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Un incident regretabil dela ul
tima ședință a Consistoriului plenar 
din Caransebeș a îndemnat pe con
frații dela «Renașterea», noul 
organ de publicitate caiansebeșan. 
să iee în desbatere conducerea 
diecezei Caransebeșului într’un 
mod odios și să regaleze pe înalți 
dignitari bisericești și mai ales pe 
venerabilul episcop cu insulte, cari 
credeam că au eșit din uz în zia
ristica noastră.

Pe lângă cea mai mare bună
voință nu putem atribui insultele 
și invectivele debitate în publicitate 
greutății începutului, cu care are 
mai mult sau mai puțin să lupte 
ori-ce întreprindere publicistică până 
ce găsesc redactorii începători tonul 
și modul potrivit pentru ventilarea 
în publicitate a afacerilor de interes 
public.

Din contra ni-e teamă, că 
avem de a face cu nenorocita în
cercare de a introduce de nou în 
desbaterile publicistice odiosul ton 
al injuriilor umflate, de care cre
deam că— progresând în cultură — 
scăpăm cu totul. Și ca sentinelă a 
bunului simț trebue să protestăm 
din capul locului contra acestui 
mod de a tranjă în publicitate 
afaceri de interes obștesc ameste
cate cu picanterii și grosolănii, cari 
pot plăceâ numai celor însetați de 
scandal.

Și o spunem dela început, că 
nu luăm cuvântul pentru a apără 
persoane ori fapte împlinite, ci 
pentru de a feri instituțiunile noa
stre bisericești și în deosebi auto
ritatea dignităților bisericești de 
otrava distrugătoare conținută î: 
asemenea atacuri violente lips'te 
de gust și de rost.

Bătrânul episcop al Caransebe-FOITA „DRAPELlil.dl .
seară plăcută

— Raport special al «Drapelului». —

într’o vale largă străjuită de dea
luri acoperite cu păduri și pășuni, se 
întind două comune puternice despăr
țite numai printr’o stradă: la deal Re- 
cița-montană, la vale Recița-română. 
Elementul românesc e în ambele foarte 
însemnat, muncitor și deștept. Ambi
țios și dornic de tot ce-i bun și frumos, 
se nizuește ca mai ales în cele sociale 
să fie asemenea cu streinii conlocuitori. 
Se susțin două coruri foarte bune, ca- 
sină, se aranjază petreceri și conveniri.

S’a stabilit însă pe încetul o dife- 
rențiare după raporturile locale, puțin 
folositoare, care în parte se promova 
și condiționâ șl de ocupațiunea și mo
dul de viață: în Recița-montană grosul 
locuitorilor sunt lucrători în fabricile 
societății căii ferate austro-ungare, ear 
în Recița-română sunt agronomi, cul
tivatori de pomi și de vite. Cei dintâiu 

șului, încărunțit în cinste și omenie, 
nu are trebuință de apărarea noa
stră. Viața și faptele lui aparțin 
deja istoriei, care și-a pronunțat 
deja sentința. Gloreola acestei sen
tințe dă luciu deosebit strălucitei 
scaunului episcopesc al Caransebe
șului. Atacuri efemere pot să mâh
nească restul zilelor vieții acestui 
bărbat, dar nu mai pot schimbă 
judecata pronunțată. Și omul de 
bun simț știe și simte, fără ca să-l 
mai învețe cineva, cu ce datorește 
pletelor albe.

Tot așa și primul sfetnic al 
episcopului, venerabilul vicar și 
arhimandrit, care dacă nu ar aveâ ni
mic la activul seu, decât exemplul 
clasic de abnegațiune — fără pă- 
reche în istoria tinerei noastre au
tonomii bisericești dat cu oca- 
ziunea ultimei alegeri de episcop 
la Caransebeș, ar aveâ titlu sufi
cient la respectul celor în al că
ror mijloc trăește.

Nu întru apărarea acestora, cari 
mai puțin sunt avizați la apărare 
în privința onestității și onorabi
lității, ci pentru a protestă contra 
insolentului mod de atacare, apt a 
dernoraliză păturile largi ale popo
rului nostru, ținem să luăm cu
vântul.

Știm prea bine, că administrația 
diecezei lasă multe de dorit și re
cunoaștem dreptul fiecărui om de 
bunăcredință — suntem doar bi
serică cu organizație constituțio
nală — de a desbate afacerile pu
blice în publicitate. Dar sunt in
terese înalte morale, legate de 
biserică, cari reclamă un tratament 
obiectiv, cumpătat și extrem de 
precaut, ca din desbatere să nu 
reiasă stricăciune și păgubirea in
tereselor de ordine mai înaltă, cari 
trebue să primeze asupra tuturor 
intereselor de uaturâ personală.

supuși unui regim organizat de muncă 
sistematică-uniformă, cei din urmă li
beri de restricțiuni de timp și ocupați 
mai mult cu munca câmpului după 
anotimpuri.

Se resimțiâ așă de neplăcut acea
stă separațiune lipsită deaitcum de 
orice alte influințe.

Oameni de bine și-au propus să 
delăture aceste înstrăinări între frați 
și vecini. Aceste stăruințe apoi au re
alizat petrecerea de Sâmbătă sara (25 
Novembrie n. a. c.) începutul a fost 
bun, ear rezultatul strălucit.

S’a jucat mai intâiu piesa hazlie 
de N. Bogdan: «Ini mei nu ai ce-i 
face». Trăsătura fundamentală e dra
gostea năcăjită și desperată: Gligoraș 
e vistavoi ( —Privatdiener) la dl ma
ior, care e pus la ordinele d-nei maio- 
rițe, — înțeleg vistavoiul ear nu ma
iorul care e la manevre. Gligoraș se 
topește de dorul Elenuței, dar disci- 
plina-i aspră. Ear mai aspră decât di
sciplina e doamna maioriță, care nici
decum nu voește să-l concedieze. Dar 
dragostea-i născocitoare. Apare Ele- 
nuța, căreia apoi după mai multe în
cercări nereușite îi succede în fine să 
frângă voia de fer și încăpăținarea 
d-nei maiorițe. Finea: Gligoraș capătă

Sunt neajunsuri, cari sunt in
evitabile și sunt neajunsuri caii 
cu bunăvoință se pot delătură. Și 
sunt neajunsuri, cari prin deslăn- 
țuirea patimelor urite numai agrava 
se pot.

Cunoaștem și noi bine neajun- 
surile și acolo unde credem că pu
tem ajută venim bucuros în aju
tor, dar acolo unde eventuala 
noastră intervenite mai mult poate 
strică decât ajută, acolo prudența 
ne dictează a fi cu rezervă și pre- 
cauțiune. Și tocmai aceste consi- 
derante ne îndeamnă pe noi a ad- 
vertiză pe nouii confrați dela Ca
ransebeș, ca să nu se lase răpiți în 
o direcție, care numai păgubitoare 
poate fi în toate privințele.

