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«N’adu ce anul ce aduce 
ceasul» pot zice acum și popoa
rele austriene, după marele discurs 
rostit Marți de baronul Gautsch, 
în care a schițat proiectul de re
formă electorală, privitor la intro
ducerea sufragiului universal cu 
deosebită considerare la intere
sele naționale. Bine înțeles în... 
Austria.

De mult se agită în Austria 
chestiunea sufragiului universal și 
acum zece ani s’a și făcut încer
carea cu sufragiul universal în 
curia a 5-a. Dar încercarea n’a 
avut nici o urmare bună și agi
tația așâ s’a diochiat, încât ni me 
nu mai ținea seamă de eventuali
tatea reformei în viitorul apropiat. 
Și eată, ce n’a adus anul a adus 
ceasul.

A fost destul svonul, că baronul 
Gautsch a conbătut într’un așâ 
zis conziliu comun de Coroană In
troducerea reformei electorale în ... 
Ungaria, pentruca să nu capete 
gust și popoarele austriene, și peste 
noapte s’a pornit o agitațiune în 
dimenziuni așâ mari încât astăzi 
pare în Austria reforma asigurată, 
pe când în Ungaria, devine tot mai 
problematică și mai diochiată.

Și săritura ce o face Austria 
este mare de tot. Dela reprezen
tarea după grupuri de interese 
la sufragiul universal, egal, direct 
și necondiționat de nici un cenz!

Astăzi se aleg deputății din 
Austria după grupuri de interese 
separate. Marii proprietari aleg se
parat, camerele comerciale separat, 
orașele separat și comunele rurale 
separat. La aceste patru curii s’a

Nou dicționar etimologic.
— Etymologisches Worterbuch*)  ier rnmânischen 
Sprache. I. Lateinisches Element, mit Beriicksich- 
tigung aller romanischen Sprachen von Dr. Seztil 

Pușcariu. Heidelberg 1905. —

Dare de seamă.

De

Dr. K Branisce.

Foiță originală a «Drapelului».

Știința romanistă s’a îmbogățit cu 
o operă de mare valoare, a cărei lipsă 
s’a simțit până acum așă zicând pas 
de pas. E dicționariul etimolo
gic al d-lui Dr. Sextil Pușcariu, 
docent pentru filologia romanică la 
universitatea din Viena și membru 
corespondent al Academiei române, 
apărut în valoroasa colecție a profe
sorului Dr. Wilhelm Meyer-Lubke, 
unul din cei mai celebri romaniști ai 
zilelor noastre.

Singurul dicționar etimologic al 
limbei române a fost pănă acum fai- 

mai alăturat înainte de aceasta cu 
un deceniu cui ia a cincea. a su
fragiului universal indirect prin 
delegați (electori). Curia aceasta 
alege insă numai pentru camera 
imperială pe cănd celelalte și pen
tru dietele particulare ale regatelor 
și țerilor austriene.

Dispropoiția alegătorilor este 
enormă. Așă d. e. în curia 1, a 
marilor proprietari, sunt cercuri cu 
mai puțin de 10 alegători! Prima 
curie a rnarei proprietăți din Buco
vina. când e completă (ceea ce nu 
s’a întâmplat nici când) numără cu 
totul 13 alegători, anume: Metro- 
politul, vicariul general, consilierii 
consistoriali (4—8) și egumenii mă
năstirilor (3—4).

Acum e vorba să se șteargă cu 
totul acest sistem după grupări de 
interese și să se introducă sufragiul 
universal, direct și egal, încât de 
aici încolo votul Metropolitului să 
fie egal cu votul cancelistului seu.

Mare săritură! Și cu toate aceste 
este timpul suprem a da popoarelor 
austriene ceeace li-se cuvine după 
drept și dreptate.

Executarea în practică a refor
mei oferă însă greutăți din cale 
afară mari. După cum se știe sunt 
în Austria nouă (9) naționali
tăți, a căror egală îndreptățire este 
pe deplin asigurată prin art. XIX 
al constituțiunei și reforma are 
șanse de reușită numai în cazul, 
când prin modul de executare nu 
se alterează întru nimic această, 
egală îndreptățire.

Din schița baronului Gautsch 
reese, că reforma va căută a ținea 
cont de aceste interese naționale, 
ca și minoritățile naționale să fie 
pe deplin asigurate contra inevita- 

mosul «Dictionnaire d’etymologie daco- 
romaine» al lui Alexandru C i h a c, a 
cărei primă parte («Elements latine») 
a apărut în 1870 la Frankfurth, ear a 
doua parte («Elements slaves, magyars, 
turcs, grecs-moderne et albanais») tot 
acolo la 1879.

Știința romanistă a fost pănă acum 
avizată la dicționariul lui Ci li ac, bun 
rău cum a fost. Și pentru a avea o 
idee cum ne-a prezentat acest dicționar 
obârșia etimologică a tezaurului nostru 
limbistic este destul a arătă că Cihac 
reduce elementul latin al limbei noastre 
la a 5-a parte a tesaurului lexic. După 
Cihac cam 500 cuvinte românești sunt, 
de origine latină, 1000 slavone, 300 
turcești, 180 grecești-moderne și restul 
maghiare.

Deșî nu numai etimologia cuvin
telor, ci șî valoarea lor în circulațiunea 
limbei are să decidă asupra originei 
limbei, totuși este evident că dejă la 
prima vedere a fost foarte apt raportul 
stabilit de Cihac să seducă pe oameni 
de bunăcredi iță în ale științei.

Critici la adresa dicționariului lui 
Cihac au apărut destule, dovedind in
suficiențele și mancitățile acestuia, dar 
dicționar mai bun n’a făcut nime! Și 
astfel, pe lângă toată critica a fost 
lumea științifică avizată la acest dic
ționar.

Dl Pușcariu satisface deci unei tre
buințe adânc simțite. Și ce înseamnă 
dicționariul d-lui Pușcariu față de al 

bilei prepotențe a majorităților. Și 
în privința aceasta pare a servi de 
cinosurâ baronului Gautsch recenta 
reformă din Moravia, unde s’a'^de- 
c s introducerea cat astrului na
țional. ca adecă alegătorii să fie 
înscriși după naționalitate în liste 
'eparate și să și aleagă separat.

Un adaus judițios la această re- 
rc-rină a expus în ședința de Marți 
a camerei imperiale deputatul ro
mân Dr. Aurel de On ciul, care 
propune inaugurarea sufragiului uni
versal în legătură cu autonomia 
națională între cadrele de drept 
public ale regatelor și țerilor.

