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Camerele advocaiiale
9

ii serviciul șoviiisMlsi mâiarmior
(x.) 1» nrul 79 a. c. scriind 

despre goana, ce au pornit-o ca
merele advocațiale în contra advo- 
caților români, am publicat în în
tregimea ei declarația, ce au dat-o 
advocații: Dr. St. P e t r o v i c i n, Dr. 
G. Dobrin și Dr. C. Jurca comi
tetului camerei advocațiale din Ti
mișoara la întrebarea: de ce nu 
folosesc pe tăblițele lor advoca
țiale și textul maghiar.

în acea declarație au arătat 
numiții advocați — cu legea în 
mână — că nu folosesc textul ma
ghiar pentrucă nu-s datori să-l 
folosească și nu-s datori să-l 
folosească pentrucă la aceasta 
nu-i obligă nici legea, nici vre-un 
decis luat sau vre-un circular 
emis în cadrul competinței.

Comitetul camerei advocațiale 
ca for disciplinar — în loc să si
steze procedura — i-a pus pe toți 
trei advocații din chestiune sub 
acuză disciplinară.

Motivarea decisului, prin care 
i-a pus sub acuză, e pe scurt ur
mătoarea :

Advocații sunt datori să se su
pună ordinațiunilor adunărei gene
rale și comitetului camerei advo
cațiale. Circulariul comitetului a 
fost aprobat de adunarea generală, 
iară decisul adunărei generale de 
ministrul de justiție.

Dar abstrăgând dela aceste de
cise nefolosirea textului magi, a: 
constitue nu numai călcare de da-
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FATA LUI VODĂ. J
— Din gura poporului —

de Moș Cost ache.

(Urmare și fine.)

Colindară ei tot ținutul Băcăului, 
prin toate locurile umblate de Vodă, 
dar nu putură afla ceva.

Hatmanul Stroici însă i-se nimeri 
să dea șî el peste omul, care spusese 
lui Vodă cimilitura cu pricina.

Acesta se găeiă tot la câmp mun
cind din greu, după cum îl găsise șî 
Vodă.

— Bună ziua bade, zise hatmanul 
apropiindu-se de el.

— Mulțămim dumitale jupâne, răs
punse omul, căutându-și mereu de 
treabă.

— Ia ascultă, n’ai putea d-ta să-mi 
arăți calea spre schitul din vârful 
muntelui.

— Ba da, dar dacă vrei să mai 
aștepți pănă la nămiezi, când oiu lăsă 
de lucru și te-oi duce, că adevărat, că 
singur nu mai nimerești cât te-’i căsnl, 
că pe aici pe unde ai apucat nu e 
drum umblat.

— Bine, dar ași vrea să ajung 
mai devreme la schit, că sunt foarte 

torință, ci totodată și o astfel de 
«demonstrație în contra su
veranității ungare (magyar 
ăllamisâg elleni tuntetăs)», care 
vatătrfă autoritatea corpului advo- 
cațial ungar, ce colideazâ cu punc
tele a) și b) din §-ul 68 al artico
lului de lege 34 din 1874.

Cetind motivele aceste ale ca
merei advocațiale îți stă mintea în 
loc, căci ce mai poți așteptă dela 
alții «minorum gentium», când 
nici comitetul camerei advocațiale. 
ca for disciplinar, nu se poate sub- 
trage de sub influența nenoroci
tului curent șovinist, care nesoco
tește chiar și dispozițiile pozitive 
ale legii de dragul himerei de ma
ghiarizare.

Așteptăm acum să vedem ce va 
zice Curia regească, care va avea 
să decidă definitiv în chestiunea 
punerii sub acuză a d-lor Dr. St. 
Petrovici, Dr. G. Dobrin și Dr. C. 
Jurca.

Deocamdată ne reținem dela 
orice comentar. Am ținut numai 
să fixăm la acest loc decisul de 
tot surprinzător al comitetului ca
merei advocațiale, ca for disciplinar.

*
în contra acestui decis numiții 

advocați au dat următoarea ape- 
lațiune:

On. judecătorie disciplinară!

în contra • decisului Nr. 922 1905

Apelăm
rugând înalta Curie regească ca 

for apelatoriu să binevoească a schimbă 
decisul și a sista procedura pornită 
în contra noastră.

grăbit șî pentru osteneala d-tale te 
voiu cinsti cu ceva.

— Foarte-ți mulțumesc, dar stă
pânul meu mă plătește ca să lucrez 
cinstit și eu nu vreau să-l înșel.

— Bine, dar cu ce îl înșeli d-ta 
dacă o să pierzi un ceas ca să-mi areți 
drumul, mai ales că și eu te voiu plăti 
pentru osteneală?

— Da, mă plătești acum odată, 
dar boerul meu mă plătește toată 
viața. Din banii ce câștig dela el mun
cind trăesc eu și cu ai mei.

— Dar cât te plătește boerul de 
ești cu așă tragere de inimă pentru 
dânsul ?

— Păi ce să-mi plătească ? ia 30 
de parale pe zi.

— 30 de parale pe zi? făcu hat
manul, ăsta trebue să fie, se gândi 
dânsul. Ia ascultă bade, se poate să 
trăești numai cu 30 de parale pe zi și 
să mai muncești cu așa tragere de 
inimă ?

— Cum să nu să poată? Ba încă, 
că din ei îmi țin casa, plătesc o da
torie veche și mai pun șî bani la do
bândă.

— De bună seamă că ăsta e omul 
cu pricina, se gândi hatmanul, asta e 
cartea lui Vodă. Apoi grăi cătră 
dânsul: Ia ascultă, mie mi-se pare că 
vrei să râzi de mine.

— O fi, boerule, răspunse omul 
căutându-și de treabă înainte.

— Ia mai stai o leacă și tălmă- 
cește-mi ce înțeles are vorba dumitale 
bade ?

— Ți-am mai spus boerule, că nu

I.
Fără a mai reproduce motivele ne 

prov: o »i ,'j declarațiunea, ce am făcut-o în 
urmarea decisului Nr. 425fl905y în care de- 
clarațiune am arătat — cu legea în 
mână — că procedura ordinată n’are 
nici o bază legală.

II.
La acest loc ne luăm voie a face 

numai următoarele scurte observări la 
cele cuprinse în alinea ultimă din mo
tivarea decisului apelat:

1. în declarațiunea noastră am zis 
că nu folosim textul maghiar pentrucă

precum am arătat — nu suntem 
datori să-l folosim, dar nici cu un cu
vânt n’am zis — ce ne insinuă decisul 
apelat — că nu vrem să-l folosim. 
Aceasta o observăm numai spre îndrep
tarea stărei faptica, iar nu ca apărare în con
tra decisului lipsit de orice bază legală.

