufragiul universal arată 
că în Ungaria numai 6% a populațiunei 
are drept de alegător și că «această 
extindere a dreptului nu-i îngrijitoare 
din punct de vedere național, pentrucă 
pe când pe baza cenzului actual 56“/» 
a alegătorilor sunt Maghiari, conform 
reformei proectate, în urma supremației 
culturale a maghiarimei, 61° 0 din toți 
alegătorii vor fi Maghiari și numai 39°/0 
vor fi nemaghiari. Această proporție 
favorabilă maghiarimei se poate po
tența încă în mod considerabil prin 
arondarea cercurilor electorale».

Instrucția poporală.

«Dela intrarea în vigoare a legei 
despre instrucția poporală au trecut 
aproape 4 decenii. în acest timp edu- 
cațiunea noastră poporală în mod ne- 
îndoelnic s’a desvollat în proporții 
mari, dar când încă șl acum 38 6' 0 din 
populațiunea dela 6 ani în sus nu știe 
ceti și scrie, când 40% a populațiunei 
din țeara-mamă ungară nu vorbește 
limba statului, toate aceste arată, că 
in privința desvoltării intenzive a in
strucției noastre poporale încă e mult 
de făcut. Necezitatea statului modern, 
de altă parte transformația economică 
și raporturile grele de traiu însă po
runcesc, ca instrucția noastră poporală 
să țină în vedere pretenziunile vieții 
practice și să facă pe popor capabil 
de lupta cu raporturile grele de viață, 
în fine ceea-ce ar fi trebuit să accen
tuez înainte de toate, consolidai ea 
noastră națională numai așa se 
poate asigură, dacă întreagă in
strucția noastră poporală stă în 
serviciul intereselor naționale. Spre 
acest scop cu toată inima primesc de 
al meu proectul de lege al antece
sorului meu în oficiu despre re
vizia legilor de instrucție poporală, 
proect prezentat dietei, dar pe urmă 
retras. îl primesc de al meu, însă cu 
următoarele schimbări esențiale. Lă
sând neatins dreptul de a întemeiâ 
școale al comunelor și confesiunilor, 
țin că trebue decretată instrucția poporală 
pe deplin gratuită, pentrucă cu obligativi
tatea învățământului nu poate con
cordă datorința plătirei de didactru. 
Natural, pe susținătorii școalelor comu
nale și confesionale, șî așa preă îngre
unați, trebue statul să-i despăgubească în 
cazul întroducerei obligătoare a in
strucției gratuite, dar această despăgubire 
trebue să se întâmple cu deplina scutire a in
tereselor de stat. Cu decretarea instrucției 
poporale gratuite, libere de didactru, 
ar trebui să despăgubim cu 2,710.999 
cor. pe singuraticii susținători de școale.

— Ia, un păcat se vede. Și-a per- 
dut mințile din dragoste, și acum o 
văzuși...

— Cum e povestea dragostei ace
steia ?

— Tristă, ca mai toate poveștile 
de dragoste. Acum suie pe bușteni, 
căci înserăm pe acî; povestea Suzanei 
îi aflâ-o deseară la stână».

Trebuind să nu-i ies din cuvânt, 
îi cerui mână de-ajutor și m’așezai în 
picioare pe cei doi trunchi de brad, 
alături de bătrân. Pluta se legănă 
ușor. Din câteva vâsle ne pomenim la 
malul celalalt. .

Când am întrat în codrul de pe 
poala Runcului, înserase de-a binele.

Coasta e repede, dar poteca face 
cotituri, așâ câ urcușul se ’ndulcește 
mult. Cu cât înaintăm, brădetul se ră
rește împestrițându-se cu albul curat 
al tulpinelor de mesteacăn, iar covo
rul moale de mușchiu și frunze ve
ștede, care ne-a fost așternut potecilor, 
se schimbă în velință mirositoare, țe
sută numai în iarbă și minunate flori 
de munte.

Aerul răcoros și mirosul de brad 
se topește acum în amestecul mirezmei 
a fel de fel de floricele de munte, cari 
rid drăgălaș, împodobite în rouă 
amurgului.

(Va urmă).