Ca consecvență a acestei pro
puneri urmează introducerea cer
curilor electorale independente peu- 
tru fiecare naționalitate, având a 
se stabili numărul cercurilor elec
torale după proporția numerică a 
naționalităților.

Și pentru a evită ca membrii 
unei naționalități, aflătoare în mare 
majoritate, să nu se înscrie în ca
tastrul național al alteia cu scopul 
de a majorizâ pe aceasta, propune 
dl Onciul ca acest catastru națio
nal să servească și drept cata
stru de dare și conform acestuia 
să se stabilească cheia cât are să 
contribue fiecare naționalitate pen
tru scopurile sale culturale 
proprii. Astfel speră dl Onciul că 
nici un Ceh nu se va înscrie în 
catastrul german, ca să contribue 
cu banii sei la înflorirea instituțiu- 
nilor culturale germane și viceversa 
nici un German nu se va înscrie 
în catastrul ceh care îi impune 
contribnirea pentru instituțiunile 
culturale cehe.

Este de remarcat, că camera 
imperială a primit cu aplauze ex- 

lui Cihac reese deja din faptul că 
acesta ne dă aproape două mii 
(precis: 1947) cuvinte românești de 
origine latină, adecă corect zis: ro
manică. Va să zică de patrn-ori mai 
mult! Și bine înțeles aici nu s’au luat 
în considerare nici formațiunile curat 
românești, va să zică cuvinte formate 
ulterior din elemente curat ro
manice, după legile specifice ale mor
fologiei și derivațiunei românești și 
nici neologismele, va să zică împru
muturile făcute în timpul mai nou din 
tesaurul lexic latin și romanic, trecute 
apoi prin retorta foneticei românești.

Dicționariul d-lui Pușcariu se ex
tinde asupra tuturor dialectelor și sub
dialectelor românești, adunând pe lângă 
tesaurul romanic al limbei daco-ro- 
mane șî tesaurul romanic al Aromânilor, 
Meglenilor și Istro-Românilor. Mai de
parte se extinde șî asupra subdialectelor, 
atât ale limbei daco-române, cât șî — 
bine înțeles după putință — a celorlalte 
trei dialecte românești.

Cine este numai cât de cât versat 
în materie de filologie românească, își 
poate formă ușor idee cu ce dificultăți 
enorme a avut să lupte dl Pușcariu.

Noi n’avem încă dicționariul limbei 
române. «Etimologicul» d-lui Hașdeu 
— pornit ca operă monumentală — s’a 
înfundat deja la a doua literă a alfa
betului. Și de atunci încoace vedem, 
că toate încercările Academiei de a 
pune în mâni sigure soartea acestui 
dicționar au rămas fără succes. Tare 

punerile dlui Onciul,semn că aceste 
izvoresc din trebuințele practice ale 
populați# tiei.
' Aci4 e încă prematur a ne 
pronunță asupra detaliilor reformei 
austriene, căci deabeâ acum se va 
elaborâ proectul și asupra unor de
talii de mare importanță și-a re
zervat baronul Gautsch a reveni 
mai târziu, eventual a da mână 
liberă camerei imperiale a decide 
asupra lor.

Momentul important este însă 
că baronul Gautsch a pus în 
vedere necondiționata efeptuire a 
reformei electorale. Și dacă pănă 
astăzi încă nu este lăfnurită atitu
dinea singuraticelor partide față de 
această reformă, totuși nu mai în
cape îndoială, că reforma trebue să 
urmeze în timpul cel mai apropiat. 
Cel mult asupra detaliilor pot să 
mai fie nedumeriri.

Stăm deci față de faptul, că 
Austria va primi în cel mai scurt 
timp sufragiul universal direct și 
egal pentru toți, fără privire la 
dare și fără privire la cunoștința 
de a ști scrie și ceti, ținând însă 
cont de raporturile naționale în acel 
senz, ca egala îndreptățire a tutu
ror naționalităților austriene să se 
păstreze intactă, ori mai corect zis, 
să se asigure față de prepotența 
naționalităților mai puternice.

De acest fapt trebue să țină 
cont și guvernanții din Budapesta.

Abstragând chiar dela raportul 
de drept public dintre Ungaria și 
Austria, nu mai încape îndoială, că 
reforma din Austria nu va remâneă 
fără efect asupra Ungariei.

Reforma electorală devine in
evitabilă și în Ungaria. Despre 
aceasta își dă seamă și dl Francisc 

mi-se pare că tot dl Dr. Sextil Pușcariu 
va trebui să iee în mână șî acest dic
ționar.

Dar încă ceva !
Mare bogăție lexică zace încă în

gropată în popor, neridicată de nimeni. 
Să nu mergem mai departe, să luăm 
numai Banatul, care a păstrat atâta 
putere de vorbe și forme vechi, în alte 
părți cu totul necunoscute, sau cuno
scute numai din vechia literatură bi
sericească.

împrejurările desvoltării noastre 
literare au fost de așâ că cele 800 mii 
de Români din Banat n’au ajuns să 
contribue aproape cu nimic la formarea 
și îmbogățirea limbei noastre literare. 
Limba literară, scrisă astăzi în Banat, 
este limba literară ce ne vine dela 
București și care nu are rădăcini di
recte în avutul poporului nostru de 
aici. Nu chiar așă, dar aproape așă 
stăm șî cu Ardealul. D’apoi celelalte 
părți, afară de regat!

Scriitorii noștri se feresc de «arde
lenisme», «bănățenisme» etc. ca de foc, 
parcă «ardelenism» și «bănățenism» în 
limbă ar fi identic cu «străinism» ! 
Deabeâ în timpul mai nou vedem semne, 
cari ne îndreptățesc a speră la vre-o 
schimbare în bine. Ar fi doar enorm 
de pagubă, ca peste 3 milioane Ro
mâni, din cari o parte mai la adăpostul 
influențelor străine, decât ori șî care 
parte din regatul român, să nu con
tribue cu ce are bun și sănătos la for-
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Kossuth în ultimul seu articol 
scris în organul oficios al partidu
lui kossuthist («Budapest»), care a 
produs o senzație atât de penibilă 
în tabăra coaliționistă.

Alta este însă întrebarea cum
se va introduce în Ungaria această 
reformă. Ține-se-va șl aici cont de 
interesele naționale ale minorități
lor?! Face-se-va șl aici catastru 
național, ca alegătorii să fie înscriși 
în liste după naționalitate și să 
aleagă separat, Românii separat, 
Germanii separat, Maghiarii separat 
etc. ? ?

Astăzi va păreă abstrusă ideea 
aceasta, când toate partidele ma
ghiare discută chestiunea reformei 
numai din punctul de vedere al 

i exchiderii naționalităților din viața
constituțională.

