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drumul și nu mai știă pe unde să se 
' întoarcă la locul de popas, văzu de
odată pe un muncitor arând cu plugul 
pe câmp. Măria Sa se îndreaptă numai 
decât spre el:

— Bună ziua, bade.
— Mulțâmim dumitale jupâne, răs-

I punse omul fără a-și întrerupe lucrul 
său.

— Ia ascultă, n’ai fi bun să-mi 
spui încotro s’apuc ca să es la schit, 
că m’am rătăcit și nu mai știu drumul.

— Ba ți-oi arătă dar nu acum că 
n’am vreme: dacă vreai așteaptă pănă 
la nămiezi când oiu lăsă de lucru și 
te-oiu scoate la drum.

— Bine, dar eu ași vreă acum să 
mă ’ntorc, ce adică nu poți să lași o 
lecuță lucrul?

— Nu pot, jupâne, că eu sunt 
plătit de stăpân ca să i lucrez în cinste, 
ear nu să stau de vorbă.

— Dar bine, a cui e moșia asta pe 
care lucrezi?

— Apoi a cui să fie ? Ia a boerului 
Niculcea Păharnicul, care mă plătește 
ca să-i lucrez ogorul.

— Și cu cât te plătește dânsul? 
Trebue să-ți dea bune parale de-i lu
crezi cu așă sârguință....

— Apoi dă, îmi plătește omul de
stul ca să-mi țin nevoile.

- Cât îți dă ?
— 30 de parale pe zi.
— Cum? Numai 30 de parale? 

D’apoi bine, cu ce trăești? Se poate 
să-ți ajungă numai banii ăștia?

Manuscrise nu se înapoiază.. X-
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Istoria crizei ungare a ajuns la 
Turnul Babilonului.

Când a venit prima-datâ ba
ronul Fejervâry în fruntea cabine
tului, a venit cu rol de mediațiune 
între Coroană și majoritatea par
lamentară.

N’a isbutit! S’a retras. Apoi a 
venit a doua-oarâ.

De astădată a venit ca guvern 
cu program propriu, menit să re
zolve conflictul grav — după cum 
spuneâ — pe baza celei mai stricte 
legalități și în spirit sever consti
tuțional.

De atunci pană astăzi nu numai 
nu a isbutit să facă ceva, ci din 
contră încurcătura crește mereu. 
De «legalitate» și «constituționa
lism» nici pomană!

Mai întâiu s’a declarat rezistența 
pasivă, al cărei senz a fost că mu
nicipiile țerii nu dau mână de 
ajutor guvernului la încassarea dări
lor nevotate și la înrolarea recruților 
neoferiți apărării țerii de legislație. 
Până aici se mai puteâ păstră apa
rența legalității, căci de fapt gu
vernul nu are dreptul a reclamă 
plătirea dărilor nevotate și înro
larea sub steag a recruților neofe
riți de legislație.

Dar unele municipii au mers și 
mai departe. Au declarat că nu 
permit transportarea la oficiile re
gești de dare a dărilor plătite 
de bună voie de cetățeni și opresc 
înrolarea la armată a flăcăilor cari 
se anunță de bună voie!

Prin aceasta au depășit aceste 
municipii limitele legalității și au 
luat-o rasnă spre anarhie! Prin 
aceasta nu au violat numai litera
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— Din gura poporului —

de Moș Costache.

De vre-o săptămână de când Vodă 
Ștefan se află Ia vânătoare împreună 
cu curtenii și cu căpitanii săi, tot ți
nutul Băcăului eră în mare veselie.

Se știa de toți că vânătorile lui 
Ștefan Vodă mai aveau și altă însem
nătate decât plăcerea și răgazul ce-și 
luă Măria Sa dela trebile țărei. Cu pri
lejul acestor vânători, Ștefan Vodă 
căută să-și dea singur seamă de starea 
supușilor săi, și nu erau rare întâm
plările când, depărtându-se de ceata 
vânătorilor domnești, se abăteă singur 
singurel pe la vre-o căsuță mai răs- 
leață de prin marginea vre-unui cătun 
îndepărtat, și făceă fericiți prin aju
toarele sale pe săracii gospodari ce-o 
locuiau; sau, pe la vre-o mănăstire ori 
schit agățat în vârfurile munților, spre 
a se interesă de soartea sfântului locaș 
și a celor retrași într’însele.

într’una din aceste vânători, pe 
când Vodă Ștefan se depărtase cam 
mult de curtenii săi, și voind să se 
înapoieze, băgă de seamă că rătăcise 

legii, ci au jignit și dreptul cardinal 
al cetățenilor de a-și plăti dările 
când au cu ce și de a-și face sta
giunea la armată în timpul cel 
mai potrivit pentru daraverile pro
prii familiare, sociale și de exi
stență.

Guvernul a desființat aceste 
concluze. Dar majoritatea muni
cipiilor rezistente a persistat pe 
lângă poziția luată. Astfel s’a as
cuțit conflictul între guvern și 
municipii.

Față de aceste municipii — 
două-spre-zece la număr — a tre
cut acum guvernul pe terenul re
presaliilor. Dupăce o parte a dota- 
țiunei comitatelor se plătește direct 
din cassa statului, guvernul a sistat 
cu începere dela 1-ma Decembre 
a. c. lichidarea acestei dotațiuni pe 
seama celor două-spre-zece comi
tate renitente, în fruntea cărora 
stă comitatul Pestei.

Locțiitorul vicecomitelui comi
tatului Pesta — fiind vicecomitele 
morbos — deși suspendat de gu
vern și înlocuit prin altul, nu a 
luat la cunoștință actul suspendării, 
ci funcționează mai departe și a 
lansat mandatul de plată prin care 
ordonează, în senzul legii, lichidarea 
la cassa statului a sumei, ce revine 
comitatului din dotațiunea de stat 
pe luna Decembrie.

Aceasta nu mai este rezistență 
«pasivă», ci extrem de «activă», 
care aduce cu revoluțiunea ca 
ou cu ou.

Și la spatele vicecomitelui sub
stitut stă întreg corpul funcționa
rilor comitatensi și o parte a ari
stocrației din comitat.

Cornițele suprem — conform 
uzului — și-a prezentat dimisia în

dată după schimbarea făcută în 
guvern. Guvernul a luat la cuno
ștință demisiunea și a numit un 
nou comite suprem.

Corpul funcționarilor, sprijinit 
de un comitet municipal ales sub 
titlul sonor al apărării constitu- 
țiunei, a tras cheia la sala comita
tului și biroul comitelui suprem, 
punând sigile pe lăcate și a dene- 
gat nou numitului comite suprem 
întrarea în localitățile sale ofi
cioase.

După-ce nou numitul comite 
suprem a voit cu toate aceste să-și 
ocupe postuL a decis comitetul mu
nicipal că nu permite noului co
mite suprem depunerea jurămân
tului obicinuit în fața congrega- 
țiunei comitatense și prin urmare 
împiedecă cu forța începutul acti
vității legale a acestuia ca comite 
suprem.