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

Cu decretarea instrucției gratuite putem 
sigur speră, că mare parte din cei 
250.000 obligați la școală, cari acum 
sunt fă’ă nici o învățătură, se vor 
prezentă la instrucție legală. Deoarece 
însă susținătorii de școale pe lângă 
susținerea cadrelor școlare actuale sunt- 
deja peste măsură împovărați, pentru 
ridicarea școalelor cari lipsesc trebue 
să se îngrijească statul. Spre acest scop 
în viitorul apropiat trebue să ridicăm 
gradat noui școale poporale de stat cu circa 
3000 posturi de învățători. Cheltuelile totale 
ale școalelor noui de stat le socotesc 
la 4,500.000 cor. Socotind 10 ani pentru 
organizările lor, cheltuelile ivite cu 
aceste nu întrec suma, pe care o folo
sim acum an de an pentru ridicarea 
de noui școale de stat. Ramura mai su
perioară a instrucției poporale, așâ 
numita școală de repetiție, trebue s’o 
organizăm pe deplin corespunzător in
tereselor vieții practice. Deoarece orga
nizarea în acest mod a școalei de 
repetiție pretinde dela învățătorii po
porali lucrare mai potențată și mai 
multă capacitate, sunt vrednici ca pen
tru această lucrare a lor să fie remu
nerați sepaart».

«Trebue să ne îngrijim în mod 
deosebit de instrucția cu deplin 
succes a limbei statului în școalele 
poporale cu limbă de învățământ 
nemaghiară. Spre acest scop pretu
tindeni, unde din cauza frecuenței prea 
mare a școalelor, sau din altă cauză 
susținătorii de școale nu’s capabili a 
corespunde pretenziunilor, trebue să 
venim în ajutor cu învățători de slat exmiși 
la aceste școale.

(Finea va urmă).

Turburările din Rusia.
Drepturi Poloniei.

Se susține, că Țarul va acordă Polo
niei autonomie politică. Polonia își va 
avea dieta sa proprie, aleasă pe baza su
fragiului universal.

Polonii însă pretind și mai mult. 
Anume: Țarul să se încoroneze de Rege 
al Poloniei, instrucția în școale să se facă 
excluziv în limba polonă, creearea unei 
armate național-polone etc.

Victimele măcelurilor.

Numărul porsoanelor ucise sau rănite 
în Kronstadt cu ocaziunea revoltei mili
tare este de 12000—14000.

La turburările mai de curând dela 
Odessa au fost uciși 1100 oameni, ear nu
mărul rănițiior se urcă la 3000.

în trenul de persoane, care a plecat 
la 4 Novembrie n. din Odessa, s’au aflat 
10 oameni morți și 20 mutilați îngrozitor. 
Trenul fusese atacat de revoluționari în
tr’o stație mică.

Tribunalul militar din Kronstadt a 
condamnat 300 dintre matrozii revoltați 
la moarte.

Revolte militare.

La Wladikawkas s’au revoltat 
rezerviștii și pretind să fie eliberați mo
mentan din armată sau să li-se îmbună
tățească soartea. Revoltanții au refuzat 
ori-ce serviciu militar.

La W1 adiwostok asemenea s’au 
resculat ezerviștii și au pretins să fie 
imediat transportați acasă în Rusia. Re- 
voltații au început să devasteze magazinele 
și piețele. Ei deneagă ori-ce serviciu.

Turburările din Basarabia.

în Chilia -nouă a isbucnit o re
voltă. Au avut loc ciocniri sângeroase 
între revoluționari și cetățenii pacinici. 
Numeroase familii fug la Chilia-veche pe 
teritoriul României. Din Ismaila au pleca: 
trupe la fața locului pentru restabilirea 
ordinei.

în R eni încă au avut loc mari tur- 
burări.

Târgul Danuțeni a fost Luni te
atrul unor turburări mari contra Ovreilor. 
Lipovenii au năvălit asupra Ovreilor, au 
dărimat mai multe case și au comis multe 
atrocități.



Informatiuni.
J

Expoziția națională din 1906. Lucră
rile pentru expoziția națională dela 
București, ce se va deschide în Iunie 
1906, continuă frumos. Peste 1500 lu
crători sunt ocupați cu construirea pa
vilionului etc. Pentru restaurarea ve- 
chei biserici «Cuțitul de argint» gu
vernul a pus la dispoziție 200.000 lei. 
Palatul artelor ocupă un loc de 2316 
metri pătrați și va costa 500.000 lei. 
între mărețiile expoziției va ocupă loc 
de frunte grandiosul circ roman, 
care va costă 300.000 lei și va ocupă 
o suprafață de 5500 metri pătrați. Cir
cul va fi gata la 1 Mai 1906 și va cu
prinde 4000 spectatori. Artiștii vor fi 
în număr de 300—400. Se vor repre- 
zentă jocuri antice, tablouri vivante, 
defilări etc.