Dar tocmai exemplul din Au
stria, unde heghemonia artificială a 
elementului german eră bazată pe 
o heghemonie puternică naturală, 
ne dovedește că. . . n’aduce anul 
ce aduce ceasul.

Adunarea poporală dela Bozovici...
amânată ! Adunarea poporală dela Bo
zovici, convocată pe Luni 4 Decembrie 
n., nu se va ținea la acest termin, ci 
s’a amânat pe Marți 12 Decembre 
n. la orele 2 d. m., deoarece deputății 
români vor fi Marți în 5 Decembre la 
alegerea de deputat dela Hunedoara 
și astfel li-ar fi fost imposibil să parti
cipe pe Luni la adunarea din Bozovici. 
Adunarea din 12 Decembrie la Bozo
vici promite a fi grandioasă.

Demonstrație mnnstră pentru su
fragiul universal. Partidul socialist din 
Ungaria intenționează să organizeze 
cu ocaziunea deschiderei dietei o de
monstrație pentru votul universal. De
monstrația va aveâ loc în preziua 
deschiderei dietei, adecă în 18 De
cembrie în forma unei procesiuni pe 
stradele capitalei. în decursul demon- 
strațiunei vor fi provocate toate parti
dele dietale să voteze pentru proectul 
de lege despre sufragiul universal ce’l 
va prezentă guvernul deja în prima 
ședință a dietei. Conducerea partidului 
sperează că vor luă parte la demon
strație cam 80,000 muncitori.

Deschiderea parlamentului german. 
Marți s’a deschis camera imperială din 
Berlin prin mesagiu de tron, în care 
împăratul Wilhelm a zis — între al
inarea și închegarea limbei noastre 
literare!

Dl Pușcariu a utilizat, după cât 
a putut, șl materialul lexic al subdia
lectelor noastre, dar un întreg rotunzit 
nu ne-a putut da și nu ne poate da 
nimeni păn’ce nu vom aveâ monografii 
speciale ale subdialectelor noastre. Să 
sperăm că șl aceste își vor găsi omul 
competent.

Și cât de important e materialul 
acesta și din punctul de vedere al 
compunerii dicționarului etimologic, ne 
convingem deja frunzărind excelentul 
dicționar al d-lui Pușcariu.

Să dau vre-o câteva exemple.
Eată cuvântul c ă ș t i g (cî ș tig) la 

dl Pușcariu p. 32: gewinnen, erwerben, 
dedus din <c a s t i go - a r e» = ziichtigen, 
prezentă enorme greutăți pentru ex
plicarea trecerii înțelesului dela «ziich- 
tigen» la «erwerben». în subdialectul 
bănățean avem însă câștigare: «ordnen, 
Ordnung machen», ceea-ce stă cu mult 
mai aproape de înțelesul originar, și 
ne arată șl trecerea la înțelesul gene
ral de astăzi.

Alt cuvânt este: gută, la dl Puș
cariu pag. 65: Gicht, Schlaganfall, de
dus din «Gutta» — Tropfen, luând ca 
analogie «pic»-ul aromân (K’ic = chic), 
când în unele părți ale Banatului, d. e. 
la Jidovin *)  există șl astăzi încă cu
vântul «gută» în accepția de «pică
tură» — «Tropfen».

*) Vezi foița subscrisului: «La Isvor» Nr. 
49 «Drapelul» din 1905.

Să aduc un exemplu șl din graiul 
bucovinean: zvânt (zvînt), la dl Puș-

tele — că imperiul german stă cu 
«toate» puterile în raporturi corecte 
și față de «cele mai multe» în ra
porturi bune și amicale. Salutând apoi 
pacea ruso-iaponeză, intrarea Iaponiei 
în rândul puterilor mari, reformele din 
Rusia și alegerea de rege în Norvegia, 
continuă astfel: «O privire asupra po
ziției internaționale proprii a Germa
niei nu ne poate exchide observația, 
că în continuu avem să ținem cont 
de necunoașterea car actorului 
ger m a n și de pr ej udi ții 1 e con
tra progreselor sârguinței ger
mane. Greutățile, ivite între noi și 
Franța în chestiunea marocană, n'au 
avut alt isvor, decât tendința a re
zolvă fără concursul nostru che
stiuni în cari șl imperiul german are 
să-și apere interesele sale. Astfel 
de curente pot într’un punct să fie 
suprimate, în alt punct pot să se re’n- 
t o arcă. Spre satisfacția mea în chesti
unea marocană s’a ajuns cu mijloace 
diplomatice — pe lângă cruțarea inte
reselor și o n o a r e i ambelor părți — 
la o înțelegere asupra convocării și 
programului nouei conferențe maro
cane. Pentru mine e un lucru sfânt 
pacea poporului german, dar semnele 
timpului impun națiunei datorința să 
își întărească puterea de apă
rare contra atacurilor ne
drepte. Cu atât mai sigur se poate 
apoi reuși a realiză și mai departe 
scopurile pacinice ale alianței probate 
cu domnitorii Austro-L’ngariei și Italiei. 
Pătruns de mărimea problemelor, cari 
vă așteaptă pe Dv., stimați domni, 
doresc lucrărilor Dv. succes bun pen
tru bunăstarea, onoarea și pacea im
periului». ________

CRIZA.
Situația în corn. Pesta.

Ministrul de interne a dat o ordina- 
țiune, prin care nimicește toate hotă- 
rîrile aduse în congregația de Luni a 
comitatului, pe motiv că fișpanul sub
stitut a fost împedecat cu forța de a 
se prezentă la adunare și în locul 
fișpanului a prezidat congregația — în 
mod ilegal — prezidentul scaunului 
orfanal.

Ministrul de interne a mai dat un 
ordin prin care provoacă pe viceșpanii 
să afișeze în decurs de 24 ore publi- 
cațiunile pentru conchemarea rezervi
știlor, la caz contrar responzabilitatea 
pentru eventuala întârziere a prezen
tării rezerviștilor cade asupra ofician- 
ților renitenți.

în fine ministrul de interne a în
drumat pe fișpanul Pestei Laszberg 
cariu pag. 182: in der Luft austrocknen, 
dedus din reconstrucția *ex-vento,  în
seamnă în Bucovina: «luften», «a ae- 
rizî», ceea-ce earăși ne aduce mai 
aproape de înțelesul originar.

Dar șl în privința subînțeleselor 
ne dau subdialectele material prețios. 
Așă la dl Pușcariu este genunche 
(pag. 61) numai în înțelesul: Knie, pe 
când acest cuvânt îl avem în Banat șl 
în înțelesul de generațiune, d. e. «un 
genunche de om» — Ein Menschen- 
geschlecht.