Vedem doar clar ce se petrece 
în jurul nostru și o văd toți fac
torii corapetenți ai diecezei.

Dar pe lângă toată practica 
atrofiantă a modului cum se fac 
alegerile pentru corpurile noastre 
legiuitoare bisericești, se poate 
mândri Banatul, și în deosebi die
ceza Caransebeșului, că sinodul 
eparhial întrunește pe toți bărbații 
chemați de a dirigeâ destinele ad- 
ministrațiunei ale acestei dieceze. 
Aici — mai mult decât în alte 
dieceze — s’a susținut încă res
pectul pentru cei vrednici și che
mați a lucră și ajută la ocărmuirea 
intereselor obștești.

Știm prea bine că fruntașii die
cezei, majoritatea sinoduiui, simt și 
înțeleg pe deplin neajunsurile și 
caută să le delăture. Dar lucrarea 
lor este condusă de bun simț, de 
cumpăt și precauțiune. Ei vreau 
să zidească și nu să demoleze și 
pustiească. Ei nu vreau să devină 
și dieceza aceasta teatrul jocului 
neînfrânat al patimilor nesăbuite, 
cum o vedem aceasta în alte părți.

Știm prea bine că acești băr- 
concediu și și maiorița îl iartă pentru 
toate năzbutiile ce i-le-a făcut.

Rolul lui Gligoraș a fost jucat de 
dl P. B er n a u, un tinăr deștept și în
zestrat cu doză însemnată de comic 
naiv și ușor. D-șdara A. Peri an a 
arătat multă îndemânare în rolul Ele
nuței, și aplauzele secerate cu îmbel
șugate au dovedit, că a plăcut publi
cului foarte mult. Ear d-na M. Io vi ța 
în rolul d-nei maiorițe a fost la nivel. 
Imerpretația a fost foarte succeasă și 
publicul s’a arătat recunoscător.

Predarea piesei a satisfăcut pe de
plin așteptările, ce se pun în capaci
tatea scenică a membrilor activi ai 
reuniunei de cântări, înțeleg a cori
știlor. Regisorul dl I. Velcean a 
putut fi mulțumit de rezultatul oste- 
nelelor avute cu studiarea și aranjarea 
piesei.

A urmat apoi «Paracliserul» 
sau «Florin și Florica», comedie popo
rală de V. Alecsandri, predat de mem
brii activi ai Reuniunei de cântări din 
Recița-română. Predarea piesei, care a 
întrecut toate așteptările, a arătat da
rul frumos de actori poporali, diletanți, 
ce-I au acești membri ai corului.

Cuprinsul e hazliu și drăguț: Flo
rin și Florica crescuți în curtea unei 
femei fără copii, se iubesc de mult. 

bați nu s’au dat înlături și nici 
astăzi nu se dau când e vorba 
de măsuri mai energice, dar numai 
acolo unde este energia la loc, 
căci energia numai împărechiată 
cu prudență poate fi de folos.

Și tocmai de aceea avem în
credere în acești bărbați, cari sunt 
ilustrațiunea vieții publice bănățene 
românești, că vor ști să delăture 
acele neajunsuri, cari se pot de- 
lăturâ și vor căută să reducă șl 
cauzele acelor neajunsuri, cari par 
astăzi inevitabile.

Unde stăpânește spiritul bună- 
credinței și bunăvoinței se pot 
face minuni Ear reacredința și 
reavoința poate prăbuși la pământ 
și cele mai mărețe instituțiuni.

De aceea strigăm confraților, 
cari au dat viață «Renașterei» și 
cari deschid acum coloanele ei 
unui ton și mod de luptă străin 
în aceste văi, să pună — în bine 
înțelesul interes al afacerilor publice 
ce vreau să servească — frâu is- 
bucnirilor pătimașe și devalvării che
stiunilor mari principiale la rangul 
de interese și rancune personale, să 
aibă încredere în bărbații probați 
ai acestui colț de pământ românesc, 
să nu pună piedeci în calea lu- 
crărei acestora, ci ca fii credincioși 
neamului și bisericei să dee mână 
de ajutor acelora, cari chemați sunt 
să amelioreze conținutul încă plă
pând și prea puțin stabilizat al 
vieții noastre constituționale bise
ricești.

Protestăm cu hotărîre contra 
tonului și modului de desbatere ce 
încearcă să întroducă în publicistică 
«Renașterea», dar nu-1 înfierăm în 
speranța că confrații ne vor înțe
lege și că vorbele noastre — izvo- 
rite din cea mai curată iubire pen
tru instituțiile bisericești — nu vor 
resunâ în pustiu.

---- . * X -----------------

D-na Tudosia — mi-se pare — le 
lasă după moarte toată averea ei ca 
moștenire. Ei se logodesc și-s fericiți. 
Dar fericirea lor nu remâne necontur
bată. Paracliserul dela biserica sftului 
Onofrei, care iubește de mult pe Flo
rica, caută să împedece împreunarea 
lui Florin cu dânsa și deșteaptă în 
Florin credi.ița, că numai el e moște
nitorul averii. Acesta capătă gusturi 
de boer, părăsește pe Florica, care 
acum nu-i mai mult de-o samă cu el. 
Aceasta e desperată și după încercările 
nesuccese de a-I recâștigă pe Florin, 
se hotărește să-și răsbune, fățărind 
dragoste Paracliserului, pe care’l face 
să-și lase pălămăria și să între în oaste, 
în bucuria sa acesta face destăinuirea, 
că nu Florin ci ea Florica e moșteni
toarea averii d-nei Tudosii. Acum se 
întoarce soartea și boeria lui Florin. 
Rând pe rând trebue să guste umili
rile din partea Floricei, care acuma e 
ea cocoană. La fine totuși se’mpacă 
și’l primesc pe Colivescu paracliserul 
la «curtea» lor.

Predarea ca întreg a fost irepro
șabilă și face cinste corului din Re
cița-română. D-șoara Ana Bojincă 
în rolul Floricei a știut să interpreteze 
cu multă originalitate și măestrie toate 
bucuriile, necazurile, nădejdile și des-
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Monarhul despre sufragiul universal 
Luni s’a prezentat la Maj. Sa în au
diență primăriul din Bozen, ca să mul
țumească pentru distincția primită. Cu 
ocaziunea acestei audiențe a adus 
Maj. Sa vorba la sufragiul universal 
și a zis, că speră că votul universal 
egal și secret va sană negreșit stările 
nesănătoase parlamentare. Mai de
parte a zis Monarhul, că introducerea 
sufragiului universal e necondiți
onat de lipsă și că mișcarea aceasta 
nu o mai poate împiedecă 
nimic.

Adevărat că Maj. Sa a vorbit re
feritor la stările din Austria, dar 
după-ce șî în Ungaria sunt stările par
lamentare nesănătoase, nu încape în
doială că Maj. Sa speră sanarea stărilor 
din Ungaria tot dela introducerea su
fragiului universal.