2. Este adevărat, că advocatul e 
dator să se supună ordinațiunilor adu
nării generale și a comitetului camerei, 
dar șî aceea e incontestabil, că numai 
atunci și numai întru atâta este dator 
să se supună, dacă și întru cât acele ordi- 
națiuni există și de drept, noi însă am 
arătat în declarațiunea noastră mai 
sus atinsă prin dispozițiunile legii, dis- 
pozițiuni clare, ce nu sufer întorto- 
chiare, că circulariul din chestiune și 
decisul adunării generale — de drept 
— nu există.

împrejurarea, că circulariul comi
tetului s’ar fi aprobat de adunarea 
generală, iar decisul adunării generale 
s’ar fi aprobat de ministrul de justiție, 
nu dă ființă de drept nici circulariului 
nici decisului adunării generale, și 
anume:

a) circulariului comitetului nu i-a 
putut da ființă de drept din cauza, că 
conform aliniei 2 a §-lui 29 din art. 
de lege 34 din 1874 adunarea generală 
a camerei ca for apelator numai asu
pra acelor decise ale comitetului poate 
delibera și decide, car»’ se refer la mani
pularea areret camerei advocațiale. tar afacerea 
tăblițelor advocațiale nu se poate ntci pe lângă 
cea mai laxă și m ai volnică re zonare logică 

am vreme de pierdut. Dacă vrei să-ți 
arăt calea spre schit, așteaptă pănă la 
prânz și te-oj duee, dar acum lasă-mă 
să-mi văd de lucru.

— Bine omule, voiu așteptă. Și 
plecă șî hatmanul de se așeză la umbra 
nucului, unde, cu câteva zile mai îna
inte, șezuse șî Vodă, și așteptă plin de 
bucurie sosirea prânzului, căci acum 
nu se mai îndoia că dăduse peste cheia 
ghicitoarei, care eră să-i primejduiască 
lui și tovarășilor săi rangurile și cin
stea, în ochii lui Vodă.

Cum veni soarele la nămiezi, omul 
lăsă de lucru și se apucă să mănânce, 
dând șî hatmanului să se ospăteze din 
prânzul lui de muncitor, dar hatmanu
lui nu-i mai ardea de mâncare.

— Ia spune, bade, ce noimă are 
vorba dumitale că din 30 de parale ții 
casa, plătești o datorie veche și mai 
pui șî bani la dobândă ?

— Vezi, asta nu ți-o pot spune.
— De ce?
— Fiindcă a mai venit pe aici un 

boer ca d-ta și i-am spus vorba asta și 
după ce i-am tălmăcit-o, mi-a dat o 
pungă cu bani și mi-a poruncit să nu 
mai spui la nimeni, că va fi rău de 
mine.

— Dar ce-o să-ți facă ?
— Știu eu? de bună seamă că n’o 

să mă poftească la masă.
— Ascultă, măi omule, eu îți vreau 

binele, spune-mi șî mie și eu te voiu 
răsplăti domnește.

— Nu pot boerule, ce, vrei să-mi 
rămână copilașii fără de tată ?

— Dar bine, cine o să știe că mi-ai 
spus mie?

APARE:
MARȚI, JOI și SÂMBĂTĂ.
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Prețul de abonament:
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cualificâ și declară de afacere, ce se referă la 
manipularea averei camerei advocațiale.

Neavând adunarea generală com- 
petință să decidă asupra circulariului 
emis de comitet în afacerea tăblițelor 
advocațiale, logic este absurditate juridică a 
zice, că adunarea generală a camerei a aprobat 
circulariul din chestiune ;

b) iar decisului adunării generale 
a camerei nu i-a putut da ființă de 
drept afirmativa aprobare ministerială 
din cauza, că conform aliniei 2 din 
§-ul 29 al art. de lege 34 din 1874 
în contra deciselor adunării generale 
a camerei nu se poate nici apelă nici 
recurge, prin urmare ministrul nici n’a pu
tut fi în poziție să aprobe acel decis;

c) dar ministrul nici altcum nu-i 
for apelator nici în privința deciselor 
comitetului nici în privința deciselor 
adunării generale, prin urmare este absur
ditate logică a deduce puterea de drept a circu
lariului sau a decisului adunării generale din 
afirmativa aprobare ministerială.

Nu putem din destul regretă, că 
tocmai camera advocațială, care ca 
instituțiune e chemată să vegheze asu
pra autorității și independenței advo- 
caților și a corpului advocațial față de 
autoritățile publice, vrea să acorde mi
nistrului o competință, pe care acesta 
după lege — tocmai în interesul auto
rității și independenței corpului advo
cațial — nu o are!

Că nu ne-am călcat datorința de 
advocați, am arătat dejă în declara
țiunea, la care ne-am provocat, ear 
părerea, că prin nefolosirea textului 
maghiar am vrea să demonstrăm în 
contra suveranității ungare, e ridiculă 
pentrucă ar fi ridicul dacă în acest 
mod am vrea să demonstrăm. Acum 
13, respective 15, respective 6 ani, 
când am pus pe păreții locuințelor 
noastre tăblițele fără text maghiar, 
nici prin minte nu ne-a trecut să 
demonstrăm în contra suveranității 
statului ungar, pentrucă nici n’am 
putut voî, — demonstrând în acest 
mod —, să trecem de ridiouli. Atunci 
nu l-am folosit pentrucă în acest 
ținut locuit de Români nu i-am

— Știu eu ? Mie mai bine îmi place 
să fiu cu fața curată decât cu musca 
pe căciulă. De aceea nu mai stărui de 
geaba că nu-ți pot șpune.

— Ascultă-mă, bade, îți dau o 
baniță de galbeni, numai să-mi spui 
șî mie.

— O baniță de galbeni?
— Da, spune-mi și uite, vezi dă- 

sagii de colo de pe cal? Unul e cu me
rinde și altul plin cu bani. Stai să vezi.

Și hatmanul se duse la cal, luă 
dăsagii și veni de-i deșertă în fața 
românului, care văzând atâta bănet 
cât nu văzuse neam de neamul lui, își 
perdu cumpătul.

— Și zici că-mi dai mie toți banii 
ăștia ?

— Ia-i acum chiar, numai să-mi 
spui.

Ce se gândi omul, și-așa și-așâ, 
tot sărac o să moară el. Cel puțin să 
trăiască ai săi bine și se apucă și spuse 
hatmanului tot secretul cimiliturei, după 
ce însă îl încredințase acesta că nu va 
spune la nimeni.

Hatmanul, cum află taina, plecă 
spre schit, întovărășit de sărmanul 
muncitor, care, acum când avea destui 
bani, nu se mai gândiă să mai lucreze 
cu așa sârguință ca mai înainte.