Astfel comitatul Pesta are și 
n’are comite suprem. Are întru cât 
este numit după lege și formă, și 
nu are întru cât corpul autonom 
comitatens nu-1 lasă să-și depună 
jurământul, dela care se începe 
funcționarea lui legală.

Tot membrii municipiului au de
schis listă de subscripție pentru a 
despăgubi pe acei funcționari cari 
vor suferi pierderi materiale prin 
detragerea dotațiunei de stat. Ear 
funcționarii atinși prin această de- 
tragere stau gata a da în judecată 
cassa statului pentru nelichidarea 
competențelor lor legale.

Așă stau lucrurile în primul co
mitat al țerii și cam tot așă stau 
lucrurile în alte 11 municipii.

La Cașovia nu s’a prezentat 
nici un singur membru congrega- 
țional la ședință, în care a voit să

— Vezi bine!
— Nu se poate. De bună seamă 

că trebue să mai aibi șî alte venituri, 
căci nu-i cu putință ca un om să tră
iască numai cu 30 de parale pe zi.

— Ba eu trăesc, ba încă ce, că 
din banii ce câștig eu îmi țiu casa, 
plătesc o datorie veche și mai pui șl 
bani cu dobândă.

— Bani cu dobândă? zise Vodă 
uimit. Să vede că vreai să râzi de 
mine badeo, ori ce, vreai să șuguești ?

— Ba nici de cum. E chiar așă 
precum îți spun cinstitei feței dumitale.

— Ia tălmăcește-mi șî mie treaba 
asta, că de bună seamă trebue să fie 
ceva la mijloc, zise Vodă.

— Cu dragă inimă, jupâne, numai 
că, după cum ți-am mai spus adineauri, 
sunt grăbit și nu pot lăsă lucrul ca să 
stau de sfaturi. Dacă vreai apoi n’ai 
decât să aștepți pănă la nămiezi și 
atunci în timp ce-om îmbucă câte ceva, 
ducându-te să-ți arăt drumul, ’om mai 
vorbi șî de treaba asta.

Ștefan Vodă văzând că n’are în
cotro, și ne voind să se facă cunoscut, 
se așeză la umbra unui nuc bătrân ce 
eră în apropiere și așteptă ceasul 
prânzului, ear omul își căută înainte 
de treabă fără să se sinchisească de 
el și fără să-i treacă prin minte de 
cinstea ce aveă, adică că vorbiă cu 
domnul țărei.

Când soarele veni la nămiezi omul 
lăsă lucrul, și venî șî el de se așeză 

depună noul comite suprem jură
mântul. Plutoane de jandarmi au 
rupt sigilele de pe ușile salei comita
tense și a biroului comitelui su
prem. Un singur pretore a voit sâ 
se prezente la ședință și a îndem
nat și pe alții — dar în zadar — 
să se prezente. Faptul acesta a 
fost suficient ca colegii sei să-1 
boycotteze, ear vice-comitele să-l 
suspendeze.

La Sâtoralja - Ujhely, sediul 
comitatului Zemplin, unde e acasă 
contele Iuliu Andrâssy, s’au pus 
placate pe pâreții orașului, că nici 
unui om cinstit nu-i este ertat să 
între în legătură cu noul comite 
suprem — marchiz Pallavicini — 
și noul comite suprem și-a făcut 
calea dela gară pănă la sediul ofi
ciului seu și înapoi sub excorta unei 
patrule de gendarmi, nici un om 
nu l-a salutat, nici o picătură de 
apă sau o bucătură de mâncare 
nu i-a servit nime, dar pietri au 
căzut belșug în calea lui.

Și scenele aceste idilice se țin 
lanț în țeară. Anarhie în fel și 
formă! Revoluțiune de pretoriani 
în puterea cuvântului!

Așă arată situația țerii pe tim
pul guvernului Fejervâry, după a 
doua venire!

Negreșit, că și această a două 
venire se va încheiă cu acelaș re
zultat ca și prima venire.

întrebarea zilei este deci, că, 
după a doua retragere, ve ni -va 
și a treia oară?!

Și dacă va veni, cu ce va veni? 
încercarea de mediațiune a dat 

faliment. încercarea de a delătură 
criza pe cale legală și cu mijloace 
constituționale dă acum faliment! 
la umbra nucului. Scoase din traistă 
o bucată de azimă și merindele ce 
aveă, le întinse pe un ștergar curat 
așternut pe iarbă și pofti șî pe mosa- 
firul său să mănânce mai înainte de 
a porni să-i arăte calea.

Ștefan Vodă, luă cu multă plăcere 
din merindele omului, trase un gât de 
apă proaspătă din izvor, rece ca ghiața, 
apoi porniră la drum spre schit.

— Acum, zise Vodă, poți să-mi 
spui noima celor ce mi-ai vorbit azi?

— Da, și nu e tocmai mare lucru. 
Aceasta o poate înțelege ori cine. Iată: 
ți-am spus că eu câștig 30 de parale 
pe zi din cari îmi țiu casa, plătesc o 
datorie veche și pun șî bani la do
bândă. Casa este nevasta, datoria 
veche este mama mea bătrână și so
crul meu, cari șed la mine. Aceasta 
nu e oare o datorie veche? Bătrânii 
ne-au crescut pe noi când eram mici; 
acum nu e drept ca șî noi să-i ținem 
pe dânșii când nu mai pot munci? 
Iată dar datoria veche pe care o plă
tesc, căci unde mâncăm noi pot mâncâ 
șî dânșii.

— Foarte bine, zise Vodă, dar nu 
pricep cum mai poți pune șî bani cu 
dobândă ?

— Dar copiii mei? Ei ce sunt? 
Când eu voiu îmbătrâni și nu voiu 
mai puteâ munci, cine mă va ținea? 
Nu vor aveă șî ei aceiași datorie veche 
cătră noi pe care o am eu cătră pă
rinții mei? Iată dar că crescându-mi 
copiii pun bani cu dobândă.



Cu ce va veni a treia oară? Ori 
nu mai vine peste tot?!

în fața eventualităților grave, la 
cari trebue să ne așteptăm, nu pu
tem da alt stat poporului ro
mân, care stă departe de aceste 
frivolități, decât să-și păstreze 
liniștea și cumpătul!

Baza noastră sigură este legea 
și legalitatea! Și dacă toți factorii 
țerii părăsesc baza aceasta, nouă 
nu ni-e permis să o părăsim!

Câtă vreme stăm pe baza legii 
este poziția noastră o fortăreață 
inaccesibilă. Și fortăreața aceasta 
nu o putem da pradă nici de dra
gul guvernului și nici de dragul 
coaliției.