Numai că între proectul baronului 
Gautsch și al baronului Fejervâry 
este mare deosebire. Baronul Gautsch 
a subliniat anume în marele seu dis
curs rostit Marți, că va căută să dee 
garanțe egale tuturor naționali
tăților, împărțind cercurile electorale 
după naționalități, pe când baronul 
Fejervâry (adecă Kristoffy) recomandă 
proectul seu anume pentrucă acesta 
asigură supremația elementului ma
ghiar asupra celui nemaghiar în mai 
mare măsură decât legea electorală 
actuală.

La congregațiune! Sâmbătă în 2 De
cembrie va aveâ loc — după cum am 
anunțat — congregațiunea extraordi
nară a comitatului Caraș-Severin, al 
cărei obiect principal este atitudinea 
obștei comitatului față de rezistența 
municipală. Deși nu știm încă ce 
propunere va face comitetul permanent, 
care se întrunește mâne, Vineri, este 
de dorit ca toți membrii comitatenși, 
aparținători partidului național 
r o m â n, să se prezinte la congregațiune, 
ca să afirme de nou ‘cu aplombul re- 
cerut poziția luată de partidul național 
român față de actuala criză.

Adunarea dela Oravița amânată. 
Ni-se depeșează din Oravița, că din con
siderare față de alegerea din Hunedoara, 
unde vor fi de față toți deputății ro
mâni naționaliști, cari aveau să iee cu
vântul șî la adunarea dela Oravița, s’a 
amânat această adunare pe 10 Decem
brie n. E de sine înțeles, că toate pre
gătirile făcute pentru 3 Decembrie vor 
trece asupra adunării ce se va țineâ la 
10 Decembrie n. Din toate știrile ce 
ni-se trimit din partea locului rezultă 
că această adunare va fi una din cele 
mai grandioase.

Politica de maghiarizare. Ministrul 
instrucției George L u k â c s a rostit 
Duminecă la Buda un discurs că- 
nădejdile inimei de fată îndrăgostită. 
Dl M. B 1 a j i ț ă a fost neîntrecut în 
rolul lui Florin. A știut să concretizeze 
de minune pe feciorul îndrăgostit, pe 
boierul îngâmfat, ear dl G. S c r o b a 1 ă 
în rolul lui Colivescu paracliser a fost 
în elementul lui. Pășirea lui pe scenă 
a avut efectul ce-1 face un artist con
sumat ear nu un diletant.

Mult a contribuit la succesul sce
nic șî costumarea potrivită, aleasă de 
d-nul Velcean și dl Albu care a 
fost șî regizorul piesei. în special a 
fost original costumul lui Colivescu 
paracliserul.

încheerea au format-o trei cântări 
executate de Reuniunea de cântări din 
Recița-montană, anume: «Resunetdela 
«Crișana» de Vidu, «Mândruliță dela 
munte» de Dima și «Pui de lei» de 
Vidu, toate trei coruri mixte.

După teatru și concert a urmat 
jocul care a continuat în alt chip opera 
deînfrățire a Românilor din 
ambele Recițe. La fine adaug o 
observare. înfrățirea aceasta socială, 
de care avem așă mare lipsă în acest 
centru, cred că ar fi deplină de tot 
atunci, dacă ambele coruri cu aceleași 
aspirațiuni și misiune ar avea un con
ducător. Ce mult s’ar câștigă prin 
aceasta! Dee Dumnezeu, să se împli
nească ori-ce dorință frumoasă ro
mânească.

Delabârzava. 

tră alegători, în care a recapitulat 
programul seu de maghiarizare 
pe terenul școlar. A reamintit ordina- 
țiunile sale de maghiarizare și a zis, 
că «mă ocup cu reforma școale- 
lor poporale pe baza instrucției 
gratuite și în direcție practică și pe 
baza cuali ficați ei învățătorești 
de stat. Proectul de lege referitor la 
această reformă l-am pregătit deja 
și în zilele cele mai apropiate îl trimit 
consiliului regnicolar de instrucție ca 
să-și dea părerea asupra lui, apoi fără 
amânare voiu formula definitiv pro
ectul. Pe terenul desvoltării culturei 
naționale am șî alte planuri». Min. 
Lukâcs a mai arătat că baza din 
1848 e desavantagioasă pentru țeară, 
pentrucă — devenind Ungaria inde
pendentă — ar trebui să supoarte mult 
mai mari spese pentru susținerea ar
matei sale independente, decât cum 
supoartă acum pentru armata co
mună, și ar trebui să renunțe la po
ziția de mare putere mai ales din mo
tivul, că «Ungaria—-durere — încă 
nu e stat unitar», pentrucă numai 
jumătate din populațiunea țerii sunt 
Maghiari și «pentrucă încă n’am ajuns 
ca fiecare locuitor să fie pătruns de 
cultura maghiară și de spiri
tul maghiar. Ne lipsește deci pu
terea unității de care avem așă mare 
lipsă».

John Westlake despre maghiarizare, 
între părerile intrate la ancheta des
chisă de «Pest. Lloyd» în jurul crizei 
maghiare, găsim șî părerea bătrânului 
profesor de drept internațional dela 
«Trinity College» din Cambridge, John 
Westlake, cunoscut ca mare prietin 
al Maghiarilor încă din 1848 9. Iată ce 
zice celebrul profesor dela Cambridge 
între altele:

«Dacă iau în vedere partea prac
tică a chestiunei, apoi pot prezice numai 
rău încercării de a etablă ori a susținea 
în o țară dominațiunea unei rasse ori a 
unei limbi. Cât de nesimpatică mi-a fost 
încercarea de a germaniza Ungaria, atât 
de puțin îmi place tendența de a 
maghiariza insulele de limbă 
slavă și română... afară doar de 
cazul, dacă acest proces este rezultatul 
unei adevărate superiorități, dovedite 
de rassa și literatura maghiară, dupăce 
li-s'au oferit naționalităților șan
sele egale de desvoltare. Aceasta îmi 
pare cel mai rudimentar postulat al 
principiului de libertate și a nesocoti 
acest princip în actuala situație a Eu
ropei ostice este — după părerea mea 
— o mare primejdie pentru Un
garia»...

Caracteristic! Foile șoviniste aduc 
dela Hunedoara o știre de tot ca
racteristică. Fiind șansele de reușită 
ale candidatului român de deputat 
foarte favorabile, s’au împreunat gu
vernamentalii și coaliționiștii contra lui. 
Va să zică tot nu este așa mare ura 
guvernamentalilor și coaliționiștilor în
tre sine, cum este ura ambelor tabere 
contra unui Român! Și e carac
teristic concluzul luat de coaliționiști, 
cari aveau de gând să’și pună candi
datul lor. Cetim în acest concluz că 
acum nu pun contracandidat față de 
H o 11 a k y (guvernamental «fără par
tid») dar îl sprijinesc pe acesta contra 
candidatului român. în viitor însă 
îl vor combate pe Hollaky cu toate 
mijloacele! Caracteristic! Dar totodată 
șî foarte instructiv.