Ajunși la drumul mare, fiecare 
plecă într’ale sale: Hatmanul spre 
Suceava iar omul spre casă, unde, cum 
ajunse, se duse la stăpânu-său de-i 
plăti datoria cât luase de cu iarnă 
pentru munca câmpului, și se apucă 
să-și dureze șî el o casă mai bună și 
să-și cumpere un petec de pământ pen
tru dânsul și ai săi.



Pagina 2. „DRAPELUL*1 Nr. 131.-1905.

simțit lipsa, ear acum nu-1 folosim 
pentrucă nu admitem nici chiar bănuiala că 
suntem gata a ne supune poruncei lipsite de 
ori-ce bază legală, adecă volnidei comitetului 
sau camerei adtocațiale.

Noi ne apărăm independența în 
toate direcțiunile, prin urmare șî față 
de procedura volnică a camerei.

Dar să zicem, — ce altcum e atât 
de ridicul —, că în adevăr am vrea să 
demonstrăm în contra suveranității un
gare. Unde-i legea care a înzestrat ju
decătoria disciplinară cu competința de-a 
pedepsi o astfel de demonstrație?

O astfel de lege, cel puțin deocam
dată, nu există! Ce rezultă din aceasta ? 
întâiu: că camera advocațială nu ne 
poate urmări pentru afirmativa demon
strație, a doua: că adunarea generală 
a camerei poate face — în raportu-i 
anual — ministrului de justiție propu
nerea, ca prin legislațiunea țerii să sta
bilească noțiunea «demonstrației în con
tra suveranității ungare», s’o cualifice 
de faptă interzisă și să concreadă cu 
pedepsirea ei eventual camera advoca
țială.

Pănă când n’avem o astfel de leg», 
procedura camerei advocațiale sub cu
vânt de demonstrație în contra suve
ranității ungare este o volnicie, în con
tra căreia trebue să luăm poziție toți, 
în primul rând înșiși advocații, ear în 
ultima instanță înalta Curie, chemată 
să judece independent de orice curent 
politic, numai și numai în conformitate 
cu legile pozitive.

Cu tot respectul:
Dr. Stefan Petrovicin. 
Dr. George Dobrin, 
Dr. Cornel Jurca.

Presidentul dietei luliu lusth și na
ționalitățile. în discursul seu dela Kor- 
pona, unde s’a serbat jubileul de 
300 ani dela dieta ținută acolo de prin
cipele Ardealului Stefan Bocskay, a 
zis presidentul dietei luliu lusth, 
vorbind despre actuala situație, urmă
toarele :

«Astăzi și o mare parte a naționa
lităților e pe partea noastră; e mic 
numărul acelora cari nu sunt cu noi 
și mi-e tare credința că șî aceștia vor 
reveni, căci știu că numai pănă atunci 
pot fi liberi, pănă ce șl Maghiarii sunt 
liberi și dacă Maghiarii vor fi încătu
șați vor ajunge șî naționalitățile în robie. 
N’are să uite nimeni, că libertatea in
divizilor și naționalităților este legată 
de desăvârșirea vieții maghiare de stat 

Trebue să recunosc că în chestiunea 
naționalităților s’au comis pe ambele 
părți erori. Dar să nu recriminăm asu
pra trecutului, ci să luăm in vedere că 
dacă nu ținem, laolaltă ajungem,

Hatmanul, cum ajunse la Suceava, 
trimise oameni să adune pe toți boerii, 
cărora le dădu de știre că el găsise 
rostul cimiliturei.

în adevăr, boerii se adunară cu
rând la Suceava și ținură sfat între 
dânșii, în casă la hatman. Acesta le 
spuse șl lor toată șiretenia.

— Bine, zise banul Ghinea, dar 
ce ne facem cu bietul român? că de 
bună seamă că Vodă o să-și dea cu 
firea că numai dela el am aflat.

— Știți ce boeri? Măria Sa nu 
ne-a spus că a cetit asta într’o carte? 
Ei bine să căutăm șî noi vre-o carte 
veche în care o fi vre-o foaie lăsată 
albă, cum se lasă de obiceiu prin cărți, 
și să punem să se tipărească în taină 
cimilitura cu deslegarea ei și să ne 
ducem să o arătăm lui Vodă.

— Bine te-ai gândit, așâ să facem, 
strigară cu toții.

în adevăr, căutară și găsiră o carte 
cum le trebuiă și puseră de tipări în 
taină cimilitura cu deslegarea ei și 
când cele 3 săptămâni de răgaz, cât le 
dăduse Vodă, se isprăviră, boerii toți 
în păr se înfățișară în sala tronului 
înaintea lui Vodă.

— Ei, boeri dvs., grăi Măria Sa, 
cele trei săptămâni au trecut, aflat-ați 
ceva ?

— Da, Măria Ta, grăi banul Ghinea, 
hatmanul Stroici a găsit o carte în 
care stă scris cimilitura Măriei Tale.

— Să vedem, zise Vodă mirat.
— Iată, Măria Ta, și îi dădu cartea.
Vodă ceti și numai decât își dădu 

seama de toată șiretenia boerilor.
— Bine, boeri dvs., dar să-mi spu- 

cu toții în robie. Cu bunăvoință 
reciprocă ne putem înțelege. Cu 
sinceritate și iubire trebue să tindem 
la o înțelegere.

Eu cer două lucruri dela naționa
lități : 1) să fie credincioși statului și 
2) să învețe limba statului.

Ce privește cultura lor, religia lor, 
de aceste eu nu m’ași atinge și m’ași 
bucură dacă propășesc, căci scopul 
nostru nu poate fi să contopim 
întru Maghiari toate naționa
litățile. E destul dacă la inimă sunt 
Maghiari, în calea desvoltării lor cul
turale nu ași pune piedeci.

Fie administrația imparțială, caute 
numai dreptatea și nu că cine caută 
dreptate. Să căutăm a ușoră condițiile 
de traiu, ca cetățenii noștri să nu caute 
existența lor afară de patrie.

Dacă vom isbuti a face aceasta, 
vom da cu un pas mare înainte, ca 
disonanța să dispară și în țeara aceasta 
fără deosebire de neam și religie să 
lupte toți pentru unitatea, constituția, 
libertatea și independența statului ma
ghiar.»

Lupta coaliției contra guvernului In 
comitate. Ministrul de honvezi a trimis 
comitatelor un ordin, prin care — în 
înțelesul ordinului Maj. Sale de a fi 
chemați rezerviștii suplinitori la ser
viciu activ — cere conlucrarea comita
telor la chemarea rezerviștilor. Vice- 
șpanul corn. Neutra luliu Mark hot 
a declarat, că nu execută ordina- 
țiunea, ear adunarea de reprezen
tanță a orașului Hodmezăvâsâr- 
hely a enunțat, că nu ia la cuno
ștință ordinațiune a, ci o așează 
simplu în arhivă.