N’am adus aceste exemple, prinse 
în grabă, ca critică, ci numai pentru a 
arătă cât material neprelucrat este încă. 
Poate vor îndemnă aceste șire pe cei 
cari sunt în măsura a face, să adune 
materialul lexic al poporului necuprins 
în literatură și să îndemne șî pe cei 
cari au adunat deja material lexic de 
natura aceasta, a-1 da publicității.

Dicționarul d-lui Pușcariu, care ne
greșit înseamnă o eră nouă în filo
logia noastră, nu va întârziă a aveă 
șl în privința aceasta o influență bine
făcătoare.

Asupra singuraticelor etimologii 
cuprinse în acest dicționar nu mă pot 
extinde. Aici sunt greutăți enorme. Și 
mai bine își dă seamă de aceste greu
tăți însuși dl Pușcariu în introducerea 
scrisă la dicționar. Dar seriozitatea 
lucrării d-lui Pușcariu o dovedește toc
mai faptul, că nu s’a lăsat sedus de 
orgoliul național a da cât de multe 
etimologii romanice, ci a căutat cu 
ochiu ager critic să elimineze totul ce 
este volnic și să indice ce este dubios, 

să delăture din casa comitatului pe 
viceșpanul substitut contele Vigyâzd 
și pe protonotarul suspendat F a z e k a s 
chiar cu forța brahială.

Joi în 30 Novembrie a mers vice
șpanul ales Vigvăzd în casa comita
tului, ca să’și ocupe oficiul. Deodată a 
intrat în sală inspectorul de poliție 
Gersich și l-a provocat pe contele 
Vigyâzd să părăsească oficiul, la din 
contră îl va da afară cu forța brahială. 
Vigyâzd a cedat forței și a părăsit 
palatul comitatens.

La ordinul ministrului o f i c i a n ț i i 
comitatului nu și-au primitsa- 
1 a r i i 1 e. Comitetul de 65 al comitatului 
a hotărît să dea oficianților salariile, 
din fondurile coinitatense, cari stau la 
dispoziția acestui comitet coaliționist.

Capitala... renitentă.
Reprezentanța orașului Budapesta 

a hotărît de nou în ședința sa de 
Marți, să nu deporteze la eassa statului dările 
plătite de bunăvoie. în urma acestui con- 
cluz se crede că primarul suprem al 
capitalei Iosif Markus va demisionâ, 
primarul Ha lm os va fi suspendat și 
în locul lui guvernul va trimite un 
comisar guvernial.

Instalare de fișpan cu forța brahială.
Cu azistență de husari, infanterie 

și gendarmi s’a instalat Mercuri noul 
fișpan al comitatului Komorn Geza 
Kubinyi depunând jurământul în 
congregație. în decursul instalării opo
ziția a înscenat tumult asurzitor și a 
strigat cătră fișpan vorbe extrem de 
injurioase și insultătoare. Când fișpanul 
a cetit jurământul, contele Nicolae 
Zichy a aruncat un călimăr plin de 
cerneală asupra fișpanului. Cerneala a 
murdărit masa verde, dar n’a atins pe 
fișpan. După depunerea jurământului, 
fișpanul Kubinyi a declarat că va porni 
însuși cercetare contra turburătorilor 
ordinei. Depărtându-se apoi fișpanul, 
a intrat în sală un căpitan de gen
darmerie cu mai mulți gendarmi și a 
provocat pe cei prezenți să părăsească 
sala, ceea-ce s’a șl întâmplat în sune
tele cântecului lui Kossuth.

prin care au fost deschise corpurile 
legiuitoare române.

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputați, 

întotdeauna Mă simt mulțumit când 
Mă găsesc în mijlocul reprezentanților 
națiunei. Mulțumirea Mea este șî mai 
ori ce admite șî altă etimologie nero
manică. Cea mai bună probă este, că 
a eliminat din dicționariul seu mai 
multe etimologii, pe cari Cihac le con
sideră ca romanice.

Dar mai are dicționariul d-lui Puș
cariu șl alt mare avantagiu, care ridică în 
mod însemnat valoarea opului. La 
sfârșit ne mai dă 5 indexe și anume 
1) indexul tuturor cuvintelor latine, 
literare și vulgare, cari se găsesc în 
cursul etimologiilor din dicționar, 2) 
indexul cuvintelor daco-romane, cari 
nu sunt înșirate în rândul alfabetic al 
dicționariului, dar se găsesc în cursul 
etimologiilor, 3) indexul cuvintelor aro
mâne, 4) indexul cuvintelor meglene și 
5) indexul cuvintelor istro-române, cari 
nu sunt înșirate în rândul alfabetic, 
din cauză că forma lor diferă dela 
forma cuvântului daeo-român. Dejâ 
indexurile aceste cuprind un material 
foarte prețios.

*
Am scris aceste șire nepretențioase 

ca om care nu sunt de profesie al 
științei, numai cu scopul ca împlinin- 
du-mi datoria de publicist, să atrag 
atenția cercurilor noastre, cari se inte
resează de filologie, asupra operei d-lui 
Pușcariu și totodată să aduc omagii 
autorului pentru marele serviciu ce l-a 
făcut filologiei române prin acest pre
țios dicționar etimologic, care înseamnă 
în puterea cuvântului un eveniment 
în filologia romanică.

Lugoj, 30 Novembrie n. 1905.
----- ----------------------------------- - - :< ’------------------------------------------

vie azi, când Mă aflu în pragul celui 
de-al patruzecilea an al domniei Mele.

Privind drumul străbătut, încă 
odată țin să constat, că la munca pe 
care i-am închinat-o, poporul român, 
șî în vremurile cele grele ca șî în cele 
de fericire, Mi-a răspuns cu o credință 
și o iubire neclintită. Astfel în acești 
patruzeci de ani, zi cu zi, ceas cu ceas 
s ’ a u strâns pentru vecie legă
turile dintre dinastia Mea și 
națiunea română.

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputați, 

Statornicia și înțelepciunea 
politicei noastre ne-a atras și ne-a pă
strat încrederea și prietinia 
tuturor puterilor.

în vremurile din urmă, din pricina 
goanei violente, care s’a por
nit asupra Românilor din im
periul o to m a n, supuși credincioși ai 
M. S. Sultanului, cari nu au altă vină, 
decât de a fi obținut dela Suveranul 
lor recunoașterea dreptului primordial 
de a-și păstră și desvoltă individuali
tatea lor etnică, relațiunile noa
stre cu Grecâa s’au înăsprit.