Monumentul împăratului Traian. La 10 
Mai 1906 se va desvali ia Turnu-Seve- 
rin monumentul împăratului Traian pen
tru comemorarea celor 18 veacuri dela 
colonizarea Daciei prin Romani. Monu
mentul acesta e opera sculptorului și 
arhitectului Franasovici și va fi făcut 
din peatră de Deva, marmoră de Car
rara și bronz.

Regele Spaniei la Viena Luni a sosit 
la Viena Regele Spaniei Alfonso 
XIII venind dela Berlin. La gară au 
eșit întru întâmpinare Maj. Sa împă
ratul Francisc Iosif I și toți arhiducii, 
cari se aflau atunci în Viena.

Balonul „România*.  Duminecă la ora 
1 d. m. locotenent Asaky, principele 
B i b e s c u, căpitanul G o r s k y și Ni
cu 1 e s c u Ianca au pornit în o nouă 
călătorie cu balonul «România,, pornind 
dela București. La orele 2 aeronauții 
au trimis prin un porumb de pe balon 
o telegramă generalului Mânu, ministru 
de răsboiu. Seara la orele 7 balonul a 
sosit în comuna P e r i ș fără nici un 
incident. înălțimea cea mai mare, la 
care a ajuns balonul, a fost de 2500 
metri.

Hymen. Dl Alexandru F. R e z e i 
și d-șoara Elena V1 a d u se vor cu
nună Duminecă, 19 Novembrie st. n., 
în catedrala română gr.-cat. din Lugoj. 
Felicitări.

ț Porfirie Petrovici. Subscrișii cu 
inima frântă de durere aduc la cuno
ștința rudeniilor, amicilor și cunoscu- 
ților, că prea iubitul soț, părinte, 
frate, socru și bunic Porfirie Pe
tr o viei preot gr. or. în Furdia, și-a 
dat nobilul suflet în mânile Creato
rului Marți la 25 Octombrie v. a. c. la 
orele 9 a. m. în etate de 53 ani, îm
părtășit cu sf. taine. La înmormântarea 
săvârșită cu pompă a pontificat P. On. 
dn protopresbiter Sebastian Olariu 
azistat de On. d-ni preoți Dim. Iosof 
(Bujor), A. Angel (Coșava), G. Gar
il a ce a (Brănești), D. Tă ta r (Jupani), 
I. Neagu (Gladna r.), N. Brindeu 
(Surd ticul mic) și preotul local Simeon 
L u g o ș a n. Au mai participat mai 
mulți d-ni învățători și numeroși cre
dincioși din loc și jur. Fie-i odihna 
fericită și memoria neuitată! Văd. Ana 
Petrovici ca soție, Sofia măr. Brașovan 
ca fiică, loan Petrovici ca frate, Va- 
silie Brașovan învățător, ca ginere și 
Emil Brașovan ca nepot.

Rezistența pasivă în corn. Caraș-Severin. 
Ni-se scrie din Vermeș cu datul 12 
Novembrie n.: Reprezentanța comunală 
din Vermeș a ținut azi ședință și în
tre alte obiecte de pertractat, a fost șl 
rezistența pasivă a comitatului: de
portarea dărei la perceptorat, ori depu
nerea la vre-o cassă de păstrare. Deși 
notarul George B e r a r i u și-a părtinit 
propunerea, de a se depune darea la 
o cassă de păstrare, motivând, că co
muna ar aveă din aceasta avantagiu, 
eventualele percente s’ar întrebuința 
pe seama trebilor comunale, cu toate 
acestea a rămas singur, întreaga reprezen
tanță comunală unanim a decis, ca darea sol
vită să se deporteze la locul ei, la perceptorat. 
Notarul George Berariu a anunțat 
apelație. — în Eșelnița asemenea nu 
s’a primit decisul congregației de a se 
depune banii incurși pentru darea de 
stat la cassa de păstrare, ci ca pană 
acum, așa șl mai departe au să se 
depună la oficiul de dare.