Comitatul U g o c s a a hotărît, că 
instalează pe noul fișpan P. Perenyi.

Raportul Intre Ungaria și Austria. 
Dieta Austriei de sus a adus Marți ur
mătoarele 2 deriziuni: 1) își exprimă 
regretul, că prin diferite dispozițiuni pe 
terenul armatei și al afacerilor ex
terioare s’au sguduit bazele co
mune, întemeiate pe Sancțiunea Prag- 

' matică, ale Monarhiei austro-ungare și 
consideră neadmisibil, ca partea 
austriacă a Monarhiei să aducă jertfe 
m a te ri a 1 e pe n tru instituțiuni 
comune, dupăce aceste și-au 
perdut caracterul comun. 2) 
Provoacă guvernul să facă toate pre
gătirile pentru independența re
gatelor și țerilor reprezentate în 
camera imperială, pentrucă — în caz 
că nu se poate face nici o înțelegere, 
cu apărarea drepturilor Austriei, între 
Ungaria și Austria — să fie Austria 
pregătită pentru această eventualitate.

Alegerea dela Hunedoara va aveă 
loc în 5 Decembrie n. Partidul «con- 

neți șl mie de unde ați găsit cartea 
asta ?

— E he, Măria Ta, grăi hatmanul, 
asta e o carte pe care^m găsit-o între 
cărțile ce mi-au rămas dela taică-meu, 
Dumnezeu să-1 odihnească, că știi șî 
Măria Ta că eră un om care știă multă 
carte.

— A fi, făcu Vodă. Bine, boeri, 
acum duceți-vă și să veniți poimâine 
din nou aici.

Cum plecă boerii, Vodă trimise 
numai decât de aduse pe omul cu 
pricina.

A treia zi, boerii erau toți în sala 
tronului. Cum întră, Vodă chemă un 
copil de casă și-i șopti ceva la ureche. 
Acesta eșî și se întoarse numai decât 
cu sărmanul om care știa acum că 
numai bine nu poate să fie pentru el 
că spusese și altuia taina lui.

Cum dădu cu ochii de Vodă, îl 
recunoscu numai decât și deodată căzu 
în genunchi în fața Măriei Sale.

— Bine măi, grăi Vodă aspru, nu 
ți-am spus eu să nu spui la nimeni 
cele ce mi-ai spus mie atunci, pănă nu 
vei vedeâ fața mea ?

— Ba da, Măria Ta.
— Apoi atunci de ce ai spus șî 

altuia ?
— Cum să nu spui Măria Ta ? 

Atunci în adevăr mi-ai poruncit să tac 
din gură pănă voiu vedea fața Măriei 
Tale. Și eu așâ am șl făcut. N’am spus 
la nimeni pănă n’am văzut Mărita fața 
Ta, doamne.

— Cum mă ?
— Vezi bine, și nu numai o față, 

stituțional» a pus candidatura lui Lud. 
Nagy, candidat naționalist român e 
Dr. A. Vajda-Voevod.

Conflictul între Turcia 
și marile puteri.

Chestiunea controlei finanțelor din 
Macedonia a ajuns la un punct critic. 
Poarta a refuzat toate pretenziu- 
nile marilor puteri. Mercuri seara a 
primit ambasadorul austro-ungar din 
Constantinopol răspunsul negativ al 
Porței. Poarta motivează acest refuz 
cu opinia publică otomană. Nu
mai în privința agenților civili ai Ru
siei și Austro-Ungariei în Macedonia 
face Poarta concesiunea, că se învoește 
în prelungirea mandatelor acestor agenți 
civili pe cel mult 2 ani.

Astfel conflictul s’a înăsprit la culme.
Patru mari puteri europene. Anglia, 

Rusia, Austro-Ungaria și Italia au tri
mis deja câte 2 năi de răsboiu la Pi
raeus, ca să ia parte la demonstra- 
țiunea navală energică contra Turciei, 
pentru a sili cu orice preț pe Sultanul 
să cedeze.

Din partea Austro-Ungariei iau 
parte la demonstrația de flote 
contra Turciei vasele «Sf. George» și 
«Szigetvâr». Comandant suprem al flo
tei de demonstrație e ales contraadmi- 
ralul austro-ungar Ripper. Flota e 
deja concentrată la Piraeus și așteaptă 
ordinele guvernelor europene pentru 
a începe acțiunea contra Tureiei.

Cele 8 năi de răsboiu ale flotei de 
demonstrațiune au în total 219 tunuri 
și 3137 oameni pe bord, reprezintă deci 
o putere considerabiă.

Și puterile europene — intrând 
odată în acțiune — nu se vor odihni 
pănă nu vor sili pe Sultanul să cedeze. 
Europa nu poate fi silită din cauza 
Porței să privească în fiecare primă
vară cu teamă spre Macedonia, unde 
an de an se întâmplă măceluri și re- 
voluțiuni, cari amenință pacea în Eu
ropa, și unde ofițerii nu’și primesc re
gulat solda, oficianții nu’și primesc sa- 
lariele, ear contribuabilii sunt storși 
pănă la măduvă și supuși necontenit 
volniciei autorităților.

Marile puteri europene au aflat, 
că numai reforme onorabile pot aduce 
pace și ordine în provinciile Turciei și 
demonstrațiunea de flote trebue să’și 
ajungă scopul, ori vrea Sultanul ori 
nu. Dacă Turcia nu sufere controla eu
ropeană a finanțelor din Macedonia, 
poate să ajungă în cel mai grav con
flict cu întreagă Europa și poate even
tual să peardă total Macedonia.

ci o baniță plină de fețe de ale Măriei 
Tale. Toți bani cu chipul lui Vodă. 
Ce eram să fac?

Când auzi Vodă șî asta, nu mai 
avu încotro și trebui să recunoască 
dreptatea românului.

Atunci se întoarse spre hatmanul 
Stroici și îi zise:

— Vezi hatmane că te-am înfundat?
—■ Așâ e Măria Ta, dar te-am 

rugă șî noi să ne areți șî nouă cartea 
în care ziceai c’ai cetit Măria Ta ci
militura ?

— Păi, o aveți aci de față, grăi 
Vodă plin de voe bună. Apoi întor- 
cându-se cătră bietul om care așteptă în 
genunchi hotărîrea domnească, îi zise:

— Scoală-te. Vino mai aproape. 
Să știi că fiind-că ai dat dovadă de 
mare înțelepciune, te ert, și dacă vrei 
rămâi aci la mine la curte că eu am 
în tot-d'auna nevoe de oameni cu 
scaun la minte, aci te voiu face boer 
și vei fi sfetnicul meu.