Sultanul cedează. ;Flota internațio
nală de demonstrație contra Turciei a 
sosit Duminecă la insula My ti lene 
și a ocupat oficiul vămilor. Auzind 
aceasta Sultanul, a declarat ambasa
dorului austro-ungar baron Calice, 
că e gata să împlinească — cu unele 
excepțiuni — pretenziunile puterilor. 
A cerut totodată ca flota de demonstra
ție să sisteze toate operațiunile îndrep
tate contra Turciei.G R IZ A.

Conferența oficianților comitatenși.

Comitetul «Reuniunei regnicolare a 
oficianților comitatenși» a ținut Dumi
necă conferență la otel « Royal» în 
Budapesta și a votat unanim un pro- 
ect de rezoluțiune, prin care își ex

primă regretul seu adânc și îngrijora
rea sa patriotică pentru suspendarea 
continuă a oficianților, cari nu voesc 
să execute ordonanțele ilegale ale gu
vernului ; protestează contra tragerei 
în cercetare disciplinară a oficianților 
comitatenși «conștii de datorința lor»; 
pretinde să fie asigurată fără amânare 
libertatea personală și oficioasă a ofi
cianților și ca oficianții suspendați să 
fie imediat reașezați în oficiile lor; se 
declară pe deplin solidar cu oficianții 
suspendați sau amovați și va conlucra 
din toate puterile pentru câștigarea sa
tisfacției morale și materiale a ofician
ților nedreptățiți.

S’a mai decis ca hotărîrea acea
sta să fie prezentată șî dietei.

Congregația comitatului Pesta.

Senzația zilei sunt evenimentele 
tragi-comice petrecute Luni în congre
gația comitatului Pesta, unde fișpanul 
Laszberg a fost în mod clasic tras 
pe sfoară.

înainte de deschiderea congrega
ției, s’au luat cele mai extinse măsuri 
de siguranță, pentrucă eră teamă că 
se vor întâmplă turburări mari. Poli
țiști și gendarmi au tras cordon și 
n’au lăsat pe nimeni să între fără bi
let. Numai deputațiunile socialiste, ve
nite să felicite pe fișpanul substitut 
Laszberg, au fost lăsate în sală și 
pe galerie, mai târziu însă au fost 
provocate șî aceste să se depărteze 
din sală.

Deschizându-se punct la orele 10 
congregația, s’a decis ca rescriptele 
guvernului să fie puse fără discuție la 
arhivă, ear ordinațiunea ministrului 
Kristdffy, prin care ordonează cer
cetare disciplinară contra protonotaru- 
lui Fazekas — fiind ilegală — n’a 
fost luată în considerare, ci a fost în
demnat protonotarul Fazekas să con
ducă șî mai departe agendele de pro- 
tonotar și de vicecomite substitut. S’a 
mai decis să se trimită dietei o adresă, 
cerând punerea sub acuză a mi
nistrului Kristoffy.

Congregația alege apoi imediat un 
viceșpan substitut, deoarece viceșpanul 
comitatens e bolnav. Ales a fost con
tele Fr. Vigyâzd, care a depus ime
diat jurământul.

Toate aceste s’au întâmplat în 
curs de 1oră.

înainte de a venî cornițele suprem 
substitut Laszberg la congregație, 
însoțit de o ceată de polițiști, presi- 
dentul închide ședința.

Contele Laszberg n’a mai avut ce 
face la congregație. El a făcut imediat 
raport ministrului Kristoffy despre cele 
întâmplate, care a declarat că va ni
mici alegerea de viceșpan substi
tut a contelui Vigyâzo.

Acum comitatul Pesta are 2 vice- 
șpani substituți, pe Romer, numit în 
acest post de fișpanul Laszberg, și pe 
contele Vigyâzo, ales de congregație.

Fișpanul substitut contele Laszberg 
a comandat o ceată de polițiști la casa 
comitatului cu menirea să nu lase pe 
viceșpanul ales de congregație să între 
în palatul comitatens.

Instalare cu orice preț.

Tot Luni s’a instalat ca fișpan al 
comitatului Zemplin marchizul Alfons 
Pallavicini, care a mers la palatul 
comitatens din Sâtoralja-Ujhely 
însoțit de gendarmi. Sosit acî, a pus 
pe un soldat lăcătar să descuie ușa 
dela sala de ședințe și să delăture si- 
gilul de pe ușe.

Fișpanul a depus jurământul în 
prezența numai a 2 oameni.

Pe când aceste se întâmplau la 
comitat, membrii comitetului muni
cipal țineau ședință în teatrul din 
fața comitatului și toată ceremonia de 
instalare au declarat-o de zero și ju
rământul ca nedepus.

Schimbări de fișpani.
Foaia oficială publică numirea a 

5 fișpani noui și anume pentru comi
tatele Solnoc, Oedenburg (Șopron), 
Ciănad, Ciuc și Bichiș.

Nou numitul fișpan al comitatului 
Țips (Szepes) a demisionat, deoarece 
comitatul nu vrea să’l instaleze.

Alte evenimente.
Ministrul president Fejervâry a de

clarat în clubul partidului progresist, 

că Maj. Sa a luat la cunoștință apr< 
b ă t o a r e dispozițiunile de până acui 
ale cabinetului și că guvernul posec 
cea mai deplină încredere 
Maj. Sale.

Ministrul president a îndrumat toat 
direcțiunile finanțiare ca să detraa 
dreptul de birt acelor comercianțiJAd 
beuturi spirtuoase, cari nu'și plătesJ 
dările directe ce au să le plătească i 
urma favorului de a vinde beuturi.

Fostul ministru Ign. D a r â n y i t 
dăruit 10.000 coroane pentru oficianții 
comitatenși și anume jumătate pentri 
oficianții comitatului Pesta și jumătat» 
pentru oficianții corn. Komorn.

Camera imperială din Viena
Marți s’a deschis camera imperială 

din Viena care are să ia în des- 
batere mai ales reforma electorală 
în direcția sufragiului universal.

Premierul Gautsch a rostit un 
mare discurs, în care s’a ocupat mai 
întâiu cu raportul între Austria 
și Ungaria. Guvernul e de părere, 
că instituțiunile comune și mai ales 
comunitatea armatei în cadraje 
transacției din 1867 trebue snsți = 
nută în întregime. Cu toate miș
cările de partide din Ungaria nu e nici 
un pericol, că s’ar putea sguduî orga
nizația armatei. Chiar șî programul 
ministeriului Fejervâry nu conține 
în privința cultivării limbei naționale 
în armată nimic decât executarea 
programului comisiunei de 9, care nu 
poate clătină unitatea armatei și mai 
ales unitatea limbei de comandă și 
serviciu. Dacă opinia publică privește 
în aceea că «naționalitățile un
gare, chiar dacă limba lor nu 
e maghiară, vor fi educate și 
instruateînserviciulmilitar 
ungurește, dacă pe lângă limba 
lor maternă știu șî ungu
rește», dacă deci opinia publică pri
vește în aceasta oconcesiune nouă 
făcută limbei maghiare, aceasta se ba
zează pe o concepție greșită. Dela 1876 
e neschimbat în valoare principiul, 
că limba de regiment e limba vorbită 
de cel puțin a 5 parte a soldaților dela- 
trupa respectivă, pe baza naționalității 
lor. Și dacă s’a Introdus dispoziția ci
tată referitoare la naționalitățile ungare, 
aceasta s’a făcut numai pentru delătu- 
rarea greutăților ce se ivesc la regi
mentele cu multe limbi în privința or
ganizării școalelor și în privința exer- 
cițiilor practice. Această dispoziție s’a 
adus pentru regularea indispenzabilă 
a limbilor de regiment.