Alegenle pentru congresul național- 
bisericesc în arhidieceza Sibiiului s’au 
terminat alegerile deputaților din cler 
pentru congresul național-bisericesc al 
bisericei rom. gr.-or., pe un nou period 
de 3 ani (1905—1908). Aleși au fost: 
cercul I Sibiiu - Seliște Dr. Ilarion 
Pușcariu. arhimandrit; cercul II Sebeș — 
Alba-Iulia Nic. Imn. asesor cons.; cercul 
III Deva—Hațeg Tit V. (zfcw/a, proto
presbiter; cercul IV Ilia—Geoagiu Dr. 
Miron E. Oiștea, asesor cons.; cercul 
V Zarand — Câmpeni Vasile fomu». 
protopop; cercul VI Turda-Cluj Dr. 
Eusebiu R. Roșea. protosincel; cercul 
VII Solnoc—Bistrița Greg. Plrfo*»  pro
fesor; cercul VIII Târnava —Sighișoara 
Matein roileanu asesor cons.; cercul IX 
Treiscaune - Brașov Vasile Fotna pro
topop: cercul X Bran—Făgăraș Dr. 
Miron E. Oîtfea. asesor cons.

■an serbări la Merearea. în zilele 
de 26—30 Oct. n. frumoasa comună 
Mercurea (corn. Sibiiu) a fost centrul 
unor mari serbări românești culturale 
și economice. în aceste zile s’a ținut 
expoziția de poame organizată de 
«Reuniunea română de agricultură din 
corn. Sibiiu», conferență învățătoreaseă, 
conferență preoțească, sfințirea frumo
sului edificiu școlar, sinodul protopres- 
biteral, concertul corpului învățătoresc, 
reprezentație teatrală de diletanți și 
petrecere dansantă. Aceste serbări au 
făcut că Mercurea a fost 5 zile dea- 
rându-1 loc de întâlnire pentru întreaga 
preoțime și dăscălime și pentru frun
tașii români din Mercurea și jur. Ex
poziția de poame a succes deplin. S’au 
împărțit 200 premii și 70 diplome de 
recunoștință. O însemnată parte din 
premiați au abzis de premiul lor în 
favorul fondului pentru expoziții și al 
fondului de stipendii pentru viieri. 
Obiectele expuse asemenea n’au fost 
luate acasă, ci s’au vândut la licitație 
în favorul fondului școlar din Mer
curea și al Reuniunei române de agri
cultură.

Teatru român in Sibiiu. «Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu» va repre- 
zentâ mâne Vineri la 17 Novembrie st. n. 
1905 în teatrul orășenesc din Sibiiu 
piesele: I. «Poștașul Dragostei», 
comedie în trei tablouri, de N. Rădu- 
lescu-Niger. Regisor: Dumitru Axente. 
II. «Ar vin te și Pepelea,» vodevil 
într’un act, de Vasile Alecsandri. Ve
nitul curat e destinat pentru ajutorarea 
săracilor români. Muzica: capela oră
șenească din Sibiiu. începutul ia orele 
7 seara.

Demosirațiuni în Zagreb. De câteva zile 
studenții din Zagreb fac demostrațiuni 
contra deputaților, cari țin cu Maghiarii, 
în vre-o câteva seri studenții au mers 
in corpore la locuințele acestor depu- 
tap și strigând: «Jos cu maghiaronu!» 
au aruncat cu noroi asupra caselor și 
au spart ferestrele. S’au întâmplat șl 
mai multe ciocniri grave cu poliția și 
la aceste ciocniri mulți studenți și po
lițiști au fost grav răniți.

Casina ofic anților din Lugoj arangează 
Sâmbătă sara in teatrul orașului re
prezentație teatrală de dile
tanți. Se va reprezenta comedia <Hâ- 
rom testor*  de Fr. Herczeg. După 
reprezentație urmează petrecere dan
santă în sala mare dela otelul «Re
gele Ungariei», pentru care se trimit 
invitări speciale.

Greva dela căile ferate austriace a în
cetat. Pe toate liniile ferate de stat și 
private s’a restabilit circulația regu
lată a trenurilor. Guvernul a promis 
greviștilor urcarea plăților și alte îm
bunătățiri.

Bancă românească în Macedonia. Banca 
românească, ce se înființează la Salonic 
în Macedonia, va începe să funcționeze 
la 1 Ianuarie 1906. Banca va avea și 
o sucursală, la Monastir.