Bănffy se îmbie socialiștilor. Fai
mosul dușman al naționalităților fostul 
ministru-president Des. Bânffy a ți
nut Duminecă un discurs la Nyiregy- 
hăza, unde se dusese să organizeze 
«partidul nou», în care discurs a zis 
că «sunt aderent al sufragiului secret 
și după comune și cred că șî socialiștii 
se pot validită în țeara aceasta și ca 
partid politic își pot ridioă glasul în 
dietă. Am curajul să zic: Dau aceste 
drepturi. Dar atunci socialiștii să nu 
sprijinească guvernul vătămător de 
legi, ci să sprijinească constituția ata
cată, fără de care nu există fericire în 
această patrie. Fără realizarea sufra
giului universal eu nu’mi pot închipui 
rezolvarea crizei. Dacă facem re- 
stringeri, țermuriri, nu trebue să 
le aplicăm față de socialiști, ci 
față de naționalități». își desfășură 
apoi programul seu, zicând între altele: 
«Partidul nou vrea să zidească s t atu 1 
național maghiar pe baza existentă, 
alte partide însă voesc să zidească sta
tul național maghiar dând la o parte 
bazele existente. S copul e unul, nu
mai în mijloace e abatere și 
mijloacele le-a ales mai corect partidul 
nou». Eată un șovinist, care vorbește 
sincer!

Lupta coaliției contra fișpanilor lui 
Kristtiffy. Noul fișpan al corn. Zemplin 
marchizul Alfred Pallavicini a rupt 
cu forța pecetul de pe ușa locuinței 
de fișpan (fin Sătoralja-Ujhely. La 
aceasta viceșpanul Iuliu D<5kus a dat 
în judecată pe fișpan pentru vătămare 
de locuință privată. Pe stradele ora
șului Ujhely s’au lipit placate, prin 
eari e provocat publicul să nu dea 
nimenea fișpanului cuartir, 
mâncare, beutură, nimenea să

Așa e, zise Vodă. Ai foarte multă 
dreptate. Asta dovedește că ai multă 
înțelepciune și pentru aceasta vreau 
să te răsplătesc. Ține, ia această pungă 
cu bani, însă să știi, să nu cumva să 
mai spui cuiva cele ce mi-ai spus mie 
pănă nu vei vedeă fața lui Vodă, că 
să știi, că va fi rău de tine. Ai pri
ceput ?

— Da, jupâne, zise omul luând 
punga cu banii.

— Acum mi-se pare că recunosc 
drumul, și o să mă pot duce șî singur, 
întoarce-te dar la ogorul stăpânului 
tău, ca să nu mai pierzi vremea și ține 
minte bine cele ce ți-am spus, să nu 
mai spui la nimeni.

— Bine, voiu ascultă. Apoi omul 
își luă rămas bun și plecă foarte voios 
cu punga ce căpătase, fără să bănu
iască câtuși de puțin, cine eră boierul, 
care i-o dăduse.

Vodă Ștefan cum ajunse la popas, 
ridică numai decât vânătoarea și se 
porni Ia Suceava împreună cu toată 
curtea.

îndată ce ajunse în capitală, strânse 
pe toți boerii și sfetnicii lui în sala 
cea mare a tronului și le vorbi astfel:

— Boeri dvs. Am găsit undeva o 
carte, în care stă scris, că un om 
sărman munciă la un stăpân, eare nu-i 
plătiă decât 30 de parale pe zi. Din 
acești bani el își țineă casa, plătiă o 
datorie veche și mai puteă să pună șî 
bani la dobândă.

Să-mi tălmăciți dvs. cum puteă 
acel om să trăiască cu 30 de parale 
pe zi, să plătească datoriile vechi și să 

nu stea de vorbă cu el, căru
țașii, birjarii să nu-1 primea
scă în trăsurile lor, servitorii, 
pandurii, hamalii să-i refuze 
orice serviciu, în birturi, cafe
nele, cofetării, prăvălii să nu-1 
lase nimenea să între și să nu-1 
servească și oricine care stă 
de vorbă cu fișpanul, să fie 
disprețuit și exchis din socie
tate. Urmarea acestei provocări a fost 
că fișpanul s’a dus pe jos, însoțit de 
gendarmi, la gară când a voit să călă
torească, iar pe drum mulțimea l-a 
petrecut cu: «abzug, mizerabil, mișel, 
spărgător, trădător de patrie» și a 
aruncat în el cu pietri și noroiu. 
în oraș fișpanul n’a căpătat nicăiri de

Contele Iuliu Andrăssy a oferit 
oomitatului Zemplin 50.000 cor. pentru 
«rezistența națională».

Din dieta Dalmației în ședința din 
18 Nov. a dietei provinciale a Dalmației 
dep. croat Perie nu aprobă, că Cro
ații s’au îmbiat neînvitați ca tovarăși 
de arme ai Maghiarilor, cu atât mai 
puțin, pentrucă Maghiarii au cauzat 
așă de multe năcazuri Croației și au 
răpit dela Croația orașul Fiume. Cu 
slăbirea Austriei imperialismul 
maghiar voește să-și extindă 
heghemonia asupra Croației, 
Bosniei șiastatelor balcanice, 
în dosul nizuințelor maghiare se a s- 
cunde tendențăpangermană. Ma
ghiarii voesc să îmbie coroana 
unui Hohenzollern. Promisiunile 
coaliției maghiare sunt fără valoare, 
pentrucă coaliția e în descompunere. 
Apponyi zice să ne ferim de Viena, 
dar Maghiarii sunt șî mai nerecunos
cători față de Croați, decât Viena. 
Lupta coaliției contra Coroanei n’are 
nici o bază. Nici aceea nu-i drept, că 
Croații și Maghiarii sunt avizați unii 
la alții. Prezintă o moțiune în senzul 
că în lupta coaliției cu Coroana dieta 
provincială dalmatină remâne neutrală 
și alege o comisie, care la pertractările 
dintre coaliție și Coroană să apere ra
porturile regatului croat în înțelesul 
tractatului din 1527 dela Cetina și în 
înțelesul sancțiunei pragmatice din 1712.

Corpurile legiuitoare române sunt con
vocate pe 28 Novembrie n. în sesiune 
ordinară.

Candidat naționalist românîn Hunedoara 
Fruntașii români din cercul electoral 
Hunedoara au proclamat candidat de 
deputat în acest cerc pe dl Dr. A. 
Vajda-Voevod. Alegerea va avea 
loc în curând.

Cedează represaliilor. între cele 12 
municipii cu pricina este șî comitatul 
Neograd. Acum cetim că vice-comitele 

mai pună și bani deoparte? Uite, vă 
dau răgaz de 3 săptămâni, ca să-mi 
aduceți tălmăcirea; dar să știți, eă 
dacă nu veți puteă să deslegați noima 
acestor spuse, nu veți mai fi boerii și 
sfetnicii mei.

După aceasta, boerii se retraseră 
și se sfătuiră între dânșii.

— Unde o fi găsit Vodă acea 
carte ? se întrebau ei.

— Poate pe la vre-un pusnic de 
prin munți, cum are obiceiul de se ră
tăcește departe de noi când e la vână
toare, o fi dat undeva peste acea 
carte, grăi banul Ghinea, vornicul țărei 
de jos.

— Știți ce, boeri dvs., grăî hat
manul Stroici, treaba nu e ușoară și 
știți că cu Vodă nu-i de șagă. Măria Sa 
când zice o vorbă apoi să ține de ea, 
de aceea eu gândesc că ar fi mai bine 
să ne împrăștiem fiecare prin ținutul 
Bacăului, să colindăm toate locurile 
pe unde a umblat Vodă, când furăm 
la vânătoare cu Măria Sa și să cer
cetăm bine, că trebue să dăm noi de 
rostul șireteniei.