Tari de dreptatea cauzei ce sus
ținem nădăjduim, că guvernul elin va 
contribui la suprimarea acelei 
goane neumane și zadarnice, 
zadarnice fiindcă prin silă nu se 
pot desnaționaliză neamurile cele 
mândre, — și ne va da astfel putința 
de-a restabili relațiunile prietinești de 
altădată.

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputați,

Soliditatea așezământului financiar 
al României a rezistat șî la greaua în
cercare a secetei din anul trecut. 
Budgetul exercițiului 1904—1905 s’a în
cheiat șî el tot cu excedent. Budgetul 
în curs dă cele mai bune speranțe; 
ear budgetul de cheltueli al anului 
viitor, mulțumită celei din urmă con
versiuni, vi-se va prezentă aproape cu 
aceeași cifră, deșî va satisface nevoile 
mereu crescânde ale diferitelor noastre 
servicii și în întâiul rând al armatei.

Starea îmbucurătoare a finanțelor 
țerii ne îngădue să reformăm darea 
căilor de comunicație, făcând-o mai 
potrivita cu mijloacele fiecăruia și re
ducând cu o treime sarcina păturilor 
mai număroase și mai sărace.

Desvoltarea economică a României 
este cea mai bună garanție a finanțelor 
statului. în acest scop, guvernul Meu 
vă va prezentă o nouă legiuire, care 
să facă posibilă punerea în valoare a 
bogățiilor, cari zac în terenurile petro
lifere ale statului, ear pentru a înlă
tură neajunsurile cari s’au constatat, 
vi-se vor cere creditele necesare ca să 
se pună căile ferate în măsură de a 
satisface nevoile agriculturei și ale in
dustriei.

Tot în scopul îmbunătățirei eco
nomice, guvernul Meu vă va înfățișă 
proiectele relative la crearea unui fond 
pentru lucrările menite să sporească 
suprafața cultivabilă a țăreî, prin se
carea zonei inundabile a Dunărei, la 
înființarea unui credit agricol și a unui 
munte de pietate și la brevetele de 
invenție.

Fixarea sistemului nostru vamal a 1 
fost dusă mai departe prin încheierea 
cu Marea Britanie a unei convențium 
de comerț, care va fi supusă aprobărei 
domniilor voastre.

Desvoltarea industriei noastre ne 
impune nouă legiuiri asupra muncei.

în această sesiune vi-se va aduce 
o lege relativă la protecția muncei 
femeilor și a copiilor întrebuințați în 
așezămintele industriale și o alta în 
privința răspunderei întreprinzătorilor 
în caz de accidente.

Buna stare a populațiunei noastre 
rurale trebue să fie grija noastră de 
căpetenie. De aceea pe lângă proiectele 
anunțate de Mine în mesagiul primei 
sesiuni și cari nu au fost încă trans
formate în legi, guvernul meu va su
pune deliberărilor d-voastre reînoirea i 
domeniului statului și crearea urnii 
fond special pentru îmbunătățirea stărei 
sanitare a satelor noastre.

Unele din legile organice ale învă
țământului public au nevoie să fie mo
dificate. Deocamdată veți aveă să vă 
ocupați cu învățământul normal și cu 
cel profesional.



Reforma codurilor noastre se va 
urma chiar în această sesiune cu acele 
părți din codul civil, care privesc mai 
ales populațiunea rurală.

Vi-se vor propune de asemenea 
modificări în legea de procedură elec- 
Jorală, în legea pensiunilor, în care 
experiența ne-a dovedit, că putem fără 
pericol să reducem întru câtva limita 
vârstei și în legea organică a corpului 
advocaților.

Ori cât de mari ar fi progresele 
statului român, ele nu ar avea temelie, 
dacă vecinie nu ne-am preocupă de 
întărirea armatei. Sunt sigur, că 
veți primi cu căldură cererea guver
nului Meu de a i-se da mijloacele ne
cesare pentru îmbunătățirea armamen
tului nostru.

Domnilor Senatori, 
Domnilor Deputați,

Câmpul care se deschide activității 
și patriotismului Domniilor Voastre este 
larg și frumos. Chipul în care ați con
lucrat cu guvernul Meu în prima sesi
une a acestei legislaturi, ’Mi dă sigu
ranța că șl această sesiune va fi dintre 
cele mai rodnice și mai demne de 
amintit.

Dumnezeu să binecuvinteze lucră
rile Domniilor Voastre.

Sesiunea ordinară a corpurilor le
giuitoare este deschisă. CAROL.

Tulburările din Rusia.
Bombardarea Sebastopolului.

Se svonește, că la Sebastopol 
s’a dat o luptă crâncenă între soldații 
și matrozii revoltați și între trupele 
credincioase Țarului. Se susține, că în 
decursul luptei, care a durat 2 ore, a 
fost distrus jumătate orașul, 
două năi de răsboiu au fost 
scufundate, 2 năi, «Otsakow» și 
«Potemkin» au fost străbătute de gloanțe 
și casarmele rebelilor au fost luate cu 
asalt și reocupate. Rebelii au fost bă
tuți total.

O altă telegramă din Petersburg 
aduce svonul, că vasul «Otsakow» bom
bardează Sebastopolul.

Greva ofleianților de posta și 
telegraf.

La Petersburg a isbucnit greva 
generală a oficianșitor de poștă și te
legraf. Toate legăturile telegrafice cu 
Rusia sunt întrerupte.

Din București se depeșează cu 
datul 30 Novembrie n.: Legătura tele
grafică cu Rusia e de eri după ameazi 
întreruptă.

Revolta din Mangiuria.
Ferberea între trupele din Man- 

giuria ia dimenziuni tot mai mari. Co
mandantul suprem L e n e w i t s a dat 
poruncă aspră ofițerilor, ca să împe- 
dece orice contact între trupe și per
soane civile.

Informatiuni.
Moștenitorul român de tron Fe d nand 

venind dela Bruxelles, unde fusese la 
înmormântarea contelui de Flandra, 
s’a oprit câtva timp în Viena și a fost 
primit de Maj. Sa împăratul Francisc 
Iosif I în audiență.

Dl Dr. Iosif Popovici, savant recunos
cut, fratele Prea On. dn protopresbiter 
al Lugojului Dr. George Popovici, a 
fost cualificat și propus docentprivat 
la universitatea din Budapesta, pentru 
catedra defilologieromanică. Mi
nistrul de instrucție publică a luat la 
cunoștință propunerea și a întărit pe dl 
Dr. I. Popovici în calitate de docent pri
vat la facultatea filozofică a univer
sității. Felicităm din inimă pe bravul 
tinăr savant, despre care suntem con
vinși că face numai onoare limbe: și 
literaturei române la universitatea din 
capitală!