Chemarea rezerviștilor la serviciu mi
litar. Ziarul «Fremdenblatt» din Viena 
anunță, că în Ungaria vor fi chemați 
sub steag acei rezerviști suplinitori, 
cari la tragerea de sorți pentru armată 
au tras astfel de numeri, încât au tre
buit să fie eliberați de serviciul militar, 
precum șl aceia cari au fost concediați 
în urma unor defecte corporale. Toți 
aceștia vor fi chemați acum la serviciu 
activ. Ear soldații, cari și-au făcut ser
viciul militar de 3 ani, dar au fost re

ținuți în serviciu, vor fi în cea mai 
mare parte eliberați și vor putea merge 
acasă. Concediarea lor va urma cam 
pe la finea lui Decembrie.

Petrecere dansantă în Timișoara. Reu
niunea femeilor gr. or. române din 
Timișoara-Fabric și jur aranjează pe
trecere de dans Joi, în 10 23 Novem
brie 1905. în sala berăriei d’aici (Fa- 
brikshof) în favorul elevilor săraci 
dela școalele confesionale din Timi
șoara. Presidenta comitetului aranjator 
este dna Maria Dr. Putici, secretară: 
dna Persida Regep. începutul la 8 
oare seara. Biletul de persoană 2 cor., 
de familie (3 membri) 3 cor. Oferte și 
suprasolviri marinimoase se primesc 
cu mulțâmită la adresa dnei cassiere 
Lucreți?. Matei (Fabric, strada dom
nească — Uri-utcza — Nr. 32) și se 
vor evită pe cale jurnalistică. Damele 
sunt rugate a se prezentă în toalete 
cât mai simple.

Atrocități grecești contra Românilor ma
cedoneni. O bandă grecească a aprins în 
Abdel a partea locuită de Români, a 
dărimat școala și o moară, ear o altă 
banda a ucis în satul Krupișta 2 Ro
mâni macedoneni.

Norvegia... monarhie. în Norvegia, 
care s’a despărțit total de Suedia, s’a 
pus la vot chestiunea, că oare Norve
gia să fie monarhie sau republică. 
Drept de votare are întreg poporul 
norvegian. Până acum s’au dat 242.508 
voturi pentru monarhie (adecă să se 
aleagă rege) și 6408 pentru republică.

Foamete în laponia. Mare foamete 
domnește în laponia din cauza recol
tei slabe. Părinții își vând copiii cu 
l‘/2 șilingi și cu acești bani părăsesc 
satele. Soldații re’ntorși din răsboiu 
n’au mai aflat acasă pe membrii fami
liilor lor, deoarece toți au emigrat. 
Mulți oameni locuesc — din lipsă de 
material de încălzit — în spelunci. 
Dări nu se mai plătesc și poliția nu 
mai capătă plată.

Proces pentru ofenzarea Majestății Sale. 
Un culegător tipograf Adolf Ster din 
Budapesta scrisese o carte poștala pro
curorului, prin care a ofenzat pe Maj. 
Sa Regele. Procurorul a dispus imediat 
arestarea lui Ster și l-a dat în judecată. 
La pertractare Ster s’a apărat cu aceea, 
că a fost beat când a scris cartea. Tri
bunalul l-a pedepsit la 3 luni închisoare. 
Procurorul a apelat cerând agravarea 
pedepsei, acuzatul încă a apelat cerând 
achitare.

Mare furt de praf de pușcă. La Peters
burg revoluționarii au furat dintr’un 
magazin peste 600 punți praf de pușcă.

Cutremur pe muntele Athos. La 10 
Novembrie s’a întâmplat mare cutre
mur de pământ la mănăstirile de pe 
muntele Athos. Cutremurul a făcut pa- 
gube m ri. Mănăstirea Sveron a fost 
distrusă și călugării sunt nevoiți să tră
iască sub cerul liber.

G foae Sună economică
în curând se împlinește anul de 

când în Caransebeș apare o foae eco
nomică ilustrată excelentă și de nepre
țuit folos pentru țăranul nostru. Am 
urmărit cu atențiune număr de număr 
această foaie și acum deja se încheie 
un an de muncă și de viață a ei, ea 
se prezentă din ce în ce tot mai bine. 
«Economia», căci așa se numește 
foaia din chestiune, are înfățișarea 
deamnă a foilor de specialitate din 
Apus și aduce material tot mai variat 
și de mare valoare pentru economii 
noștri. Ea se extinde nu numai asu
pra agriculturei, ci și asupra altor ra
muri economice, precum pomăritul, al- 
binăritul, grădinăritul, peșcăritul, păs- 
toritul, creșterea de vite, galițe, apoi 
șl asupra tuturor ramurilor de indu
strie.