— Să trăești, Măria Ta.
— Iar dvs. boeri, să știți că vă 

iert, pentrucă ați avut istețimea să 
iscodiți și să aflați taina. Deși n’ați 
ghicit-o singuri, însă ini-ați dovedit că 
puteți să eșiți cu față curată din în
curcături, așâ că șl atunci când țara 
va aveă nevoe de sfatul vostru se va 
putea bizui pe voi.

— Să trăiești Măria Ta, strigară 
toți boerii într’un glas.
(«Cultura»)

— . . ------------- . A x .------------------

Turburările din Rusia.
Situația în Basarabia.

Dela București se telegrafează cu 
datul 21 Novembrie n. următoarele:

Toate trenurile din Basarabia aduc 
numeroase familii ovreești și creștine, 
cari părăsesc Odessa și Basarabia. în 
Iași s’au așezat 40 familii refugiate, 
între cari șî cunoscutul milionar și fi
lantrop Mu cin ic din Chișineu.

în Rusia sudică coloniștii ger
mani, stabiliți acolo de sute de ani, 
încep a emigră. Peste 6000 Germani 
sunt gata a părăsî țara, iar mai multe 
mii au trecut deja granița.

în I s m a i 1 a au isbucnit din nou 
turburări. 300 feciori, deobligați la 
asentare, au percurs în stare de com
pletă beție stradele orașului; ei au re
fuzat să se prezinte înaintea comisiunei 
de recrutare în caz că nu va fi redus 
timpul de serviciu militar. Directorul 
de poliție Căpățină a fost bătut 
strașnic. Un ovreu a fost omorît pe 
stradă. în oraș nu se află miliție, pen
trucă armata a fost trimisă pe sate 
pentru susținerea ordinei și liniștei. 
Numeroase familii fug cu luntri pe te
ritoriul român.

Convocare.
Toți Românii din jurul Oraviței 

sunt invitați la o adunare poporală ce 
se va ținea în Oravița la 3 Decembrie 
c. n. la orele 12 din zi, pe piața mare 
dinaintea Morii de foc, cu următoarea

Ordine de zi:
1. Situația politică generală.
2. Concluz asupra votului univer

sal.
Din conferența pregătitoare ținută 

la 16 Novembrie 1905.
Dr. Liviu Cigăreanu, Dr. P. Corneanu, 
Dr. Mihail Gropșanu, Gheorghe Jianu, 
Dr. Ioan Nedelcu, Alex. P. Popovici,

Ioan E. Țăranu.
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lubileul de 40 ani domnie a regelui 
Carol. în anul viitor serbează Țeara 
Românească — pe lângă jubileul de 
1800 ani dela colonizarea Daciei prin 
Romani — jubileul de 40 ani domnie 
a regelui ei Carol. Din acest incident 
de importanță istorică pentru neamul 
românesc Regele Carol înființează o 
mare fundațiune pe seama țăranilor 
români. Fundațiunea va purtă numele: 
«Pentru țărani — Regele Carol». 
Regele, ca primul fundator, începe 
subscripția cu 500.000 franci.

Icoane reînviate. Cine trece pragul 
bisericei noastre gr. or. din Lugoj ro
mâne surprins de pompa în care 
strălucesc icoanele de pe iconostas, 
cari de mai mult de o jumătate de 
veac au fost ascunse sub pătura de 
funingine, de când încă cu focul cel 
mare care a pustiit Lugojul și biserica 
la 1842. întâmplarea a adus încoace') 
pe un tinăr, care știe un procedeu 
special chemic de a spălă icoanele zu
grăvite în uleiu. Văzând iconostasul 
mohorît, s’a angajat a-1 reînvia și cu 
puține spese a scos la iveală vechea 
și admirabila pictură a icono
stasului. Un farmec deosebit te stă
pânește privind venerabila pictură a 
bisericei întinerită în colori și linii, 
par’că ar fi din zilele noastre. Acum 
lucrează tinărul meșter la învierea 
icoanelor aproape șterse cu totul de pe 
masivul zid al corului, pe care se află 
șî portretul ctitorului Gur an (în haine 
de nobil), «Oberknezul» Lugojului pe 
timpul zidirei bisericei. Fără îndoială 
va da această reînviere de icoane im
puls șî la renovarea fresco-urilor de 
pe părete, cari s’au cojit în urma linir 
bilor de flăcări.

Hymen. Sâmbătă, la 18 Nov. a avut 
loc în Alexandria (Egipet) și anume 
în biserica reformată germano-franceză 
de acolo, cununia d-lui Iuniu Silviu 
P u ș c a r i u, consul austro-ungar în 
Alexandria cu domnișoara Elsa de 
Tshud i.



Hymen. Dl Ioan B a 1 a t e s c u își va 
serba azi d. m. în biserica catedrală gr. 
cat. din Lugoj cununia sa cu d-șoara 
Elena Petro viei din Lugoj. Felici
tările noastre!

— Dl Victor P ă u n e s c u s’a cu
nunat alaltăeri in biserica română gr. 
or. din Lugoj cu d-șoara Cornelia 
Țapu din Lugoj. Felicitările noastre!

— Dl Alexandru F. R ez ei s’a 
cununat alaltăeri în biserica catedrală 
gr. cat. din Lugoj cu domnișoara Elena 
V 1 a d u din Lugoj. Felicitările noastre!

— Dl Iosif Groza din Comloșul- 
rnare se va cunună mâne Duminecă în 
26 Novembrie n. cu dșoara Elena Serb 
din Toracul-mic. Cununia va avea loc 
în biserica rom. gr.-or. din Toracul-mic. 
Felicitările noastre!

Profesor de limba română la preparan
dia din Caransebeș a fost numit — în 
locul dlui Enea Hodoș, trecut la pen- 
zie — tinărul român cu cunoștințe bo
gate dl Die M i ne a.

t loan Popoviciu paroh gr. ort. ro
mân în Onoriciu, unul dintre vete
ranii preoți ai cercului ppresbiteral al 
Lugojului, după lungi suferințe a tre
cut Marți seara la cele eterne. înmor
mântarea s’a făcut Joi înainte de 
ameazi, premergând celebrarea sfintei 
liturgii. La actul funebral au luat parte 
următorii preoți: O. D. Nicolae Bi- 
reescu, conșcolar al răposatului, ca 
reprezentant al protopresbiterului trac- 
tual P. O. D. Dr. George Popovici, 
absent din Lugoj, dl Ioan Str oca și 
diaconul M. Gașpar (Lugoj), Simeon 
B1 a j o v a n (Hodoș), Ioan C u r u ț (Ja- 
băr), N. Jurca (Dragomirești), Corne- 
liu B i r o (Herendești) și toți credincioșii 
parohiei Onoriciu. Cuvântul funebral 
l-a rostit dl diacon Mihail G aș par, 
relevând frumoasele virtuți și râvna 
răposatului pentru biserica sa, la al 
cărei altar a servit cu credință 51 de 
ani. Dumnezeu să-l odihnească !