Alegeri în parlamentul român. Senatul 
român a reales pe Constantin Boe- 
rescu ca president al seu. Camera 
încă a reales pe presidentul de pănă 
acum Grigorie Triandafil. lot ase
menea au fost realeși vicepresidenții 
și birourile ambelor corpuri legiuitoare 
din București.

T Romulus Buciu, ospătar de frunte 
în Lugoj, după un morb greu și în
delungate suferințe a răposat eri la 
orele IO1 2 a. m. în etate de 50 ani. Ră
mășițele pământești se vor depune 
spre odihnă eternă mâne, Duminecă, 
la 2 ore d. m. în ciiniteriul român din 
Lugoj. Dumnezeu să-l odihnească !

Regele Carol al României... bolnav. 
Marți s’au deschis corpurile legiuitoare 
române prin mesagiu de Tron. Regele 
Carol, fiind cuprins de o ușoară indis
poziție, nu s’a dus la deschidere. Me- 
sagiul a fost cetit de primministrul 
Cantacuzino. De 40 ani Regele numai 
de 2 ori n’a cetit Mesagiul, la 1877 
când se afla în Bulgaria pe câmpul 
de răsboiu și la 1883 după dizolvarea 
constituțiunei. La solemnitatea de acum 
a deschiderei Camerei erau de față 
dnii miniștri, deputății, membrii curții 
de casație, de compturi, membrii con- 
ziliului comunal, reprezentanții autori
tăților civile și militare etc.

Dr. A. Crăciunescu — vara în Băile 
Erculane 1. Mehadia — ne incunoștiin- 
țează despre continuarea praxei medi
cale balneare (1 Dec. — 1 Mai) în Abba- 
zia Vila Hercules.

Rezistența pasivă în Budapesta. Re
prezentanța orașului Budapesta a ho- 
tărît încă astăvară (iar acum și-a re- 
noit hotărîrea) ca dările plătite de 
bună voie să nu le deporteze la cassa 
statului. De atunci pănă azi s’au plătit 
în cassele de dare ale capitalei 4-5 mi
lioane coroane ca dări benevole de 
stat. Această sumă a fost depusă la 
diferite bance spre fructificare.

Anchetă asupra conflictului româno- 
grec. în urma reprezentațiunilor ener
gice din partea României guvernul tur
cesc a trimis la Monastir o comisiune, 
constătătoare din consilierul de stat 
Hassan Bey, un general de divizie 
și un înalt funcționar civil al ministe- 
riului de interne cu scopul să anche
teze situația creeată de Greci Româ
nilor macedoneni.

Candidat român In Hunedoara pentru 
alegerea de deputat din 5 Decembrie 
este — în locul d-lui Dr. Alexandru 
Vajda-Voevod — dl Victor Bontescu, 
advocat în Hațeg.

D-nii Dr. Alex. Pop și Dr. loan Suciu 
au dat cenzura de advocat la Buda
pesta.

Procesul pentru „Adunările poporale 
din Banat11, intentat d-lui D. Birăuțiu 
pe motiv de «agitație contra Maghia
rilor», ce ar fi comis-o prin publicarea 
discursurilor rostite în anul trecut la 
Șasea, Răcășdia și Berliște, se va per- 
tractâ în 15 Decembrie st. n. înaintea 
curții cu jurați din Budapesta. Apără
torul acuzatului va fi advocatul K a - 
dos sa Marcel.

Seminar de filologie romanică la Berlin. 
Ministrul român de instrucție publică 
a primit dela guvernul german conce
siunea să înființeze la universitatea din 
Berlin seminar de filologie romanică. 
Seminarul a fost deschis în 1 Decem
brie și cu conducerea lui a fost încre
dințat distinsul filolog Dr. Henrik T i k - 
tin. Cheltuelite pentru susținerea se- 
minariului le supoartă guvernul român, 
care a șî asemnat spre acest scop 20.000 
franci.

Societatea de lectură loan Popasu a ti
nerime! studioase dela institutul teolo 
gic și pedagogic diecezan din Caran
sebeș s’a constituit în 14 Novembrie pe 
anul școlar 1905 6 în modul următor: 
Președinte: dl profesor Ilie M i n e a ; 
vicepreședinte: Constantin Băle an 
teol. c. III; notar: George Sdicu teol. 
c. III; vicenotar: George S ă c o ș a n 
ped. c. IV; redactor: George Olde 
teol. c. III: bibliotecar: Petru Șușan 
teol. c. II; vicebibliotecar: loan Ște
fan ped. c. III; cassar: Pavel Bo- 
goeviciu teol. c. II; controlor: Ilie 
Bugariu ped. c. IV. Membri în co
mitet : Cornel J u r c a și Pavel Mag- 
d e s c u teol. c. III; Nicolae Popovici 
și Ioan E u n i c a teol. c. II; Antoniu 
A t n a g i a și Iosif C a r a g i a teol. c. I; 
Solomon Bistrean ped. c. IV; Au- 
reliu Bălan ped. c. III; Petru Ne- 
g r u ped. c. II; Eftimie J i a n u ped. c. I.

Demonstrațiuni pentru sufragiul univer
sal și turburări sângeroase în Austria. în 
toate orașele mari din țerile austriace 
au avut loc Marți demonstrațiuni mari 

în favorul s îfragiului universal secret, 
în multe locuri demonstrațiunile au 
degenerat în turburări sângeroase. 
La Austerlitz socialiștii au pre
tins închiderea fabricei mari de zăhar, 
dar neîmplinindu-li-se pretenziunea au 
bombardat fabrica cu petri spărgând 
mulțime de fereștri și au demolat aran
jamentele interioare și mașinele din 
fabrică, ear magazinul de zăhar l-au 
jefuit și au aruncat zăhar mult pe stradă. 
Gendarmii veniți să facă ordine au 
fost primiți cu bolovani. Gendarmii s’au 
văzut siliți să dea mai multe salve 
de pușcă. 20—30 demonstranți au 
fost răniți, între cari 7 grav. Din
tre cei grav răniți 2 au murit. în 
Boskovitz au fost sparte ferestrile 
caselor ovreești și mai multe prăvălii 
au fost sparte și jefuite. La Olmiitz 
au fost răniți de polițiști vre-o 15 de
monstranți. La Laun au fost demo
late mai multe fabrici, ear un tren a 
fost sfărimat total, un oficiu telegrafic 
distrus. Căpitanul de husari prinț Au
gust Lobkowitz a căzut de pe cal 
și s’a rănit grav. Peste tot au avut 
loc Marți în 28 Nov. n. demonstrațiuni 
pentru sufragiul universal în peste 30 
orașe austriace.