E un semn îmbucurător acesta, că 
ne vedem și noi cu o foaie atât de 
excelentă, precum o au d. e. Germanii, 
Olandezii, Danezii și alte popoare din 
apusul îndepărtat. Folosește o limbă 
poporală, pe care o înțelege fiecare 
țăran, și aduce multe ilustrațiuni. După 
cât ne-am putut convinge, ea are as
tăzi un număr de cetitori, cum abia îl 
va mai fi atins cândva o foaie econo
mică la noi. între altele am putut afla 

șl aceea, că bravele noastre bănci au 
avut ideea fericită, de a abona un nu
măr oarecare din ea și o distribue 
gratuit înte țăranii cărturari. Așâ 
I.ugoșana» 25 exempL, «Oraviciana» 

15, «Sebeșana» 5. «Patria» 3 și multe 
altele.

Ar fi de dorit, ca și celelalte bănci 
românești să aboneze an număr anu
mit și să le împartă între poporeni, 
cu atât mai vârtos, că articolii, cari 
apar în ea, sunt toți ieșiți din conde
iele specialiștilor noștri de valoare, iar 
abonamentul foii este numai 2 fl. pe 
an. «Economia» este redigeată de că- 
tră bărbați de specialitate, ale căror 
nume oferă deja garanța unei foi cu 
adevărat bune și de nespus folos.
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Literară cu următorul sumar: Basmul 
iubirei versuri de B. Lueescu. O hot.ărîre, 
schiță de Liviu Marian. Voina, baladă 
populară de S. Fl. Marian. Cum scriu stră
inii despre noi, de George Tofan. Toamna 
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Mă întreabă (versuri) de Rotică. Octavian 
Goga, de V. M. Dări de seamă. Cronică 
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bliografice de Nr. Redacția și administrația : 
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VARIETĂȚI.>
Un atlet unic în felul seu trăește 

în Statele-Unite. îl cheamă Tom Jack 
și are darul de a putea paraliza puterea 
celor mai puternici atleți din lume. El 
se pune jos pe pământ înaintea unui 
adevărat atlet și-l provoacă să-l ridice, 
dacă poate, dela pământ. Pană acum 
însă nimenea nu l-a putut ridica dela 
pământ. Jack a stârnit admirația tutu
ror în orașele mari din Statele-Unite. 
El stă liniștit pe pământ fără să-și în- 
coarde mușchii; dar nici nu are cine 
știe ce mușchi. Din contră e slab și 
puterea lui musculară e sub mijlocie. 
Deși nu se observă la Jack nici o în
cordare a mușchilor și puterei, totuși 
după 2—3 lupte e total slăbit, dar deja 
peste o oră e earăși în vigoare și re
staurat. Nimenea nu știe de unde scoate 
Jack puterea uriașă. Ocultiștii zic, că 
Jack, petrecând mult în India, a în
vățat procedura fizică a Fakirilor, ce 
o folosesc la experimentele lor miracu
loase. Atâta stă că nu există atlet pe 
lume, care să fie în stare să ridice pe 
Jack cu amândoi umerii dela pământ.

'Vremea. Un englez, care a obser
vat lung timp schimbarea vremii, zice 
că ziua a noua a lunei e cea mai plo
ioasă zi din întreagă luna și al 4-lea 
ceas după ameazi e cel mai ploios ceas 
al zilei.
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Grâu prima calitate 90 14 80
» de mijloc 85 14

Sâcară prima calitate 80 13 —
» de mijloc 75 — —

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

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 13 _
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 eo
Mazăre 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 rapiță — — 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 — 1 92 —
Vin ... . — i 80
Spirtl. — — 30

« II. . , . î — 1 1 50
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» în Ungaria de sud cel mai mare și mai complet Aă 
depozit de fabrică pentru

ZST eîntrecut
este norocul, care favorizează colectară noastră princi
pală. Deja mai mult de 2! milioane cor. câștiguri am plătii în 
scurt timp on. noștri mușterii; între aceste cele mai mari 

câștiguri, și anume

9Ro6He și mașini de cusut |

de 2 ori marele premiu de

cel mai mare câștig «

600.000
400.000

coroane

«

4 â 100 000, 3 ă 90 000, 2
mai multe ă 50.000, 40 000, 30 000 25.000 20.000. 15.000 și 
afară de aceste încă nenumărate câștiguri mari â 10009, 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 toată lumea, 
și să comandați la noi un loz de noroc. în viitoarea a 17-a lote
rie de clase ung. se vor trage earăși din

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- 
Cînmillldnti numărul de prinde bărbatul pe femeia sa sau femeia pe 
WlllullUațl llllilltll 111 Ut5 bărbatul seu cu un câștig principal prin cum- 
— 111---------------------------------------------- părarea numărului de lângă numele seu ! Intâm-
,a x . ta . - t plarea joacă mare rol în viață și poate fi chiar
lăllg'ă liuilldo DVORStrii . o Întâmplare că în numărul care stă lângă nu- 

- ______________ mele respectiv vei află lozul, care'ți aduce un
mare câștig.