Bine te-ai gândit hatmane, grăiră 
boerii voioși, așă să facem.

— Și luați fiecare bani în deajuns 
că poate să aveți nevoe.

— Așâ, așă, ai dreptate, încuviin
țară cu toții.

Zis și făcut. Fiecare boer plecă la 
drum cu buzunările pline ca să afle 
taina lui Vodă.

(Finea va urmă).
------------------ -----------------------------  

a telegrafiat ministrului atât în numele 
seu, cât șî al funcționarilor comitatenși, 
că se conformează tuturor or
donanțelor ministeriale, numai 
să le liquideze la 1-ma Decembrie dota- 
țiunea de stat.

Adunarea, dela Cluj.
Duminecă s’au întrunit la Cluj re

prezentanții comitatelor și orașelor din 
Ardeal, cari stau pe baza rezisten
ței pasive și active față de gu
vernul actual. S’a primit un proect de 
concluz, subscris de reprezentanți din 
comitatele Turda-Arieș, Mureș-Turda, 
Treiscaune, Alba-inferioară, Solnoc- 
Dobâca, Săiagiu, Odorheiu, Ciuc, Hu
nedoara, Cluj și de reprezentanți ai 
orașelor Cluj și Târgu-Mureșului. N’au 
subscris proectul de concluz comita
tele: Brașov, Sibiiu, Făgăraș, Bistrița- 
Năsăud, Târnava-mare, Târnava-mică.

în proectul de concluz se zice, în
tre altele, că «noi membri ai munici
piilor ardelene din Ungaria, cari sun
tem deciși a apără constituția, refuzăm 
guvernului actual ajutorul nostru mu
nicipal pentrucă guvernul actual e ab
solut anticonstituțional. Susținem ho- 
tărîrile ce s’au adus în municipiile 
noastre contra guvernului. Declarăm 
de volnicie pe față și timbrăm 
toate dispozițiunile guvernului nelegal, 
cu cari țintește la executarea dispozi- 
țiunilor sale ilegale. Enunțăm, că p e 
fișpanii noui, numiți de guvernul 
prezent, nu-i considerăm ca fiș
pan i, ci-i privim demni de dis
prețul public și activitatea lor po
litică și socială în viața municipală o 
vom împedeoă cu toate mijloacele isvo- 
rîte din spiritul legii și din sentimentul 
patriotic ofenzat al oamenilor cinstiți. 
Avem cea mai deplină încredere în ofi- 
cianții municipali «cari luptă pentru 
constituția maghiară» și-i vom sprijini 
cu toate mijloacele morale și materiale 
contra tuturor atacurilor din partea 
guvernului». «

Apponyi a rostit — după pri
mirea proectului de concluz — un dis
curs bogat în fraze bombastice de 
patriotism, dar sec în conținut. Din 
discursul seu numai atâta aflăm demn 
de amintit, că «noi apărătorii constitu
ției voim să ducem întreg poporul 
maghiar în șanțurile constituției, dar 
pe lângă garantele necesare ale statu
lui național».

Cu mult mai vehement a vorbit 
Poldnyi, zicând între altele, că e 
convins că «Regele în scurt timp se 
va gândi la aceea, că oare e problemă 
regală a conduce națiunea pe calea 
mizeriei și suferinței». Pe urmă zice, 
că deputății n’ar trebui să meargă 
acasă, când dieta se amână necontenit, 
ci ar avea datorința să rămână pe loc 
și să continue desbaterile și să nu ce
deze decât violenței. «Vină apoi alege
rile ilegale, dupăce au încercat să pună 
baioneta în pieptul deputaților națiunei».

După adunare Apponyi a mai 
rostit un discurs cătră mulțimea adu
nată pe stradă, în care discurs a atins 
șî opinia lui Bebel despre criza 
ungară. Apponyi a încercat să com
bată pe Bebel aducând motivul, că 
Bebel cunoaște numai superficial stă
rile din Ungaria, deci șî părerea dată 
de el e superficială.

La banchetul dat a vorbit, între 
alții, șî prof. Leopold Kreutzer, 
care se adresase cătră Bebel, cerându-i 
opinia despre ținuta socialiștilor din 
Ungaria în actualp criză. Kreutzer a 
riscat afirmațiuneaj eă șî Bebel a con
siderat în anii 1860 lupta națională ca 
superioară luptei socialistice, iar acum 
s’a contrazis pe sine însuși.

Sanator contra tuberculozei.
Primim următorul comunicat:

Orșova, 18 Novembrie 1905 st. n. 
în vara anului curent s’a consti

tuit în opidul nostru Orșova Despăr
țământul sanatorului, care s’a fost în
ființat sub protectoratul Alteței Sale 
ces. și reg. a arhiducelui de pie me
morie Iosif și e menit a stârpi acel 
flagel mare și îngrozitor, ce de vea

curi bântue omenimea prin morbul 
numit «tuberculoză».

E constatat cu date statistice, că 
numărul acelor nefericiți, cari sufer 
de tuberculoză, se urcă — horribile 
dictu — numai în Ungaria la 70—75 
mii pe an și e un interes general a 
pune umăr la umăr, îngrijindu-ne de 
cei atacați de această boală, care pănă 
în timpul cel mai de aproape nu a 
avut alt leac, decât — cum se zice — 
«sapa și lopata», spre a le reda 
sănătatea sau cel puțin a le alină du
rerile.

Cred, că un scop mai sublim, mai 
nobil și frumos nu se poate închipui 
decât acesta!

înființarea și constituirea despăr
țământului cu sediul în Orșova s’a 
făcut la inițiativa mult stimatei doamne 
Emma Ritter, soția primmagistrului 
silvanal de stat din Orșova, o femeie 
simpatică, de model și de o cultură 
mare, care n’a cruțat nici timp nici 
osteneală spre a realiză ideia înființării 
Despărțământului.

Acest Despărțământ ținându-și pri
ma sa adunare generală în 12 Nov. a. 
c. st. n. în sala de desemn a școalei 
de stat din loc, la care au luat parte 
25 membri ordinari, doamna Ritter în 
calitate de presidentă a Despărțămân
tului înainte de toate deschide aduna
rea cu o vorbire înțeleaptă și plină de 
spirit, din oare transpiră mai vârtos 
iubirea deaproapelui, accentuând, că 
astăzi, în era ateismului și egoismului, 
sanatorul e de o importanță deosebită, 
pentrucă ne arată, că totuși mai există 
oameni, din al căror suflet n’a perit 
încă simțul bun și nobil, ce ne în
deamnă la fapte frumoase și înălță
toare.

în vorbirea sa amintește mai de
parte numele acelor marinimoși conce
tățeni, cari fără deosebire de confesiune 
și naționalitate au binevoit a contribui 
cu obolul lor, făcând în special elogii 
preoților, cari s’au subscris ca membri 
în frunte cu veneratul și neobositul no
stru protopresbiter Mihail P o p o v i c i 
din Orșova, ca vicepresidentul despăr
țământului, care a dat întru toate spri
jinul seu moral.