Sufragiul uuiversal în Montenegro. Luni 
au avut loc alegeri de deputat în prin
cipatul Montenegro pe baza sufragiului 
universal. Au fost aleși 61 deputați. 
Pănă acum în Montenegro domnia ab
solutismul.

Calendarul „Poporului Român“ pe anul 
1906 șl de astădată se prezintă ca cel 
mai frumos și bogat calendar. Ce face 
în deosebi foarte plăcut calendarul, sunt 
chipurile peste 80 la număr, cari de astă 
dată sunt tipărite pe hârtie fină și 
sunt foarte bine reușite. Din icoa
nele acestea putem cunoaște garda în
treagă a harnicilor noștri deputați 
naționaliști. Pe venerabilii prezidenți 
George Pop de Băsești și Iosif Sterca 
Șuluțiu. Apoi nici chipurile frumoase 
dela Sibiiu nu lipsesc. Așa de exemplu 
e bine reușit chipul catedralei, casei na
ționale și a școalei internatului de fete 
a dlui Comșa și dșoarei Cosma. Vedem 
apoi șî chipul țăranului Moș Herlea 
și a ciobanului călător Badea Cârțan. 
Cam pe la sfârșit se trage sfios și chipul 
tinerilor redactori dela «Poporul Ro
mân». în legătură cu acest chip e scris 
șî un articol cu mult spirit de dl A. 
P. Bănuțiu, bursierul fondului de teatru 
în București. Articolii instructivi și 
practici ocupă șî în calendarul de pe 
anul 1906 o parte foarte însemnată. 
Sunt articoli practici despre calcularea 
carnetelor, călătoria cu trenul, conzu- 
latele din Budapesta. Pentru țărani 
sunt în deosebi de mare preț articolii: 
1. Extras din legea ’comunală. 2. No
tarul. 3. Ce nu poate să ducă exe
cutorul ? 4. Despre ținerea și cumpă
rarea animalelor domestice. Recoman
dăm cu toată căldura acest călindar 
fără păreche oamenilor dela sate. Se 
poate comandă dela tipografia «Poporul 
Român» Budapesta, VII., Amazon-utcza 
6—8. Prețul 40 fileri. Posta 10 fileri. 
Cine nu cumpără acest calendar atât 
de frumos, atât de bogat și atât de 
plin cu povețe și învățături: se lipsește 
de cea mai folositoare carte de casă. 
Dela 15 exemplare în sus se dă 15° a 
rabat și plătirea poștei. Comercian- 
ților 25%.

Cărți și reviste.
Anuarul băncilor române*  pe 

1906. Sibiiu 1905. Tipografia arhidie- 
cezană. Prețul nu e indicat. Cuprinde, 
afară de partea calendaristică, date 
despre starea, activitatea și conducerea 
băncilor române în anul 1904.

VARIETĂȚI.
»

învățătorii și școalele din Ba
sarabia. învățătorii și școalele din Ba
sarabia sunt de 3 categorii și anume: 
1. învățătorii împărătești (de stat) cu 
un salar lunar de 50 ruble (190 cor.) 
și cu gradație de 10% tot la 5 ani. Anii 
de serviciu sunt 30, când întră în pen- 
ziune cu întreg salarul. 2. învățătorii 
comunali cu un salar minimal de 30 
ruble (114 cor.) lunar, fără drept de gra
dație și penziune. 3. învățători mănă
stirești (bisericești) cu un salar minimal 

de 10 ruble (38 coroane), fără drept 
de gradație și penziune. învățătorii îm
părătești și comunali sunt de comun 
străini de neamul nostru. Ei trebue să 
absoalve o școală normală (preparan
die) cu 4 cursuri, de cari sunt două în 
Basarabia. La școalele bisericești se 
aplică ca învățători oameni fără pregă
tiri speciale, absolvenți ai unei școale 
poporale. Școalele bisericești există nu
mai pentru formă, când cauți nu gă
sești în ele nici învățători nici elevi. Di- 
rigent este totdeauna învățătorul cel 
mai bătrân în funcție. Statul rusesc 
acoardă învățătorilor distinși și bine
meritați remunerațiuni anuale de 30 
pănă la 100 de ruble.
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hb o o 03 -O

Grâu prima calitate 90 15» de mijloc .... 85 14 40Săcară prima calitate . 80 14» de mijloc . 75 _
Orz prima calitate . 80 12 60» de mijloc.............................. 75 11 80Ovăs prima calitate

» de mijloc .... 45
40

13
12 20Cucuruz 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...................................... — « —
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

Singurul calendar portativ românesc.

Sîîicul Calendar
pe anul

de loan Apolzan, tipograf.
Pe lângă partea calendaristică, 

literară și foi pentru notițe cuprinde 
sub titlul „Avutul nostru11 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 fileri, legat în pânză cu creion 
70 ;ileri, plus porto postai 6 fileri. 
A se procura dela autorul, Sibiiu 
(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): «Mieul Calendar» e 
numele unui nou calendar, drăgălaș prin înfă
țișare și practic, ușor de purtat în buzunar...» 

Nr. 218 (3-3)

FEO'&rrosjk 
institutului reg. magh. meteorologic 

pentru 2 Decembre n. 1905- 
Ploae Noaptea Ger.
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Cumpărați cel mai frumos, practic și 

bogat calendar românesc 

Calendarul „Poporului 
Român" pe anul 1906.

Se extinde pe 204 pagini cu un cm 
prins foarte variat. Peste 60 articolași 
mteresanți și instructivi.

Calendarul este împodobit cu 
Optieei de chipuri, dintre cari amintim: 
Dep. naționaliști 
G. Pop de Băsești 
Sterca Șuluțiu 
Prof. D. Corn șa 
D-șoara M. Cosma 
Catedr. din Sibiiu 
Casa națională
- EXTRAS DIN LEGEA COMUNALA - 
Cine nu cumpără acest calendar atât de 
frumos, atât de bogat și atât de plin cu 
povețe și învățături: se lipsește de cea 

mai folositoare carte de casă.
Dela 15 exemplare în sus se dă 15% ra
bat și plătirea poștei. Comercianților 25%. 

Nr. 232 (3-1)

Mos Herlea
Baaea Cârțan
Toți regii din Europa 
învățători la cursul 

lui Vidu
Red. «Pop. Român» 
Minunățiile lumei.

Dela primăria orașului Lugoj.

Ni\ 1O26& 
adm. 1905.