Premierul G a u t s c h își desfășură 
apoi programul referilor la reforma 
electorală promițând, că va pre
zentă proect de lege în această che
stiune cel mult în Februarie 1906. Tot
odată anunță șî un proect de lege pri
vitor la reforma legei despre 
r e g u 1 a m e n t ul i n t e r i o r al ca
merei pentru a asigură mersul regu
lat al legislației.

Declarațiunile ministrului Gautsch 
s’au luat imediat în desbatere.

Turhupările din Rusia.
Revoltă militară în Sebastopol.
La 24 Nov. matrozii din Sebastopol 

s’au resculat contra autorităților. Ei 
au d e s a r m a t și delăturat pe toți ofi- 
cerii lor. Un oficer a fost ucis, contra- 
admiralul Pi ssare wski a fost grav 
rănit.

Mai multe năi au ajuns în stăpâ
nirea matrozilor rebeli. Matrozii și-au 
ales stăpâni și comandanți pe cine au 
voit ei. O parte din lucrătorii dela 
arsenalul de marină s’au alăturat la 
rebeli.

Pretenziunile matrozilor sunt tra
tament și cost mai bun și amnestie 
deplină.

Matrozii rebeli s’au dus la casarma 
regimentului de Brest și au provocat 
regimentul să se alăture la revoluțio
nari. Comandantul regimentului a po
runcit soldaților să puște asupra revo
luționarilor, dar nimenea n’a voit 
să puște. Matrozii au arestat pe
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comandantul de fortăreață Neplujew, 
pe comandantul regimentului și 5 oficeri 
și pe toți i-au încuiat în carcera ma
rinei.

în fine regimentul a trecut pe 
partea rebelilor. S’au mai alăturat la 
revoluționari o brigadă de artilerie și 
un batalion de rezervă.

Matrozii rebeli au stricat șinele 
dela gară și au oprit circulația de tren.

Populațiunea îngrozită fuge din 
oraș.

Numărul revoltați lor se urcă ia 10.000.
Greve mari.

Numărul muncitorilor din Peters
burg, puși în grevă este de 24.000.

La Moscva greva se extinde în 
continuu. Muncitorii demolează zi de 
zi fabrici și case private.

Pagubele cauzate prin greva din 
ultimele zile sunt de 1 milion de ruble.
Revolta militară din Wlad.wostok.

între soldații ruși, cari au fost 
prisonieri ai Iaponiei, s’a pornit o miș
care revoluționară din cauză că întârzie 
prea mult transportarea lor în patrie.

Duminecă un soldat din Wladiwo- 
stok n’a voit să salute pe un ofițer, 
ba l-a batjocurii cu vorbe de ocară. 
Ofițerul a străpuns pe soldat cu sabia. 
Alți soldați voiud să răsbune moartea 
cameradului lor, au mers să dea foc 
casinei ofițerilor. Ofițerii a slobozit fără 
cruțare focuri de revolver asupra sol- 
daților. La rândul lor soldații încă au 
pușcat. Trei ofițeri au fost omo
rî ți și unul rănit. Numărul soldaților 
morți și răniți nu e încă cunoscut. 
Dintre soldații revoltați au fost are
stați 47.

Informatiuni.
J

Regele și Regina României și-au luat 
Luni reședința de earnă la București.

Regele Belgiei vrea să abzică. S’a 
respândit știrea, că regele Belgiei 
Leopold vrea să abzică de tron. Se 
zice, că motivele abzicerei sunt mai 
multe: sănătatea sdruncinată, depresi
unea sufletească cauzată prin moartea 
contelui de Flandra, fratele Regelui, și 
mizeriile statului Kongo. Știrea nu s’a 
desmințit. E probabil, că Regele nu 
va abzice pănă nu asigură pe deplin 
succesiunea pe tron a prințului Albert.

împăratul Francisc Iosif I cătră Regele 
Norvegiei. împăratul și regele nostru 
Francisc Iosif I a trimis regelui Nor
vegiei Hakon VII următoarea telegramă 
de felicitare: «Din incidentul primire: 
puterei regale în Norvegia ofer Maj. 
Voastre dorințele Mele cele mai 
f e r b i n ț i pentru fericirea D-v. «j a 
țării D-v. și pentru progresul și ferici
rea guvernării D-v. Mulțumind Maj. Voa
stre pentru amicabileie cuvinte, ce Mi- 
le-ați adresat. Vă rog să vă incredeț; in 
s e n t i m en tele a mica le cele mai 
sincere, cari sunt întipărite in sofie- 
tul Meu față de D-v. Din parte-Mi pot 
să exprim numai dorința, ca rapor
tul bun între popoarele noa
stre să se întărească tot mai mail yi 
mai mult».

Regele Norvegiei a depus Luni in 
mod solemn jurământul pe ro—lilnții' 
cu următoarele cuvinte: «FigAdueee 
și jur, că voiu stă în fruntea guver
nului în acord cu constituțiunea și 
legea. Așa să-mi ajute Dumnezeu și 
cuvântul Seu sfânt! >

Deputați congresuali mireni. Pentru 
noul period de 3 ani au fost aleși în 
arhidieceză următorii deputați mireni 
la congresul național bisericesc al 
bisericei noastre române gr. or. In 
cercul Sibiiu : Parteniu Cosma, direc
tor la banca „Albina” în Sibiiu. In 
cercul Săliște: Dr. Nicolae Com șa, 
deputat dietal, medic în Săliște. In 
cercul Sebeș: Ioan de P r e d a, advocat 
în Sibiiu. In cercul Alba-Iulia: Mihail 
Cirlea, notariu public în Abrud. In 
cercul Deva : Dr. Aurel V 1 a d, deputat 
dietal, advocat Orăștie. In cercul Ha
țeg : Dr. George Proc a, secretariu con
sistorial în Sibiiu. In cercul Ilia: Dr. 
Stefan Roz v âny, advocat în Ilia. In 
cercul Geoagiu : Dr. Ioan Mar gbit a, 
advocat în Geoagiu. încercui Zarand : 
Simeon Damian, advocat în Brașov. 