între colectanții de membri amin
tește doamna Ritter în vorbire mai 
vârtos pe d-șoara Gabriela firdeki 
și pe Dr. Ioan Popo viei advocat în 
Orșova ca atari, cari au desvoltat un 
zel și diligință extraordinară și au 
excelat câștigând cei mai mulți membri.

Această vorbire clasică, al cărei 
cuprins pătrunzător ne-a pus pe toți 
în uimire, cu considerare la numărul 
însemnat al membrilor români, a fost 
interpretată mai întâiu în limba română 
prin graiul drului Ioan Pop o vi ci 
advocat, iar după aceea în limba ger
mană de doamna F r a n ț.

După aceea s’a cetit raportul se
cretarului Dr. Alexandru Nagy, din 
care se vede, că despărțământul are 
peste tot pănă acum 257 membri, între 
cari sunt 235 ordinari cu taxa anuală 
de 4 coroane, 17 extraordinari cu taxa 
anuală de 2 coroane și 5 sprijinitori 
cu taxa anuală de 100 coroane.

Acest raport s’a luat spre știre, 
precum șl raportul casarului Nicolae 
R e u 11 e r. t

Urmând al 4-lea punct din pro
gram se aleg ulterior cu unanimitate 
membri în comitet domnii Constan
tin Burdi a, președintele comunității 
de avere în Caransebeș, Ioan Popo
vic i directorul cassei de păstrare din 
Mehadia, De ac din Caransebeș, Stefan 
Rohrer și doamnele Franț și Ga
briela £ r d e k i în locul acelora, cari 
nu au primit alegerea efeptuită cu oca- 
ziunea constituirei.

După aceasta s’au făcut mai multe 
propuneri atât din partea presidiului, 
cât șî a altor membri și anume pentru 
aranjarea unei petreceri în favorul sa
natorului ; pentru a se recercâ Dr. loan 
Popo viei advocat, spre a publica de
cursul adunării generale șî în foile 
române; pentru a se publică «per 
•xtensum» frumoasa vorbire a doamnă 
presidents în foile locale; pentru a se 
votă mulțămită protocolară d-lui Con
stantin B u r d i a din motivul, că a câști
gat 2 membri sprijinitori; pentru a se 
votâ un ajutor de câteva coroane ser
vitorului școalei, care îngrijește și în
călzește sala ședințelor; în fine presi- 
diul propune, ca adunarea generală în 



fiecare an să se țină în luna lui No- 
vembrie.

Toate aceste propuneri primindu-se 
cu unanimitate și nefiind alte obiecte 
la ordinea zilei doamna presidentă de
clară adunarea de încheiată.

Convocare.
Se convoacă următoarele două 

adunări poporale și anume:
1. în Vașcău pe Sâmbătă 25 

Novembrie a. c. la orele 10 a. m. (în 
piața mare), și

2. în Beiuș pe Duminecă 26 
Novembrie a. c. la 1 oară d. a. (în 
piața mare, iar în caz de timp nefa
vorabil, în curtea ospătâriei opidane), 
cu următoarea ordine de zi:

1. Constituirea adunării.
2. Desbatere asupra situației poli

tice din țară.
3. Pronunțare asupra sufragiului 

universal (votul pentru toți).
4. Organizarea cercului electoral 

Vașcău—Beiuș.
B e i u ș, 26 Octombrie 1905. 

(Urmează 83 semnături de-ale frunta
șilor din partea locului).

Din public.
Pentru cele cuprinse în această rubrică nu 

primește redacțiunea nici o răspundere.

Declarațiune.
Organul de publicitate <Deșteptarea», 

înființat în Brașov de colegii noștri 
Arseniu Vlaicu și Nicolae Sulică, s’a 
năpustit într’o formă necunoscută pănă 
acum în pressa noastră asupra cor
pului profesoral deia școaiele centrale 
gr. or. române din Brașov și asupra 
factorilor conducători ai acestor școale.

Aceste atacuri tendențioase, cari 
se repetă de luni de zile, ne silesc să 
eșim din rezerva, ce am observat-o 
pănă acum și să dăm o declarațiune, 
care ni-se impune atât în interesul 
bunei reputațiuni a școalelor noastre, 
cât șl pentru liniștirea părinților, cari 
ni-au încredințat creșterea copiilor lor.

Declarăm deci ca să se știe:
1) că pentru apărarea noastră față 

de goana pornită de «Deșteptarea» nu 
putem să intrăm în polemii ziaristice, 
fiindcă modul ei de atac — pe care 
bunăcuviința și respectul, ce ne dato- 
rim, nu ne permit să’l calificăm cu epi
tetul meritat — ne face ori-ce discuție 
sau apărare cu neputință ;

2) că în afacerea aceasta așteptăm 
deocamdată intervenirea de repețite 
ori reclamată a autorității noastre șco
lare superioare, Venerabilul Consistor 
Arhidiecezan din Sibiiu, în prima linie 
chemat a pune capăt acestui scandal 
unic în felul seu.

Brașov în 5/18 Novembrie 1905.
Membrii corpului profesoral:

Virgil Onițiu director gimnaz. m. p., 
Panteleimon Dima m. p., Ipolit "asievioi
m. p., George Dima m. p., Dicnisie 
Făgărășianu m. p., Andreiu Blrseanu 
m. p., Dr. Iosif Blaga m. p., Nicolae 
Bogdană m. p., Dr. loan Bnnea m. p., 
loan Petrovici m. p., Petru Roșea m. p., 
Ioan Pricu m. p., Dr. Constantin Lacsa 
m. p., Pavel Percea m. p., George 
Vătășan m. p., Axente Banciu m. p., 
Dr. A. Bogdan m. p., Tit Livin Blaga 
m. p., I. C. Panțu m. p., I. Sooaoin m. p.Informatiuni.

J

Goană contra tricolorului românesc. La 
adunarea poporală dela Coș tei u, la 
care au participat șî deputății loan 
Russu Șirianu și Dr. A. Nov acu, 
unii Români erau împodobiți și cu 
frumosul nostru tricolor roșu-auriu- 
albastru. Aceasta a scos ochii notarului 
Leutner, care spre a-și câștigă glorie 
eftină de patriotism, a însemnat nu
mele celor cu tricolor și i-a dat în ju
decată.

Sfințirea basilicei din Budapesta. Du- 
minecă s’a săvârșit prima misă în bi
serica catedrală romano-catolică din 
Budapesta, numită basilica. Misa pon- 

tificată a fost oficiată de arhiepiscopul 
de Kalocsa Dr. Iuliu Vârossy cu 
asistență numeroasă. Ceremoniile reli
gioase de sfințire vor mai dură încă 7 
zile, adecă în fiecare zi din săptămâna 
prezentă.