Dl Dr. Artemiu Caba a dat cenzura 
de advocat la Budapesta.

Rezistența pasivă în corn. Caraș-Severin. 
Din Moldova nouăni-se scrie, că 
reprezentanța comunală în ședința sa 
ținută la 6/19 Novembrie a.c., la pro
punerea bine întemeiată a părintelui 
Traian Oprea, a decis cu unanimi
tate ca darea regească plătită de bună 
voie să se administreze oficiului reg. 
de dare și să nu se depună la vre-o 
cassă de păstrare dupăcum a fost ho- 
tărît congregațiunea comitatensă.

Români baptiști. Acum se știe, că în 
Ungaria sunt 11.000 baptiști, dintre 
cari 4500 sunt Români. Cei mai mulți 
baptiști români sunt în corn. Arad, 
unde sunt în 66 comune 1825 baptiști 
maioreni, afară de copiii lor, prin cari 
numărul baptiștilor din com. Arad e 
de cel puțin 5000 suflete. în Arad au 
baptiștii 2 case de rugăciune și în 16 
comune din comitat asemenea au câte 
1 casă de rugăciune. Mai mulți baptiști 
sunt în comunele Curtici (150), Buchin 
(138) și Macea (120). Până de curând 
apăreă șl o revistă română în serviciul 
confesiunei baptiste, intitulată «Lumina 
Lumei». Ultimul nr. a apărut în Iunie 
a. c. la Arad, redactată de un fost 
învățător cu numele George Slav. Au
toritățile maghiare administrative spri- 
jinesc respândirea baptismului printre 
Români, sperând că prin aceasta îi va 
putea maghiarizâ.

Post de notar cercual. Primpretorele 
Lad. Schonenfeld dela Făget a ex- 
cris concurs pentru ocuparea postului de 
notar cercual în Bujor. Cercul e cu
rat românesc. Venitele sunt de peste 
3270 coroane și locuință gratuită. Pe- 
tițiunile și documentele trebuesc adre
sate primpretorelui Schonenfeld dela 
Făget până la 7 Decembrie n. a. c. 
Alegerea va avea loc în 9 Decembrie 
n. a. c. la Bujor.

Acte judecătorești dispărute. Alaltăeri 
eră să se țină la Budapesta pertracta
rea unui proces odios și — pe semne — 
compromițător pentru multe persoane 
de înaltă poziție în țeară. Anume zia
rul arhișovinist «Magyar Sz6 pro
vocase în primăvara anului prezent pe 
arhiepiscopul din Erlau Dr. S a m a s s a 
să provoace la ordine organul seu de 
presă «Magyarorsz âg». între aceste 
organe există de ani de zile dușmănie 

pănă la cuțit. «Magyar Szo» susținuse 
că «Magyarorszâg» a căpătat 160.000 
coroane dela cassa de păstrare arhiepi- 
scopească din Erlau și pe lângă aceasta 
încassează an de an profitul de 12000 co
roane al unei moșii, care e proprietatea 
arhiepiscopiei din Erlau. în urma ace
stor desvăliri senzaționale redactorul 
ziarului «Magyarorszâg» Dr. M. L o- 
v â s z y a intentat proces pentru vătă
mare de onoare redactorului dela 
«Magyar Szd» Dr. Eduard Pâlyi. 
Procesul senzațional eră să se țină 
alaltăeri. Dar nu s’a putut ținea, pen- 
trucă toate actele judecătorești 
referitoare la acest proces 
au dispărut. înzadar au fost cău
tate cu de-amăruntul în edificiul tribu
nalului, căci nu s’a aflat decât înveli- 
toarea actelor. Nu se știe pănă acum 
cine a furat sau a ascuns actele.

Emigrarea la săptămâna trecută. în 
săptămâna trecută au sosit la New- 
York 12-50 emigranți ungureni și 
anume: 210 Maghiari, 564 Slovaci, 161 
Șvabi, 300 Croați și 15 Români. Cei 
15 Români s’au așezat: 1 în statul 
New-York, 3 în Pennsylvania și 11 în 
Ohio. Din Austria au emigrat în săp
tămâna trecută 1900 persoane.

Turcia amenințată de Rusia. Mare 
neliniște a cuprins pe Sultanul la vestea, 
că Rusia, sub pretextul că vrea să în
frângă turburările, trimite trupe multe 
în Caucaz. în cercurile militare tur
cești circulă svonul, că o mare parte a 
armatei rusești din Mangiuria vine în 
Caucaz, pentru ca începând răsboiu cu 
Turcia să ridice prestigiul armatei ru
sești căzut în răsboiul cu Iaponia.

„Luceafărul- Nr-ul ultim (1 Nov. n.) 
al excelentei reviste române «Lucea
fărul» din Budapesta are următorul 
sumar: «Răul din fire» de Ion Sla
vici; «Cântec» poezie de Zaharie 
Bârsan; «Rămâi» poezie de Maria 
Cunțan; «Popa Tudor» de I. Agîr- 
biceanu; «Glas din trecut» poezie 
de I. B or c i a ; «Foi răzlețe»: C. Sandu 
Aid ea «In urma plugului» nuvele și 
schițe, București 1905» dare de seamă 
de Dr. S. P.; Cronică; Dări de seamă 
și notițe bibliografice; Posta Redacției 
etc. Ilustrațiuni: copertă admirabilă: 
O țărancă română torcând ; N. Grigo- 
rescu: Cap de studiu, Cârciumă la 
drum; sat de munte; N. Grigorescu: 
Țărăncuță. Abonamentul 12 cor. pe an, 
ediția de lux 20 coroane. Redacția și 
administrația IV, Str. Zoldfa 7. Reco
mandăm cu căldură această revistă ce
titorilor noștri.

Agitație contra chemării rezerviștilor la 
serviciu. Socialiștii din Ungaria au or
ganizat o mare acțiune din incidentul 
chemării rezerviștilor suplinitori sub 
drapel. Au respândit înainte de toate 
în capitală și provincie o broșură tipă
rită în un milion de exemplare, în care 
se zice că aristocrații «marinimoși» ai 
coaliției au oferit — cel puțin prin sub
scrieri — sprijinul lor oficianților mu
nicipali, pe când zeci de mii de familii 
sunt date pradă mizeriei, răpindu-li-se 
susținătorii. Lupta între guvern și coa
liție nu e spre folosul poporului, dar 
victima acestei lupte va fi numai po
porul. Poporul, care sângerează acum 
prin certurile dintre domnii mari, tre- 
bue să purceadă energic și să împedece 
mizeria ce amenință numeroase familii 
prin chemarea rezerviștilor. în săptă
mâna viitoare vor aveâ loc la Buda
pesta și în orașele industriale din pro- 
vință adunări poporale și demonstrațiuni 
contra chemării rezerviștilor la serviciu 
militar.