In cercul Câmpeni: Dr. Vasile P r e d a, 
advocat în Câmpeni. In cercul Turda: 
Dr. Valeriu Moldovan, advocat în 
Turda. In cercul Cluj: Vasile Almă- 
ș a n, advocat în Cluj. In cercul Sol- 
noc: Dr. Ioan F arca ș, advocat în Dej. 
In cercul Bistrița : Dr. Vasile P a h o n e, 
advocat în Bistrița. In cercul Târnava : 
Dr. Dionisiu Roman, advocat în Me
diaș. In cercul Sighișoara: Dr. Romul 
Boiu, privatier în Sibiiu. In cercul 
Treiscaune : Dr. Iancu M e ț i an u, mare 
proprietar în Zernești. In cercul Bra
șov: Ars. VI ai cu, director la școala 
corn. Brașov In cercul Bran: Ioan 
cav. de P u ș c a r i u, jude la curia reg. 
în pensie, membru al Academiei Ro
mâne din București. In cercul Făgărăș : 
Dr. loan Șenchea, advocat în Fă
găraș.

Proces pentru tricolorul românesc. La 
adunarea poporală din Poștei mai 
multe doamne și tineri au purtat mân
drul nostru tricolor. Pentru această 
«crimă au fost dați în judecată. Eată 
numele celor -trădători : d-na George 
Popovici, d-ra Marina Georgescu, 
tinerii economi Martin Iencea, Meilă 
M a let a, Chirilă Meogan. Procesul 
va fi pertractat la judecătoria cercuală 
din Vârșeț. Apărător e dl advocat Dr. 
Petru Zepeniag, reprezentantul pro- 
curaturei e advocatul C r e n i a n.

Proces pentru agitație. La Canija- 
mare a fost condamnat Sâmbătă pen
tru «agitație contra Maghiarilor» cape
lanul croat Ivan C e p a n e c. Pedeapsa 
a fost foarte aspră: un an temniță 
de stat și 100 coroane pedeapsă; în 
bani. Acuza zice, că Cepanec a bătut 
pe școlarii, cari l-au salutat ungurește 
și a smuls emblema ungară de pe 
haina unui vigil de pădure.

Demonstrație monstră pentru sufragiul 
universal. Din incidentul deschiderei 
camerei imperiale din Viena, Marți la 
28 Nov., muncitorii din Viena au făcut 
o demonstrație grandioasă pentru su
fragiul universal defilând în șiruri în
cheiate și în ordine exemplară pe di
naintea parlamentului. Numărul parti- 
cipanților la demonstrația uriașă e 
prețuit la circa 100.000 oameni. De
monstrația aceasta a întrecut ori-ce 
demonstrație politică, ce s’a făcut vre
odată în Viena. în aceiași zi a avut 
loc șî la Praga o demonstrație pen
tru sufragiul universal, luând parte 
80.000 100.000 persoane.

Socialiștii creștini din Viena au 
ținut Duminecă o mare adunare pentru 
votul universal și secret și con
tra S'jcialiștilor internaționali. Au luat 
parte la adunare 30.000 -40.000 oameni. 
Primarul Vienei Lueger a rostit cătră 
poporul adunat un discurs, în care a 
lis. între altele: «Noi voim să demon- 
străm pentru sufragiul universal, egal, 
:.?■- : ș: secret și contra brutalității 
nerușinate, contra lipsei de conștiință 
și terorismi lui nemai pomenit al social- 
i-mocraților. A pretins stabilirea da
tor 1 n ț e i de alegător, scut în exer- 
riarea dreptului electoral. Alegerea să 
fie liberă și neîmpedecată. Străinii să 
aibă drept de alegere în orașul sau 
satul străin numai dacă au locuit stabil 
5 ani în acel oraș sau sat. S’a primit 
o rezoluțiune în senzul discursului lui 
Lueger. La sfârșitul adunării Lueger 
s’a suit in turnul «Casei sfatului», și a 
strigat de acolo cătră public: «Trăiască 
sufragiul universal! Jos cu socialdemo- 
crații ovrei! Trăiască patria noastră 
Austria! Trăiască orașul nostru părin
tesc Viena! Trăiască poporul creștin!» 
Apoi a provocat pe toți să cânte imnul 
poporal (Gotterhalte), ceea ce s’a șî 
îndeplinit După adunare o parte a 
demonstranților au ars un steag roșu 
înaintea parlamentului.

Coroane eterne. D-șoara Elena Pe- 
trașcu, directoara internatului «Aso- 
ciațiunii», în loc de cunună peritoare 
pe cosciugul mult regretatului colonel 
cav. Ignatiu ide Iacobich, a dăruit 
fondului «Darurile de Crăciun», ad
ministrate de «Reuniunea sodalilor ro
mâni din Sibiiu», suma de ,10 cor.; dl 
Leontin Simonescu, secretar metro
politan, fondului «văduvelor și orfanilor 
meseriașilor» 8 cor.; dl Pantaleon Lu
cii ța, căpitan c. și r. in pensiune 
fondului pentru cumpărarea unei case 

cu hală de vânzare» 10 cor. și dl loan 
de Preda adv. fondului »masa învă
țăceilor meseriași« 10 cor.

President al Academiei maghiare de 
științe a fost ales — în locul baronului 
Lorant E o t v 6 s, demisionat — fostul 
ministru al instrucției Dr. Albert Ber- 
z e v i c z y.

Marele poet norvegian Ibsen e grav 
bolnav. Ibsen a leșinat de mai multe 
ori și a fost mai mult timp în stare de 
inconștiență. Medicii lui Ibsen zic, că 
zilele Iui Ibsen sunt numărate.

Emigrare la America. Săptămâna tre
cută au debarcat la New-York 1232 
emigranți ungureni și anume: 186 
Maghiari, 553 Slovaci, 113 Germani, 350 
Croați și 30 Români. Românii s’au 
așezat: 4 în statul New-York, 15 în 
Pennsylvania și 11 în Ohio. Din Austria 
au emigrat săptămâna trecută 1206 
persoane. în Septembrie au emigrat la 
America 7622 ungureni, cu 1275 mai 
mult decât în Septembrie a. tr. Din 
Austria au emigrat în Septembrie 5974. 
Mai mulți au emigrat din Italia (17.232).

Fulgere și trăsnete în Novembrie. La 
Cattaro a bântuit Duminecă orcan 
teribil. Fulgerul a aprins mai multe 
case și a trăsnit 11 soldați pe câmpul 
de exercițiu. Patru din soldații loviți 
de fulger au murit, 7 au rămas greu 
răniți.

Sumedenie de catastrofe pe mare. Pe 
Marea-Nordică a bântuit Duminecă și 
Luni furtună uriașă. Mulțime de corăbii 
s’au scufundat. Naia «Coulant» s’a 
scufundat în apropiere de Norvegia; 
7 oameni s’au înecat. Naia «Mysterious» 
s’a scufundat pe drum spre Scoția, 
toți călătorii și matrozii s’au înecat. 
Naia «Maria Luisa» asemenea s’a scu
fundat cu tot echipajul. Naia «Thomas 
Perry» s’a scufundat aproape de țer- 
mul Olandei; 7 oameni s’au prăpă
dit. Vaporul «Peridot» s’a scufundat la 
țermul Angliei; căpitanul și 10 ma
trozi s’au înecat. Calendare.