Adunare socialistă în Lugoj. Partidul 
socialist internațional din Ungaria or
ganizează Duminecă la 26 Novembrie
n. adunare poporală publică în Lugoj, 
care se va începe la 2 ore d. m. pe 
local de joc al promenadei. La caz de 
timp nefavorabil adunarea se va țineâ 
în sala otelului «Concordia». La ordi
nea zilei este: 1. Situația politică și 
partidul socialdemocrat; 2. Votul uni
versal egal și secret. Se vor ținea dis
cursuri in limba maghiară, română și 
germană.

+ Adolf Blum, asociat al firmei 
Jak. Blum de Sohne din Lugoj a în
cetat din viață eri, Mercuri dimineața, 
după îndelungate suferințe în etate de 
55 ani. înmormântarea se face astăzi 
Joi d. m. Odihnească în pace!

Concertul tinerimei liceale. Tinerimea 
dela liceul de stat din Lugoj dă Sâm
bătă în 25 1. c. un concert în teatrul 
orașului cu următorul program: 1. 
Bizet: Marșul și Habanera din opera 
«Carmen». Executate de orhestra tine
rimei sub dirigența dlui prof. Stefan 
Valker. 2. Mozart: Quartet de flaut. 
Domnii G. Mannheim, C. Vertes, 
I. Valker și Z. Besăn. 3. Pester: 
Concert C-dur, la violon de dl Zeno 
Besăn. 4. Arii din operetele «Kata- 
lin» și «Sultanul», dl P. Szapâry.
5. Monologul «Desperatul», dl Leon 
Kugler. 6. Scenă de balet, concert 
de violine. 7. Mozart: Quadrii la 
pian. 8. Scenă de ciardă. 9. Erkel: 
Marșul Hunyadi. începutul la orele 
71/, sara. Bilete se capătă la cofetăria 
Kosâr.

Procesul de divorț al principesei Luiza. 
La 27 Novembrie n. tribunalul din 
Gotha continuă pertractarea procesului 
de divorț, intentat de principesa Luiza 
contra bărbatului seu Filip de Ko- 
burg. Apărătorul principesei, advocatul 
Soma Vi son tai din Budapesta a 
cerut să fie ascultați ca martori șl 
împăratul Francisc Iosif I, împă
ratul Germaniei Wilhelm, arhiducele 
austro-ungar Fridric, regina-mamă 
din Spania Maria Cristina, prin
cipele Bulgariei Ferdinand, contesa 
Stefania Ldnyay, fosta soție a mo
ștenitorului de tron Rudolf, etc.

Procesul pentru broșura Zeysig. Mâne 
se începe înaintea curții cu jurați din 
Budapesta procesul lui Arpad Z i g â n y, 
Alex. Baneth și Iosif Denes pen
tru ofenzarea Maj. Sale, comisă prin 
scrierea și respândirea «broșurei Zey
sig.» Pertractarea va dură 2—3 zile.

Hakon VII. Norvegia are zile de 
sărbătoare. După ce s’a despărțit total 
de Svedia și-a ales de rege pe prințul 
Carol de Danemarca, care sosește poi- 
mâne la Christiania, ca să ocupe tronul 
și să depună jurământul. Prințul Carol 
de Danemarca va domni sub numele 
«Regele Hakon VII», ear fiul seu de 3 
ani a primit și numele Olaf. Regele 
Hakon VII e de 33 ani, soția sa regina 
Maud împlinește în curând 36 ani, fiul 
lor Olaf e de 3 ani. Regele Hakon VII 
e nepot al regelui Christian din Dane
marca, nepot al regelui Oscar din Sve
dia, ginere al regelui Eduard din An
glia (soția sa e cea mai frumoasă fiică 
a regelui Eduard), văr cu Țarul. Re
gele Hakon VII e un bărbat sănătos, 
vânjos, oțelit și energic. Fiind mult 
timp comandant al unei nâi daneze de 
răsboiu se numește șî «prințul marinar». 
Soția sa e femee de înaltă cultură și 
vorbește 6 limbi.

Convenire sociaiâ In Sibiiu. «Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu» arangează 
Sâmbătă la 25 Novembrie st. n. 1905 
în «Unicum» convenire socială împreu
nată cu cântări, declamațiuni și joc. 
Corurile sunt dirigiate de dl Candid 
Popa, învățător la școala de aplicație 
de pe lângă seminariul «Andreian». O 
parte a eventualului venit curat este 
destinată fondului pentru «Masa învă
țăceilor meseriași români». Suprasol- 
viri benevole se primesc cu mulțămită 
și se vor cuită pe cale ziaristică. Pro
gramul este următorul: Motto: «Uniți 
în cuget și’n simțiri cântăm cântări de 
înfrățiri». 1. «Eată ziua triumfală», 

cor mixt de W. Humpel. 2. «Pețitorul», 
monolog de Chimu, predat de dl L. 
Boldor. 3. «Steluța», cor mixt de * * * 
4. «Destăinuirea», romanță de K. Dec
ker, cântată solo de dl loan Stanciu, 
cu acompaniare de pian. 5. «Stăncuța» 
cor mixt de G. Musicescu. 6. «Noaptea», 
cor bărbătesc de */ executat de cvar
tet duplu. 7. «în album», baladă de 
Fr. de Cubini, cântată de dl G. St. 
Moga, cu acompaniare la pian. 8. 
«De-ar fi mândra», cor mixt de I. 
Crișan. 9. «Tot ți-am zis mândro mă 
duc», cor bărbătesc de T. Popovici, 
executată de cvartet duplu. 10. «Zis-a 
badea», cor mixt de G. Musicescu.

Reforma calendarului în Rusia. Ziarul 
francez «Figaro» anunță, că ministrul 
president al Rusiei Witte are de gând 
să Introducă șî în Rusia calendarul 
gregorian (nou). Reforma calendarului 
plănuește Witte s’o facă astfel, eă 
va dispune ca luna lui Februarie să 
aibă în Rusia cu 2 zile mai mult și 
astfel în decurs de 6—7 ani va dis
părea diferința de 13 zile, ce există 
între timpul după calendarul nou și 
cel după calendarul vechiu.

Teatru și concert in Recița-mont. Re
uniunea română de cânt și muzică din 
Recița-mont. arangează Sâmbătă, la 
25 Novembrie 1905 st. n. în localitățile 
«Casinei române» reprezentațiune tea
trală împreunată cu concert și dans. 
Se vor juca piesele : «I n i m e i n u a i 
ce-i face comedie într’un act de 
N. Bogdan. «Paracliserul» sau 
«Florin și Fior ic a» comedie într’un 
act de V. Alecsandri. Apoi urmează: 
a) «Răsunet dela Crișana» cor mixt de 
Vidu. b) «Mândruliță de demult» cor 
mixt de Dima. e) «Pui de lei» cor mixt 
de Vidu. După concert dans. începutul 
la orele 8 seara. Prețul de intrare: 
locul I de persoană 1 cor. 40 fii., 
locul II de persoană 1 cor., loc de 
stat 70 fileri.