â 80.000, 3 â 70.000, 3 â 60.000,

, a. - i ta , - • plarea joacă mare
langa numele Dvoastra! o întâmplare că u

121 .
ădolâ'r, Agnes 3223
............. 22637

6 1017
41777

Altern, Adel

Adolf, A»ota 
Agoslon, Amâlia 
Aladâr. Anna 
Albert, Anatolia 74366 
Altrdd, Apollonia 20292 
Akos. Aranka 
Ambras, Berta 
Andras, Blanka 
Antal, oroala 
Arnold, Boriska 
Arpad. Betti 
Arthur, Bella 
A rel. Brigitta 
Attila Cecilia 
Balazs, Cornelia 
Batint, Dora 
dimabas, Dorottya 
B ia, Cecilia ~ 
Benedek Eufemia 
Biirndt, Emma

l01001 
50901 
35266 

2392 
90372 
32U7 

105317 
13223 
52333 
7(397 
-«134 
9001 

38277 
108855 

____ 51371 
Daniel? Ernesztiu 101911 
Dâ id. Eva______ 16864
Denes, Eveiln 92151

tezso, uf (fel 
Ede, £?i er 
Elek- Et 1 
Etern ,r. Flora 
Emil F; anniska 
Endre, Frida 
Erno Cenoveva 
Ferenc îtertrnd 
Priayes.Gibr eila 
FiUdtf. toalla 
Gabor, Hedvig 
Gâspâr Hcie-ia 
Gergely, Hearieit 
Gdza, Hermina 
Gas tâv. Hilda 
Gydrgy, loolyka 
Gyuli. Iduska 
Henrik, Ilona 
Hermann, lima 
Hugo. Ilia 
Ignâc, Iren 
Illes, Irma, 
Imre, Izabella 
Istvan, lan;a
Izidoi, lolianna

-»i>4*3 
41799 

107273 
3.443 
927 >7 
52551 
1211:. 
93989 
6:1037 
•20199 
79747 
51631 
38997 

2736 
55487 
35375 
34477 
92.9: 
46495

> 12115 
45273 

109333
27174 
53077

Ivan, Joi aa 
îak£3. Itesi 
linos. iLiliib 
tend. luliska 
Jâzset, .aroiin 
Hainan, Kaii'ka 
Karoly, K telin 
Romei, Klara 
Kristef. Kluiild 
Lajas Korneiia 
Lisate, Knuti.'.a 
L-o. Ksaiguia 
Lipit Laura 
Lori c Lenke 
Mano. Le aia 
Sur as. Lidxa 
lârtei, Lina 
Satyas, Ludmil a 
Steal-, Lujza 
fiiklos, lagdolna 
Miksi, Sama 
Mor, Uterait 
Nâudor. Măria 
Orbân, Mâriha 
Oszkâr, Matiid

23 3 
93322 
35597 
54x-'5 
17339 
637 !■> 
48741 
(0>>4 •

<279 
19707

919 
1’6 >22 
-1624 
660 2
6270

3 484 
95297
-97 i

24292 
t>5146 
4851'2 
12406 

1096&9
36781 
67197

Cîâ tete'U 
0-91 a rrisz 
Pal. 1 s* i 
Peter Oiza 
p.s a, raite 
«• kari, Pdagie 
?; ! -etrwi > 
Ba !L Pirrska 
Sala «os, Hegina 
S- a. Ho si a 
Sande . Eszalia 
Simen. Sân 
Taste. Sarnita 
Tibor, Szertni 
T k:®?' Tteeisna 
Tivadar, Terez 
Tobias Terns 
Vestei, Val ria 
Vi.iGr. Var iki 
Vimes Vi-.tena 
Vinne, Vilma 
Zoltăa Zsdfia 
Zsigmond, Zsuzsanna

Zi
win

2787 
515)5 

101969 
34 55 
7 .78" 
12533 
65 27 
1771' 
3810. 