Calendarele din editura W. Krafft în 
Sibiiu tocmai au apărut pentru anul 1906. 
Aceste calendare ca și în alți ani sunt redac
tate cu îngrijire și bine ilustrate. Consem
nării târgurilor s’a dat deosebită atenție, 
făcându-se din nou întrebări la toate comu
nele, cari pănă acum nu au dat informații 
destul de exacte. Târgurile de mărfuri și 
de vite s’au orânduit și însemnat prin semne 
particulare caracteristice.

„AMICUL POPORULUI11, calendar 
dustrat pe anul 1906, anul XLVI, întoc
mit de I. Popovici. Pe lângă partea calen
daristică, presărată cu numeroase cugetări 
și aforisme, și iu care ia fiecare Duminecă 
se indică începutul textului evangeiiei, acest 
calendar de familie se distinge prin un cu
prins literar bogat și bine arangeat, precum 
și prin o lungă serie de ilustrațiuni foarte 
bine executate Din bogatul cuprins re
marcăm :

Poezii: Biserica, Religia, Apă; Vi- 
eață, Lăutarul verii, de N. Radulescu-Niger. 
Moartea lui Vlad Dracui de Ciru Oeconomu. 
Proză: Timoteiu Cipariu (cu portret », în
vățături din vieața lui Stefan cel mare de 
N. Iorga, Sistemul solar cu 6 ilustrații) 
•le G. Todică. Modern de Lyda. Serbările 
dela Sibiiu cu o serie de frumoase ilu
strații. Expoziția Asociațiunii cu ilustrații, 
Cronica anului bogat ilustrată. Să ’nțe- 
;eagă ..., ș a. m

In fruntea calendarului se aduce icoana 
prezidenților Asociațiunii. la sfârșit un ca- 
.endar perpetuu și Șematismul statistic al 
Românilor din Ungaria.

O particularitate aleasă a acestui bun 
calendar de câțiva ani încoace e, că aduce 
compoziții muzicale pe note. Prin „Amicul 
Poporului11 s’a respândit frumosul cântec 
in 4 voci „Știi mândro când ne iubiam“, 
apoi .Marșul unirii", „Cucuie peana gal- 
oănă“ și „Toarce leleo“, arangeate pentru 
cor de bărbați de T. Popovici. In anul a- 
cesta aduce Troparul Nașterei Domnului, ar
monizat pontru cor de bărbați de T. Po
povici. Considerând bogăția cuprinsului și 
grija cu care e redactat, prețul de 60 fileri 
în adevăr e mic.

„POSNAȘUL“, calendar umoristic ilus
trat pe anul 1906, anul XI. Partea hazlie 
redactată de Haralamb Călămăr. In anul 
acesta cuprinsul acestui bine apreciat ca
lendar și în „Sămăuătorul“ dlui Iorga, este

foarte variat și plin de glume reușite și de 
actualitate pentru viața noastră socială. 
Adausul original al jurnalului „Bazaconia11, 
monitorul fleacurilor, care „apare și di
spare» și care „se începe acolo unde alte 
ziare se gată“ va stârni și de astădată 
mult ris și bună dispoziție la cetitori. Pre
țul de 50 fileri este de tot minimal pentru 
voia bună pe care rPosnașul“ o aduce în 
casa Românului.

„CALENDARUL SĂTEANULUI11, pe 
anul 1906, anul XV. Pentru prețul de 25 
fileri. pe lângă partea calendaristică dă 
articole ilustrate despre Zilele de sărbătoare 
dela Sibiiu, Expoziția Asociațiunii, apoi 
„Reformă11 de Caragiale, ș. a E cel mai 
ieftin calendar românesc.

CALENDAR pe anul comun 1906, 
anul CXIV, cu litere cirile, cu un cuprins 
bogat de învățătură și petrecere. Prețul 
40 fileri.

CALENDARUL UNIRII, pe anul 1906. 
Cu o bogată parte literară aleasă și cu ilu- 
strațiuni bine executate și de interes pentru 
toți Românii. Prețul 50 baui.

Mulțămită publică.
<» Rog pe toți dnii cunoscuți, 
■ prietini și consângeni din loc 
B și depărtare, cari în persoană 

și în scris s’au grăbit a-și ex
primă condolența la nemărgi
nita mea durere prin încetarea 
din viață a bunului, iubitului 
și neuitatului meu soț și spri
jin, a primi pe această cale 
profunda mea mulțămită.

Toraeul-mare, 12/25 Nov. 1905.
Cu toată stima :

Anastasia Tempea n. Suciu.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit;

Slujba sfințirei bisericei. După 2 
manuscripte din anii 1674 și 1757. Cu 
o prefață de Vasile Man gr a. Arad 
1905. Tipografia diecezană, Prețul 60 
bani. *

Ursu Broina de Dr. Elie D ă i a n u. 
Conferență cetită la adunarea desp. Hida- 
Huedin al „Asociațiunii11 (Nr. 2 din Bi
blioteca despărțământului Cluj al Asocia- 
țiunei). Cluj 1905. Tipografia „Carmen11 
Petru P. Barițiu. Prețul 30 bani.

VARIETĂȚI.»
Morți de foame. în anul trecut au 

murit de foame în Londra 42 oameni.

Cursul pieței Lugoj".

arfa,
<«0)
3
=i © 
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e 1

1
-Q

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 vilă I. calitate — 1 44

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

Spirt I............................... ....... — — 30
« II. ..... — 1 50



Pagina 4. $ „DRAPELUL"
/ Nr. 133.-—1905.

Dela primăria orașului Lugoj. Cărți și reviste.

Nr. 10266. 
adm. 1905.

Publicațiun e.
•?

în scopul exarendărei-dreptului 
de birtuit in cantina dela bărăcile 
honvezilor pre anii 1906,'. 1907 și 
1908 magistratul orașului Lugoj va 
țineâ licitațiune cu oferte în scris 
în 9 Decembrie 1905 la 10 ore a. 
m. in sala casei orașului.

Reflectanții sunt poftiți a-și 
inaintâ ofertele în scris plpvăzute 
cu timbru de 1 coroană și cu va- 
diul de 70 coroane în bani gata la 
mânile subscrisului primar pănă la 
terminul sus amintit cu atât mai 
vârtos, căci ofertele înaintate mai 
târziu nu se vor luă în considerare.

Condițiunile detailate se pot 
vedeă la Magistrat în decursul ore
lor oficioase.

Lugoj, la 21 Novembre 1905.

Marsovszky,
primar.P. P. 41 (3-1).

9891. szâm
kig. 1905.

Lugos rend. tan. hl polgarmesteretol.

Sfirdetmeny.

POEZII, de Octavian G o g a. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și de edi
tură „Luceafărul" str. Molnar Nr. 10. Un 
volum frumos de 126 pagini. Prețul 3 cor.