„Peară Maghiaronii!" în ședința din 
20 Novembrie n. a dietei croate din 
Zagreb s’au întâmplat scene furtunoase. 
Dep. Harambasics a interpelat în 
chestiunea brutalităților poliției contra 
studenților croați cari au făcut demon- 
strațiuni antimaghiare. în decursul in
terpelației a arătat în dietă o bucată 
de sabie zicând: «Sabia aceasta a 
trecut prin corpul unui student.» Pe 
galerie a produs interpelația mare iri
tați®, care a degenerat în bătaie. în 
fine galeria a fost evacuată de public 
și Harambasics s’a depărtat demon
strativ din dietă cu aderenții sei stri
gând: «Peară maghiaronii!»

Studenți eliminați dela universitatea din 
Budapesta. Deunăzi a fost eliminat dela 
universitatea din Budapesta studentul 
Armand Mei ha, care s’a resvrătit 
contra rectorului și a agitat studen
țimea șovinistă contra autorităților uni
versitare. Luni a fost eliminat și stu
dentul socialist Bela V â g 6, pentrucă 
a calumniat și ofenzat universitatea și 
a spus vorbe dejositoare și pline de 
ură despre Ungaria.

Demunstrațiuni contra Maghiarilor la 
Zagreb. La gara din Zagreb au avut 
loc Luni seara bătăi sângeroase între 
studenți croați și foști oficianți de tren. 
Oficianții au cântat în restaurantul 
gării cântece ungurești. Atunci studenții 
au început să strige cătră ei: «Tăceți, 
porcilor de Maghiari!», ear oficianții 
au răspuns: «Țineți-vă gura, porcilor 
de Croați!» Apoi s’a început bătaia cu 
pahare de bere, sticle și scaune, fiind 
răniți mulți. în fine poliția a făcut 
ordine.

Catastrofă teribilă pe mare. Vaporul 
englez «Hilda» s’a lovit în urma unei 
furtuni mari de o stâncă lângă insula 
Lezambre (Francia) și s’a scufundat. 
Dintre matrozi și pasageri au murit 
123 oameni, 5 au fost salvați. Victi
mele fiorosului naufragiu au fost En
glezi și Francezi. — Naia italiană 
Gennarino» a suferit în urma unui 

viscol violent naufragiu în apropiere de 
portul Raguza. Căpitanul năiei și 2 
matrozi s’au înecat. $

Cruzimile Grecilor asupra Românilor 
macedoneni. O bandă de Greci a ucis 
pe directorul șeoalei române din Cli- 
sura Const. Ghyka. O altă bandă de 
50 Greci a dat deunăzi foc ferăstrăului 
Românului Cikma, care eră di
rector al șeoalei române din Turia, 

ear acum l-au atacat la Grebena și 
l-au rănit grav. Un alt Român, care 
însoțiă pe Cikma, a fost ucis.

39 oameni arși de vii. La Glasgow 
în Irlanda, arzând fără de veste o 
casă, 39 oameni cari locuiau în ea au 
ars de vii, ear 32 au fost grav răniți.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:

Ursu Broina de Dr. Elie D ă i a n u. 
Conferență cetită la adunarea desp. Hida- 
Huedin al „Asociațiunii" (Nr. 2 din Bi
blioteca despărțământului Cluj al Asocia- 
țiunei). Cluj 1905. Tiprografia „Carmen" 
Petru P. Barițiu. Prețul 30 bani.

VARIETĂȚI.
»

Somn, rău avem mai ales dacă 
lucrăm în continuu cu creerul pănă în 
momentul când ne ducem la culcare. 
Oricine, care înainte de culcare își în
dreaptă atenția asupra unor lucruri 
cari îl chinuesc, îl supără sau îl înfri- 
coșază, nu mai are liniște în noaptea 
aceea și dimineața se scoală cu ochii 
scufundați și cu nervii sdruncinați. 
Aceasta e ușor de explicat. încordarea 
creerilor face ca sângele să se urce la 
cap și somnul nu-i în stare să respingă 
sângele dela creeri. Dacă omul adoarme 
în această stare, capul remâne îngre
unat, creerii lucrează tare șî în somn, 
irită nervii și odihna dispare, așa că 
omul se deșteaptă dimineața șî mai 
obosit. înainte de culcare trebue deci 
să facem puțină mișcare și peste tot 
să căutăm liniște sufletească.

Mulțămită publică.
Din durerosul incident al tre- 

cerei prea timpurie la cele vecinice 
a d-nei Riza Somogyi n. Stern- 
heim ni-s’au dat atâte dovezi de 
sinceră condolență din partea ami
cilor și cunoscuților noștri, încât 
ne este cu neputință a mulțămî 
tuturor în special.

Rugăm deci pe toți cari ne-au 
alinat durerea prin condolențele 
lor și participarea la ultimul onor 
pământesc dat defunctei, să pri
mească pe calea aceasta expresia 
celei mai sincere mulțămite a 
noastre.

Lugoj, 20 Nov. 1905.
Jalnica familie.
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Cursul pieței Lugoj.
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Grâu prima calitate 90 15
» de mijloc 85 14 40

Săcară prima calitate . 80 14 —
» de mijloc . 75 — —

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

Ovăs prima calitate 45 13 —
» de mijloc 40 12 20

Cucuruz prima calitate . 85 14 60
» de mijloc . 85 13 50
» 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
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
Zăhar .... — 92 —
Vin.............................. — — 80
SpirtI............................. — —r 30

« II......................... 1 50



Calendare.
A apărut: <CSlindorul Poporului» pe 

1906 eu un cuprins bogat atât calenda- 
ristic-statistic, cât și literar. Afară de j 
partea calendaristică, cuprinde statistica 
instituțiilor noastre culturale-bisericești- 
economice (biserici, școale, reuniuni etc.) 
Partea literară, bine îngrijită, cuprinde : 
Alegorie (Un pom nobil), poezii (serioase 
și comice), novele (Șanta de N. Gane), 
poveste (Femeia credincioasă de G. N. 
Coatu), articli economici, anecdote, glume 
ilustrate, legende, gâcituri, poezii popo
rale etc. și Răvașul nostru, în care se 
face istoricul anului cu toate întâmplările 
mai îusemnate dela noi și din străinătate. 
Călindarul e împodobit cu frumoase ilus
trații, în număr de 19, în cari, în fruntea 
Călindarului, chipul executat artistic al 
nouei și frumoasei catedrale ortodoxe ro
mâne din Sibiiu. Prețul 40 bani și 5 
bani porto. Se află do vinzare la librăria 
-Foii Poporului“ Sibiiu (str. Măcelarilor 
Nr. 12) și la librăriile dela noi. Revânză- 
torilor se dă rabat cuvenit.