Sufragiu universal în Montenegro. Mi
cul principat Montenegro, unde pănă 
acum domniă absolutismul, a căpătat 
la ordinul principelui Ni chit a o con
stituție mult mai bună ca a noastră. 
La 14 Novembrie st. v. vor avea deja 
loc alegeri în Montenegro pentru scup- 
știna (dieta) acestei țerișoare. Alege
rile vor aveâ loc pe baza dreptului 
electoral universal, egal și direct. Drept 
de alegător va aveâ fiecare cetățean, 
care a împlinit 21 ani și se află în 
posesiunea deplină a drepturilor cetă
țenești. Dreptul de a fi ales îl are ori
care cetățean, care a împlinit 30 ani 
și plătește cel puțin 15 coroane pe an 
dare directă de stat.

Foaie maghiară confiscată. Procurorul 
din Budapesta a confiscat numerii de

Luni și Marți ai ziarului maghiar «A 
Nap», în cari au apărut o poezie și un 
articol ofenzător pentru M. Sa Regele.

Foc uriaș. La București a ars 
total fabrica de tutun. Paguba e de 
600.000 — 700.000 franci. La lucrările 
pentru localizarea incendiului 3 pom
pieri au fost răniți de moarte, 2 au 
fost răniți mai ușor.

Foamete în Spania. în Spania dom
nește foamete mare. Mii de muncitori 
n’au de lucru. Oamenii și animalele 
n’au cu ce se nutri. Prețurile alimen
telor și nutrețului sunt foarte mari.

Cutremurul de pe muntele Athos, care 
s’a întâmplat în 10 Novembrie, a fost 
așă de violent, încât nu numai că a 
darimat mănăstiri, ci a secerat și vieți 
de oameni. Treisprezececălugări 
au fost uciși prin o stâncă mare, 
care s’a prăvălit de pe piscul muntelui 
asupra lor. Afară de aceștia, a fost 
înghițită de valurile mării o barcă, în 
care se adăpostiau mai mulți călugări.

Bătaie cu moarte. în comuna Silha 
(lângă Lugoj) s’a întâmplat Duminecă 
îr. 19 Nov. n. un caz grav. Pe când 
Vasile Dragoi își serba în biserică 
cununia, niște oameni adunați înaintea 
bisericei s’au luat la bătaie și loan 
Lazar a rănit așa de greu cu cuțitul 
pe Petru Terzeu, încât acesta a că
zut mort. Ucigașul a fost arestat.

Pedeapsa comandantului suprem al ar
matei franceze. A produs mare senzație 
faptul, că conziliul ministerial al Fran- 
ciei a pedepsit pe supremul comandant 
al armatei franceze B r u g e r e la 2 săp
tămâni închisoare de odaie, pentru că 
s’a purtat necinstit pe stradă față de un 
alt general. Brugere a dat petiție ca să 
i-se amâne pedeapsa până în 24 Novem
brie, deoarece în 23 Novembrie se mă
rită fiică-sa. Cererea i-s’a împlinit. E 
interesant că chiar pe când Brugere 
va sta închis, se va da la presidentul 
Republicei franceze un prânz de gală 
în onoarea regelui Portugaliei, la care 
prânz e invitat șl Brugere. Brugere va 
trebui să se scuze cu vre-o minciună, 
că nu poate merge la prânzul de gală.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:
Curs practic de GEOGRAFIE pentru 

școalele poporale, lucrat pe baza planului 
ministerial, în patru cercuri concentrice, 
de Iuliu V u i a, director și învățător. Cu 
numeroase ilustrațiuni și harțe. Brașov, 
1905. Editura librăriei Ciurcu. Prețul 70 
bani.

*
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.
»

însurătoare în vârf de arbori. 
La Negrii de pe insula Mindanao a 
Filipinelor însurătoarea se face într’un 
mod de tot particular. Când doi tineri 
vreau să se căsătorească, părinții și 
amicii lor caută 2 palmieri tineri, drepți 
și cu scoarță netedă, deopotrivă de 
groși și apropiați destul unul de altul. 
Dupăce au fost găsiți palmierii doriți, 
îi arată celor 2 logodiți, cari la o zi 
fixată merg de se așează lângă cei 2 
arbori însoțiți de cortegiul de nuntă. 
La un semn dat de unul dintre azis- 
tenți, care ia rolul de naș, mirele și 
mireasa se suie pănă în vârful arbo
relui seu. Ajunși în vârf, mirele în
tinde brațele și caută să prindă cu 
mâna vârful arborelui gemen și să-l 
tragă cătră sine pănă ce fruntea sa 
atinge fruntea miresei, care — la rân
dul seu — face tot posibilul ca să 
ușureze contactul. Cei prezenți con
stată cu bucurie aceasta și conducă
torul ceremoniei declară solemn căsă
toria de încheiată. După aceasta ur
mează apoi binecuvântarea preotului 
catolic, căci Negrii aceștia sunt încreș- 
tinați, dar validitatea căsătoriei o con- 
stitue singur contactul frunților în 
vârful arborilor.

Smochinele ca leac contra of
tice! Un medic spaniol M. Jose zice 
că el a descoperit un leac bun contra

înfricoșatei boale de piept (oftica), care 
omoară într’un an mii și mii de oameni. 
Jose a făcut probe cu leacul seu nu 
numai asupra sa, ci șî asupra altor 
bolnavi și într’o lună zice că a vindecat 
deplin de oftică. Leacul lui sunt smo
chine uscate și vin roșu. Bolnavul are 
să mănânce într’o zi 12 smochine și 
să bea 250 grame vin roșu. Bolnavul 
după fiecare smochină, care o mănâncă, 
bea o înghițitură de vin roșu, așă că 
deodată mănâncă șî smochinele și beă 
șî porția de vin. Deoarece smochinele 
sunt foarte nutritoare, bolnavul poate 
luă medicamentul numai la 3 sau 4 ore 
după prânz, ear după luarea leacului 
trebue să treacă earăși 3-4 ore pănă 
la cină. Cura aceasta trebue făcută în 
fiecare zi. Bolnavul se simte deja după 
prima zi mult mai bine, tusa încetează 
ca prin minune. Leacul acesta simplu 
ajută formarea sângelui, întărește sto
macul și dă putere și sănătate chiar șl 
organelor celor mai slăbite.