107:97 
48'64 
74377
272 < 

3495o 
5547" 
2“005 

101011 
5U9C8 
12413 
65 65

5463
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solid! Mare depozit de tot soiul

Mobile tapetate, de fier și lemn,

1 Sternlichi Mano, Lugos i

i
S

Atelier propriu
•^nfe^pentru reparaturi de mașini de cusut și scris.’s^sBJ 

| Serviciul cel mai culant si solid. | 
Nr. 182 (26 -6)

real!

i
I
V

Cel mai mare câștig ev. l5000,000 COrOaiie 
Special 1 premiu de 600.000- 1 câștig de 400.000- 1 ă 
200.000- 2 â 1OO.OOO- i â 90.000- 2 â 80.000- 1 â 
70.000, 2 â 60.000. 1 â 50.000- 40.000- 5 â 
30.000- 3 ă 25.000, 8 ă 20.000, 8 â 15.000, 36 ă 
10.000 și încă multe altele. Nr. 198 (8—7).

Misa conf. planului a lozurilor originale clasa I face:
Pentru 7> loz orig. fl.—75 sau cor. 1.50, pentru loz orig.fl. 1.50 sau cor. 3 — 

>» /» >> >> >> 3. ,, ,, 6. , ,, /> ,, ,, ,, 6. ,, ,, 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 pană în 

2C3 1STovembre Si. c. ■BwiiMiiimiMiM
cu încredere direct la adresa noastră, pentrucă numerile de mai sus ușor se trec 

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

A.Tdrok&Co.
Cea inai mare afacere de loterie de clase în Ungaria.

Secțiunile loteriei de clase ale colecturei noastre principale: 
Centrala : Theresienring 46\a. I. Sucursală : Waitznerring 4\ 
II. S\xcxxrsa\&-.Museumring 11\a. III. Sucursală: Elisabeth ring 54\ 

Adresa telegrafică: Torokek Budapest.

i
i

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 mașini 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, — Phouix, — 
Minerva și Wheeler-Wilson.

Plățile în rate convenabile.

4?

!!bune sănătoase!!
•• H AȚEGA NE ===== 

se vând cu
12 cruceri kilogramul

la

FRANCISC JECK
lugoj

Strada Buziașului, casa PFEIFFER.

S ă |Ă Ă &

I

JIROVINÂ
pentru 200—-300 porci se <iflă 
în pădurea comunei Roșcani 
lângă Dobra. Jir din abundanțâ 
și apă. Prețul de porc mare pe 
3 luni 3 coroane. A se adresa 
la Ioan Serb în Roskâny 
p. u. Hunyad-Dobra. Nr. 2i3 (3-3)

CD ( ț mii viță americană al- 
toită cu viță europeană 

cu rădăcină prima clasă, precum:
Mușcat,fder negru

' „ alb
„ roșu

Ceaslă roșie și roza
Ceaslă albă în 5 colori
Cei mat renumiți struguri de masă.
Prețul: 85 Dorini mia.

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

Lămpău, furmint, risliug, m^zes, erdei, 
ruj iță, dineă și ezerio, acestea cu 80 fl. mai 
de oltoi. •a

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

Kovaeevici George 
notar comunal în

Red. (x—11) (com. Arad) Menes.

TIPOGRAFIA
Premiată în Arad 

*S- la 1890. -3-
Premiată în Timișoara 

-S- la 1891. -I-

Ou 1 Novembrie 1905 st. v\ 
s’a deschis nou abonament lo 
ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

Nicolae Căprariu,
absolvent al școalei agro- 

nomice dela LugojCAROL TRAUNFELLNER
în Lugoj, vis-ă,-vis de casa orașului

primește spre efeptuire w w W -W r«®

tot felul d e tipărituri
cu prețurile cele mai moderate,

Comandele din afar' se efeptuesc în timpul cel mai scurt

---- - se află de vențiare la
REDACȚIA ,,

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 » 
Baladă, pentru violon și pian 1 »
O roză vestejită, p. voce și pian 1 »

La comande prin postă este de

◄◄4
DRAPELUL“ ◄◄◄50

50
50
50
25

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

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugoj.
Tinoprafîa Carol TraitnfelIner. — Lue-oi.

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare

A se adresă Ia:

Nicolae Căprar iu
— VlSag1, nr- casei 215.— 
P- u. Dnleo. (c. Caraș-Severin

Gr. (x—4)
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