Poezii, de Maria Cioban. Arad, 1906. 
Un volum de 80 pagini. Prețul 1 eoroauă.

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

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

RAMURI, novele de Zaharie Bârsan |)e|;| primai 111 Oașului LUiloj.
Budapesta, 1906. Institutul tipografic și; . . A ...... ....„^--*.-.,-1 .... ........
de editură „Luceafărul", Budapesta str. ■ 
Molnâr 10. Un volum elegant de 154 pa-^Nr. 10548 
gini. Prețul 2 coroane, pontru România 2 
lei 50 bani. ■

Dela țară, 12 novele cu subiecte |luate 
din viața poporului dela țară, de loan 
Agîrbiceanu. S’a tipărit în tipografia 
„Luceafărul" din Budapasta, Molnâr u. 10. 
Prețul 1 oor. 50 bani.

Nuvele de Maxim Gorki. Tra
ducere de Horia Petra Petrescu. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și 
editură „Luceafărul" str. Molnâr nr. 
Prețul 1 cor., pentru România 1 leu 
bani.

adm.1905

Publicațiune.

CIORBA DE VARZA!
(ISZraMtsvippe)

Am onorul a învitâ pe prea stimații mei oaspeți și prietini 
la ciorbă de varză ce o voiu servi în seara de Sâmbătă 2 
Decembrie, când va cântâ în localitățile hotelului meu taraful 
plăcut al lui Franți. Voiu servi șl rampaș excelent.

Mă voiu îngriji cu mare atențiune de mâncări bune și 
beuturi curate veritabile. Rugându-mă pentru oaspeți numeroși 
în restaurantul meu, sunt

Nr. 223 (1—1)

cu profundă stimă

Slnton Scfiwarz
restaurant «Posta», Lugoj.

de
10.
20

Iu urmarea ordinației Nrul 
79800(1905 a ministrului ung. reg 
de honvezime se provoacă toți acei 
lugojeni precum și străinii cari lo 
cuesc în Lugoj și sunt născuți în 
anii 1885,1884, și 1883 a se anunță 
cel târziu pănă în 10 Decembre a. 
c. în cancelaria protonotariului Dr. 
Demetriu Florescu (secțiunea mili
tară, casa orașului) în scopul luăi ei 
lor în conscripția de asentare, cu 
atât mai vertos, căci la dincontră 
întrelăsătorii acestei anunțări comit 
transgresiune și vor fi pedepsiți cu 
amendă pănă la 200 coroane.

Lugoj, la 27 Novembre 1905.

Marsovszky, 
primar.

A vărosi korhăz răszâre sziik- 
sâgeltetik kettos szelessăgu kek 
csikos vaszonbOl kesziilt 220 drb. 
lepedo es 40 pâr szogelt borpapucs.

Felhivatuak az illeto szăllitbk, 
miszerint 1 koronâs belyegu ajânla- 
taikat f. bvi deczember ho 2-anak 
d. 6. 10 drăjâig aldlirott polgar- 
mesterhez adjâk be, mert kesobb 
ărkezo ajănlatok figyelembe nem 
johetnek.

Lugoson, 1905. 6vi november 
h6 22-en.

lv(£a,rsoTrs!Zfe3r, s. k. 
polgârmester.

P. P. 39 (3-3)

>•< >►

A

▼

A

▼

A

institut (io credit și economii
ca societate pe aeții în Lugoj.

Anul fondării 1889-

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
Depuneri spre frin.ctifica.re

A

▼

A

▼

Deoarece voesc a plantă

Vie americană ▼

se cere,

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

JflF una sau două familii "Wl 
cu ajutor din familiele lor, cari pri
cep la toate, oltoirea, presădirea, 
tăerea și așa mai departe.

Acele familii capătă locuință 
gratis, pământ foarte bun în parte, 
trăgători, cai sau boi, cu toate re- 
cvizitele de economie ce
afară de aceea pământul din vie 
gratis cu plante nevinovate ce 
poate cauză la vie pănă 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- 3)

A

▼

î

------------------- — ±,500.000 Oor.----------------------  
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotccară și pe lombard cu 8’ t, 
escomptează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri pe timp d>- 3 până ia 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor ca 7 SaM, primește 

depuneri spre fructificare fără anunț cu 4 “ cu ananț 5° 0 .

Darea după interese o solvește însuși institutul.

Nr. 8. (x—70) Direcțiunea.

§ 3

Str. Constantin 3gnea,

▼

P. P. 40 (3-1).
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►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

absolvent al școalei agro- 
nomice dela Lugoj

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare

A se adresă la :

Nicolae Căprariu
— Visag, nr. casei 215.— 
p. u. Duleo. (c. Caraș-Severin)

Gr. (x—8)

I
1801. vegr. szâm. 1905.

Arveresi hirdetineny.
Alulirott birosâgi vegrehajto az 1881. evi 

LX. t.-ez. 102. g-a ertelmeben ezennel 
kozhirre teszi, bogy a lugosi kir. jârâsbiro- 
sâg 1901 . evi V. I. 3040. szârnu vegzese 
kovetkezteben Dr. Jurca Cornel figyved 
âltal kepviselt Lugosana takarek javâra

A Klein Adolf ellen 860 kor. es jâr. erejeig 
“ 1902. evi jan. ho 12-en foganatositoit

kielegitesi vegrehajtâs utjân lefoglalt es 
918 kor.-ra becsiilt szobabutor, 3 boglya 
szena, 20 mm. buza es szarvasrnarhâk-bdl 
âllo ingdsâgok nyilvânos ârveresen ela-

y datnak.
Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâsbiro- 

*âg 1905. evi V. I. 152 szâmu vegzese 
folytân 860 kor. tokekoveteles, ennek 1901. 
evi aug. ho 17. napjâtdl jârd 6% kamatai. 

.... .... ....... 1 ; 7»% vâltbdij es eddig osszesen 120 kor. 
_..................07 fill.-ben biroilag mâr megâlbipitott kolt-
— segek erejeig Kricsovân alperes lakâsân

leendo eszkozlesere
I

1905. evi decz. ho 6-ân d. e. 9 drâja

medic univ, specialist in boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

f ' hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szân- 
dekozdk oly megjegyzessel hivatnak mefc-, 
hogy az erintetl ingdsâgok az 1881. - 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmete:. 
keszpenzfizetes mellett, a legtobbet iv— 
ronek becsâron aiul is el fognak adat-,

Amennyibenaz elârverezendo ingosag - 
kat mâsok is le- es felulfoglaltaUăK — 
azokra kielegitesi jogot nyertek o l-. 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-c-z. 102.^ 
§. ertelmeben ezek javâra is eltendekerik.

Kelt Lugoson 1905. evi nov. ho 22-en.

i Schieszler Vi Im os
Nr. 227 (1 — 1) kir. birosâgi vegrehajto.

Nr. 121 (x — 44.)

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul^
i

Pinta Isabella.

Tipografia Carol Traunfellner.