„Micul Calendar", pe anul 1906, în
tocmit de loan Apolzan, tipograf, cu 
următorul cuprins: Prefață. — Lunile, 
având pe contrapagină lineatură cu rubrici 
„intrate" și „eșite". Cele patru anotimpuri, 
întunecimi. Timpul în diferite țeri. — 
Tariful postai. Tariful pentru telegrame. 
Timbre. — Avutul postru: I. Biserici 
(greco-orientală și greco-catolică cu epar
hiile, protopresbiteratele, cu numărul pa
rohiilor, preoților, școalelor, învățătorilor, 
copiilor obligați a frecuentâ școala, celor 
cari au cercetat școala și cu numărul su
fletelor). II. Școale: A. Seminarii teologice.
B. Pedagogii (preparandii). C. Șooale medii. 
D. Școale secundare de fete. E. Școale de 
menaj. Cu indicarea anului înființării, îu- 
ființătorilor, susținărorilor, claselor, numă
rului profesorilor^ elevilor peste tot și a 
celor cari au absosvat clasa ultimă, didac- 
trului și a directorului. III. Reuniuni: A. 
Reuniuni culturale, B. Reuniuni de femei.
C. Reuniuni de meseriași și comercianți 
(Cu sediul, numirea oficială, anul înființării, 
scopul, momente mai însemnate, averea, 
numărul membrilor, prezid.). D. Reuniuni 
de agronomie. E. Reuniuni de înmormân
tare. F. Reuniuni de oântări. G. Alte Re
uniuni. IV. Societăți fiinanciare: 102 bănci 
cu anul înființării, capitalul societar, re
zervele, depunerile spre fructificare, profitul 
net (toate acestea dela finea anului 1904 
și dividenda dlătită în anul curent. înso
țirile de credit sătești Raiffeisen. V. Soci
etăți comerciale. VI. Presa. — Date sta
tistice asupra statelor europene mai în
semnate. — Monedele statelor europene. 
Măsurile metrice. Milurile diverse în km. 
și viceversa. — Partea literară: înviere, 
de Teodor V. Păcățian; Pace (poezie), de 
Octavian Goga; Despre breslele meseri- 
eșești de loan Apolzan; Cântece, de V. E. 
Moldovan; Catedrala din Sibiiu (cu ilu
strație), de azan; Primul ajutor de b. — 
Târgurile — Foi albe pentru notițe. — 
Inserate. Prețul unui exemplar: ediție 
simplă (legat în table tari) 40 fi Ieri, 
ediție de lux (hârtie și legătură fină, cu 
creion) 70 filări plus porto 6 fileri (re
comandat 30 fileri). Se poate procura dela 
editor (loan Apolzan, tipograf, în Sibiiu, 
Nagyszeben), cum și dela librării.

Calendar pe anul dela Hristos 
1906, apărut în Arad la tipografia die
cezană gr.-or. română. Afară de partea 
calendaristică cuprinde: Ce să facă eco
nomul în fiecare lună, casele domnitoare, 
târgurile, taxele poștale și telegrafice, șe- 
matismul metropoliei rom. gr. or. din Un
garia și Transilvania în general și al di
ecezei Aradului în special. Partea literară 
oonține: Date și obiceiuri la nuntă, Din bă
trâni prolog în versuri de Mariâ Cioban, 
Din luptele vieții de I. Grofșorean. Ro
mânca dela Grivița. de V' Alexandri, Cine 
a adus beția în lume, poveste popnrală de 
Leo Tolstoi, Podul înalt (fracment) de Ste- 
ran O. Iosif, Insula a Șerpilor de Carmen 
Sylva, Cine-i Nuhăm anecdotă poporală de 
Th, D. Speranță, Boeraâil de Ion Pop Re- 
teganul, Cântec de Maria Popovici, O zi de 
Duminecă la sate, tablou de Petru Popa, 
Doine și hore, Povestiri de G. Tulbure, 
Plugarii, poezi de Oct. Goga, Din viața 
noastră, de Petru E. Papp, Articoli econo
mici, glume, varietăți, câoteva ilustrațiuni, 
ect. Prețul 40 bani.

dr. Constantin flgnea,
medic univ, specialist fn boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

și-a început praxa medicală în Lugoj.

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul44, 

Piața Isabella.
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Mijloc excelent și sigur

Nr. 121 (x—42.)

pentru combaterea incendiilor 

probat și aprobat 

de autoritățile publice 

se poate căpătă 

în cantități mici și mari 

la ferăria

-A-nton Habeiehin
Mr. W

Lugojul-român ■■

vis-â-vis de cafeneaua »Cor8o«

Provocare și apel
cătră on. conducere a comitatului Caraș- 
Severin, cătră magistratul orășenesc și cătră 

proprietarii de realități, etc. etc.
E supremă necesitate a aduce respec

tuos și conștiențios din nou aminte on. 
public pravul de stins ai lui 
Bauer, înainte de a se întâmplă even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai favorabil, aprobat și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

Se recomandă fiecăruia a cumpăra 
acest prav. Despre modul de folosire se 
dau bucuros deslușiri în localul de vânzare 
amintit mai sus.

Cârți și reviste.
POEZII, de Octavian Goga. Buda

pesta 1906. Institutul tipografio și de edi
tură „Luceafărul" str. Molnar Nr. 10. Un 
volum frumos de 126 pagini. Prețul 3 cor.

Poezii, de Maria Cioban. Arad, 1905. 
Un volum de 80 pagini. Prețul 1 coroană.

>•<

„tusoșana”
institut de credit și economii

ca societate pe acții în Lugoj.
Anul fondării 1889.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frvLcti±ica,re

----------------------  1,500.000 Oor. ----------------------  
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8°/0, primește 
depuneri spre fructificare fără anunț cu 4°/0, cu anunț 5% .

Nr. 8. (x—67)

Darea după interese o solvește însuși institutul,

Direcțiunea.
>•<

▼
A

Un nou volum de poezii. Dl Victor 
Bontescu a publicat un volum de poezii 
întitulat: «Ego ...» Volumul a apărut în 
Orăștie, „Tipografia nouă". Prețul 1 cor. 
50 bani + 10 bani porto. Se poate co
manda la „Tipografia nouă", Szâszvâros 
(Orăștie).

Doina, poveste originală de E. Lungu- 
Puhallo. Timișoara, 1905. Prețul 10 bani.

A

▼
A

Capital social 300.000 Cor.

▼
A

▼
A

▼

Sdițiuniie despărțământului £ugoj
al

Asociațiunei pentru literatura româna și cultura poporului român. «
Victor

I.
Vlad Delamarina.
POESII.

Bănățenesci. — întocmiri. 
Adunate și arangeate de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
~’ — _ Prețul 30 bani. ..__

4 n-

4 Bânâțeanul.
} DEPRINDERI PĂGUBITOARE.
| Sfaturi și învățături.
X Seria primă. Edițiune îngrijită cu con- 
t simțământul autorului de Dr. Valeriu 

Branisce. 1 volum 8° cu 68 pag.
* : Prețul 30 bani. _  __:

m.
Dr. Athanasie Marienescu. 

= DIALECTUL RUMÂN BÂNÂTIAN. 
Studiu scris pe baza poeziilor dialec
ticale ale lui Victor Vlad Delamarina. 

1 broșură 8° cu 28 pag.
Prețul 15 bani. —.--------: «6

H 
fi

yflT* La comandele din provință este a se alătură și porto-ul poștal.

Comandele se pot face sau prin redacția ziarului „Drapelul**, sau direct la secretariul Desp. Lugoj: Dr. Valeriu 
Branisce. — Prețul se poate trimite și în mărci poștale.
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tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj?