Publicațiun e.
In scopul exarendârei dreptului 

de birtuit in cantina dela barăcile 
honvezilor pre anii 1906. 1907 și 
1908 magistratul orașului Lugoj va 
țineă licitațiune cu oferte în scris 
în 9 Decembrie 1905 la 10 ore a 
m in sala casei orașului.

Reflectanții sunt poftiți a-și 
inaintă ofertele în scris provăzute 
cu timbru de 1 coroană și cu va- 
diul de 70 coroane în bani gata la 
mânile subscrisului primar până 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. x

Lugoj, la 21 Novembre 1905.
Marș o vszky,

P. P. 41 (3—2). primar.

Dela primarul orașului Lugoj.

Nr. 10548 
adm.1905

Publicațiun e.
In urmarea ordi nației Nrul 

79800(1905 a ministrului ung. reg 
de lionvezime 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 până în 10 Decembre a. 
c. în cancelariei, protonotariului Dr. 
Demetriu Florescu (secțiunea mili
tară, casa orașului) în scopul luărei 
lor în conscripția de asentare, cu 
atât mai vertos, căci la dincontră 
întrelăsătorii acestei anunțări comit 
transgresiune și vor fi pedepsiți cu 
amendă până la 200 coroane.

Lugoj, la 27 Novembre 1905.
Marsovszky,

primar.P. P. 40 (3—2).

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

șijîoloman Nemeș.

Mijloc excelent și sigur »Ț

pentru combaterea incendiilor

5’ probat și aprobat .f,

O de autoritățile publice

se poate căpăta

& în cantități mici și mari

la ferăria

Lugojul-româ n

&

4*

3
4^
4*
4?
4?
4*i

4»
4>
4?
4?

SALVATORIA
întreprindere flo credit, Verșeț (Vmz) Strada Petofi Nr. 69.

Convertiri favorabile de împrumuturi vechi și scumpe.

■ ImpruiBuînri liiputecare împrumuturi personale a
O pe pământuri și edificii: pentru oficianți, oficeri, co- |

tnercianți și industriași:

1 |2 —|4 U 6-7 1
■ pe lângă îutabulare și pe A fȘ durata de 10—70 ani. Banca II [ e lângă giranți, preno- |

u’are dreptul a abzice nici tare pe salar sau deposit
I când, până ce datorașul ori de valori. Durata 5—15 1

" când poate plăti restul ne ani. ™
amortizat al datoriei. Nr. 202 (x—7).

vis-â-vis de cateneaua »Corso«

Provocare si apel
câtrâ on. conducere a comitatului Caraș- 
S-venn. cătra magistratul orășenesc și cătr» 

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

tuos și conștiențios din nou aminte ou. 
public pravul de stins al lui 
Bauer, înainte de a se întâmpla even
tuale catastrofe. Pravul acesta ofere și a 
oferit cel mai fa'.orabil, aprob, t și eficace 
mijloc contra incendiilor bântuitoare.

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

Drept

= învățăcei
se primește imediat un tinăr din 
familie bună, absolvent de cel pu
țin 3 clase gimnaziale sau reale, 
la firma Nr. 228 (3—1)

loan Comsa & Fiu, Seliște.« 7Pommi «usiCALE H. PorumbescB
— se află de vențlare la ----------------
REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Frunțiă verde mărgărit, p. voce și pian 
Basme lășene, vals p. pian . . 1 cor.
Uvertură la ,.Crai nou", p. pian 1 >
Baladă, pentru violon și pian 1 »
0 roză vestejită, p. voce și pian 1 >

La comande prin postă este de

50
50
50
50
25

bani.
»
>
>
»

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

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul" — Lugoj.

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄ 
◄
◄

Nicolae Căprariu,
absolvent al școalei agro- 

nomice dela Lugoj

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare

— A se adresă la:

Nicolae Căprariu
— ViSUg', nr- casei 215.— 
p. u. Duleo. (c. Garaș-Severin)

Gr. (x—9)

Reprezentanți căutăm în toate comunele.

BIBLIOGRAFIE. Kbltem^nyelc, de George Coș 
buc. Traducere din românește în ungu
rește de Carol Re vai, membrul societății 
literare maghiare ardelene. Cu o prefață 
de Dr. George A 1 e x i c i. Budapesta 1905.

pentru dame.

Nr. 231 (5—1).

copii, precum șî restul asortimentului

de cibelină 
de dame, 
de dame, 
de dantele.

Ursa Broina de Dr. Elie D ă i a n u. 
Conferență cetită la adunarea 
Huedin al „Asociațiunii" (Nr. 
blioteca despărțământului Cluj 
țiunei). Cluj 1905. Tipografia
Petru P. Barițiu. Prețul 30 bani.

desp. Hida-
2 din Bi- 
al Asocia- 
„Carmeu“

BAIA DIN LUGOJ

‘(51

societate pe acții.

Avem onorul a aduce la prețioasa cunoștință a on. public, că 
dela 1 Decembrie am luat asupra noastră băile din Lugoj și conti
nuăm întreprinderea pe contul nostru propriu.

In interesul publicului, care folosește băile, emitem cărticele 
de bilete cu preturi favorabile, cu cari bilete se poate folos! 
baia de aburi și de vană.

Prețurile cărticelelor de bilete:
Nr. 229 (1—1).

1. Cărticică care conține 12 bilete, prețul . . . . 12 coroane.
2. < < « 25 « * . . . . 20 «
3. « « « 50 « « . . . . 35 «
4. < « « 100 « « . . . . 50 «

Aceste cărticele se pot căpătă la cassă. _______ 

DIRECȚIUNEA.

Din cauza părăsirii tuturor articolelor de modă de dame, se vind 
acelea cu

____ prețul de cumpărare.
Acest anunț al nostru nu este simplă reclamă, ci fapt cert și 
publicul cumpărător se poate convinge, că desfacem acești articoli 

cu prețui cum i-am cumpărat noi
Bluze
Jupoane
Șorțuri
Corsete
Rufe de dame ,
Mănuși
Cordoane
Evantaie
Rufe de tricot

s
’o-+-S s ® - Q. «
O 

*C0*  a)
75

*u

c
75
c3O 

Su u

O s
3 a

O so*

dame și

Boa și manșoane de blană. 
Șaluri de mătasă și de lână. 
Umbrele de dame.
Pălării
Căciuli
Gulere
Gulere
Cravate de dame.
Voaluri.

Ghete pentru
nostru în lucruri de mână, stofe, barchete, șifoane și pânze se vor 

vinde de asemenea cu prețul cumpărării.
Recomandându-ne sprijinului on. public, semnez cu profundă stimă

S. WOLF & FIU.
Lugoj, str. regală, vis-ă-vis de otelul «Regele Ungariei».

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