Cursul pieței Lugoj.
- ■ 0)c

arfa S5
CC O J-l E

& oo

Grâu prima calitate 90 15
» de mijloc .... 85 i 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............................................ — — 30

« II......................................... 1 50

fflicul Calendar
pe anul

de loan Apolzan, tipograf.
Pe lângă partea calendaristică, 

literară și foi pentru notițe cuprinde 
sub titlul r Avutul nostru^ informațiuni și 
date exacte asupra tuturor instituți- 
unilor noastre, ca biserici, școale, re
uniuni de tot soiul, societăți financiare, 
etc. Prețul unui exemplar legat simplu 
40 ftleri, legat în pânză cu creion 
70 pieri, plus porto postai 6 fileri. 
A se procură dela autorul, 
(Nagyszeben).

Aprecieri de foi:
«Telegraful Român» (nr. 99):«/... Bun lucru 

a făcut dl Apolzan cu editarea acestui mic 
calendar portativ, care are menirea să împe
dece pe Români de a mai purtă prin buzunare 
calendare portative străine. Și e bine și cu 
pricepere compus «M. C.», ales în ce privește 
datele referitoare la viața noastră publică...»

«Revista Economică» (nr. 40): «... Peste tot 
«Micul Calendar» se prezintă atât ca întocmire, 
cât șî ca executare în condițiuni cât se poate 
de satisfăcătoare și nu putem decât să-l reco
mandăm cu toată căldura publicului românesc, 
ca un calendar de adevărată utilitate practică...»

«Libertatea» (nr. 41): «Micul Calendar» e 
numele unui nou calendar, drăgălaș prin înfă
țișare și practic, ușor de purtat în buzunar ...» 

Nr. 218 (2-1)



4. „DRAPELUL" Nr. 131.—1905.

SRBL IXADZ 
c< 1905.

Lugoi nud. tu. Tir. polgărmesteretol.

Deoarece voesc a plantă

Vie americană
Sfirdetmeny,

A vărosi korhâz răszăre sziik- 
segeltetik kettos szelessâgu kâk 

s kos vâszonbâl kesziilt 220 drb. 
lepedo es 40 păr szogelt borpapucs.

Felhivatnak az illeto szâllitdk, 
miszerint 1 koronâs belyegii ajânla- 
taikat f. ăvi deczember ho 2-ânak 
d. e. 10 orâjâig alâlirott polgăr- 
mesterhez adjăk be, mert kesobb 
ărkezo ajăulatok figyelembe nem 
johetnek.

Lugoson, 1905. evi november 
hd 22-en.

s. k. 
polgârmester.

P. P. 39 (3—1)

locuință 
în parte, 
toate re-
se cere, 
din vie

ce

»

patentat

în teritoriul meu Jdioara (Zsidovăr, 
comit. Caraș-Severin) îmi lipsește 

KF una sau două familii
cu ajutor din familiele lor, cari pri
cep la toate, oltoirea. presădirea, 
tăerea și așă mai departe.

Acele familii capătă 
gratis, pământ foarte bun 
trăgători, cai sau boi, cu 
cvizitele de economie ce 
afară de aceea pământul
gratis cu plante nevinovate 
poate cauză la vie până via pro
duce rod. Capătă lemne în parte 
din pădure a le trage cu trăsura 
proprietarului, capătă și loc pentru 
dânșii a plantă vie cu 10 '• a-mi 
plăti mie, și darea regească să plă
tească pe timp de 30 ani. Fundus 
instructus ce-1 capătă este al pro
prietarului și se poate înschimbâ 
numai cu voința proprietarului

Membri aceia cari se anunță 
pot fi Români sau Germani.

Lazar Lungu, 
Jdioara (Caraș-Severin) 

Nr. 222 (3-1)

^9 Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

de autoritățile publice

‘Șt® se poate căpătă

în cantități mici și mari

la ferăria

uĂuXitoxx ELabeieinn
Nr. 10 (* -•*)
------- --  Lugojul-român -----------

pomm ««SICILE ie
Mj , Porumb eseu
------- se află de vendare la ------------------
REDACȚIA „DRAPELUL"

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 50 
Frunți verde mărgărit, p. voce și pian 
Basme tășene. vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la . Crai ■»•“. p. pian 1 >
Baladă, pentru violon și pian 1 >
0 rtzi veetqcă. p. voce și pian 1 *

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

Comandele sunt a se face direct la

Redacția ..Drapelul" — Lugoj.

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«

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

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

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

Numeri singuratici din ziarul 
„DRAPELUL" se află de vân
zare în librăriile Adolf Auspitz 

și CoIoman Nemes.
4

▼

50
50
50
95

bani.
»
»
> ▼

A

▼

Nicolae Căprariu,
absolvent al școalei agro- 

nornice dela Lugoj ►

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare.

A se adresă la:

Nicolae Căprariu
— VlSag, nr- casei 215.— 
p. u. Duleo. (c. Caraș-Sever.n

Gr. (x—6

Agentura principală
a societății de asigurarea vieții

pentru Lugoj și împrejurime se află de aci încolo la Domnul

Gâza Blau
în Lugoj, strada sfântului Stefan în casa proprie, care în modul 
cel mai prevenitor ofere informațiunile necesare și ia asupra-și 

propuneri de asigurare. Nr. 221 (1—1)

►
►
►►►►►►►►►►►►►

▲

▼

SALVATORI*
IntrepriDdsre ie credit, Verșeț (Versecz) Strada Petffi Nr. 69.

n’are dreptul a abzice nici 
când, până ce datorașul ori 
când poate plăti restul ne

amortizat al datoriei.

| Imprimări hipotecare Imprumnlnri personale ■
B pe pământuri și edificii: pentru oficianți, oficeri, co- I 

raercianți și industriași: B1 3Ț-5Ț 0 6-7 ț
W pe lângă întabulare și pe 
J durata de 10—70 ani. Banca pe lângă giranți, preno- ț

tare pe salar sau deposiL 
de valori. Durata 5—15 

ani.
Nr. 202 (x—6).

a
Convertiri favorabile de împrumuturi vechi și scumpe.

Reprezentanți căutăm în toate comunele.

, ,£u^oșana”
institut <l(‘ credit și economii www» 

ea societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889. Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre f±vicLifxca,xe

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

Darea după interese o solvește însuși institutul.

Direcțiunea.

a

A

▼
A

▼
A

▼Nr. 8. (x—68)

A apărut Nr-ul 20 din

„Banatul"
Foaie pentru poporul român.

Proprietar și redactor responzabil: Dr. Valeriu Branisce.

CONȚINUTUL:

Grăpatul. Sămânța bună — — — 
Drepturile de proprietate - ----------
Sanator contra tuberculozei — — 
Nicu și Fira------- —------------------

Turburările din Rusia — 
Locuința——------- — —
Noutăți------— —----------
Inserții —---------------------

Redacția și Administrația : Lugoj,

Prețul de abonament:

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

Prețul unui exemplar 2 cruceri

strada Timișorii Nr. 7. — (Hotel Posta ~

Tipografia Carol Traunfellner. -


