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Nu știu de sunt foile din Bu
dapesta pretiue cu Plato, dar cu 
adevărul vedem că nu trăesc îu 
termeni buni. Mai ales când e 
vorba de noi, popoarele țerii, cari 
căutăm să ne afirmăm existența și 
dreptul la existență în ciuda doc
trinelor scâlciate de stat, cari re
clamă desființarea noastră.

Dacă au și slăbit-o în timpul ul
tim cu Insinuările de dacoroma- 
nism, tot țin necontenit să ne bă
nuiască și suspiționeze. Mai ales le 
place acum a ne pune în serviciul 
unei reacțiuni, nu căutăm de este 
reală sau închipuită, despre care 
presupun că tinde a lipsi Ungaria 
de drepturile ei suverane și con
stituționale.

Adevărat, că am auzit deunăzi 
și o voce care-și mângâia conștiența 
neliniștită cu «constatarea», că 
majoritatea naționalităților este 
dejă pe partea coaliționistă, pre
cum și cu «speranța», că în curând 
și restul naționalităților va fi tot 
pe partea aceasta.

Se’nțelege că și «constatările» 
și «speranțele» acestei voci sunt 
ca și insinuările obicinuite ale pre
sei șoviniste, cu totul volnice și 
lipsite de ori-ce temeiu.

Peste tot este o nenorocire pen
tru publicul mare cetitor de ziare 
șoviniste, că publicistica acestuia nu 
poate judecă nici o mișcare a na
ționalităților ungurene altfel, decât 
ca pornită în serviciul unui in
teres străin de acel popor, fie că 
interesul acesta străin îl caută 
între frontierele țerii, fie că îl caută 
afară de aceste frontiere.

Nu pot sau nu vreau să înțe
leagă, că și aceste popoare au ajuns

SÂSBBR1SA.
— Schiță —

de Maxim Gorki.
— Specimen din volumul „Nuvele." Traduse*)  de 

Horia Petra Petrescu. ~

*) Budapesta. Institutul tipografic și de 
editură «Luceafărul», str. Molnâr Nr. 10. 
Prețul 1 coroană.

Fereastra rotundă a celulei mele 
da în curtea temniței. Eră foarte înalt 
așezată sus dela pământ, dar puteam 
să văd toate câte se petrec pe-afară, 
dacă așezam inasa lângă părete și mă 
suiam pe ea. Deasupra ferestrii și-au 
zidit porumbii, sub coperiș, un cuib și 
de câte ori priviam din fereastră în 
curte, gânguriau peste capul meu.

Avusesem timp din destul ca să 
fac cunoștință cu locuitorii temniței 
de sus, din înălțime, și știam că cel 
mai vesel dintre oamenii ăștia întune
cați și morocănoși se chiamă Sasubrina.

Eră un flăcău gras, îndesat, cu 
fața roșie și frunte înaltă, sub care 
străluciau, pururea vesel, ochii mari, 
luminoși.

Idejâ la acel grad al maturității po
litice, ca să-și vadă de interesele 
proprii de existență și să-și con
formeze acestor interese întreaga 

. atitudine pe toate terenele vieții 
publice și private.

Așa sa întâmplat acum și cu 
congregațiunea extraordinară a co
mitatului Caraș Severin,ținută Sâm
bătă în chestiunea rezistenței mu
nicipale față de guvernul Fejer- 
vâry.

Din faptul, că membrii comita- 
tenși, aparținători partidului na
țional român, nu s’au alăturat la 
jocul frivol înscenat de coaliție, au 
ținut să deducă mai multe organe 
coaliționiste din Budapesta, că Ro
mânii din acest comitat stau pe 
partea guvernului Fejervăry.

Nimic mai falz și mai eronat. 
Declarația ce au dat-o Românii 

în congregațiunea premergătoare 
stabilește în mod clasic poziția 
luată de Români în actuala criză.

Noi vedem doar tocmai în con
stituționalismul genuin și nefalsificat 
al întregei vieți de stat prima și 
indispenzabila coudițiune a 
rezolvării pacinice a chestiunei 
de naționalități pe care o consi
derăm de o chestiune vitală pentru 
Ungaria și noi am luptat și luptăm 
totdeauna și pretutindeni pentru 
principiile adevăratei libertăți și 
adevăratului constituționalism, dar 
nu ne putem de loc însufleți 
^QidvvLpseudo-constituționalismul 
care stăpânește acum în țeară, ser
vind ca mantă absolutismului unei 
domi națiuni artificiale de 
r a s s ă.

Punctul acesta al nostru de ve
dere s’a fixat în mod de tot clar 
în declarațiunea prezentată și In
trodusă la procesul verbal. Și s’a

își purtă șapca pe ceafă, urechile-i 
stăteau în amândouă părțile caraghios 
lângă căpățâna tunsă, legătura gule
rului dela cămașe nu-i eră nici când 
încheiată și fiecare mișcare a mușchilor 
îi dădea de gol sufletul incapabil de 
supărare și de mânie.

Vecinie râdea, gesticula și strigă, 
eră favoritul temniței; pururea eră 
încunjurat de o droaie de camarazi 
în haine sure, iar el le ținea de urît 
și-i petreceă cu fel de fel de pozne 
caraghioase, înfrumsețând cu vese- 
lia-i nefățărită viața asta întunecată 
și pustie.

Odată eșî din celulă cu trei cloțani 
legați cu multă dibăcie de-o funie. 
Sasubrina alergă prin curte după ei și 
strigă, că merge cu troica; cloțanii, 
băgați în groază de țipetele lui, fugeau 
nebuni în dreapta și în stânga, iar 
arestații, cari priviau, râdeau ca copiii 
de Sasubrina cel gras și de troica lui.

Se părea, că este de părere că stă 
aici numai și numai de dragul petrecerii 
oamenilor și nici nu se dădeă înapoi 
să-și ajungă scopul. Câteodată, darul 
invenției lui luă forme nemiloase; — 
astfel, spre pildă, lipi el cu ceva de 
părete părul unui tinăr, care dormiă 
pe pământ, lângă părete, și-l deșteptă 
deodată fără de veste, dupăce se uscase 
părul. Tinărul sări în picioare, repede, 
și căzu plângând la pământ, pipăindu-și 
cu manile subțiri, slabe, capul. Are- 

spus anume, că după ce ambele 
direcțiuni cari se combat acum atât 
de înverșunat sunt pe deplin de 
acord în privința ideei fundamen
tale a actualei politice de stat, care 
condiționează existența Un
gariei dela desființarea noa
stră națională, «noi fără de a 
comite un act de sinucidere națio
nală nu ne putem alătură nici uneia 
și nici alteia din aceste două direc
țiuni»

Se poate vorbă mai limpede și 
mai la înțeles ? !

Dar presa șovinistă a refăcut de
clarația noastră, a suprimat-o așa 
zicând. N’a luat act de ea, par’câ 
nici n’ar există, deși a fost în mă
sură a o reproduce în întregime.

Noi, când am combătut inaugu
rarea rezistenței în acest comitat, 
am făcut-o nu pentru a veni în 
ajutor guvernului Fejervăry — In 
care n’avern nici o încredere, precum 
n’am avut încredere nici în guver
nele precedente — ci am făcut-o 
pentru a împiedecă în interesul bine 
înțeles al populațiunei noastre: 
e rumpe rea anarhiei în acest 
comitat.

E interesul poporului să’și plă
tească dările când poate și când 
are din ce, ca să nu i-se îngrămă
dească și să’l aducă la sapă de lemn. 
E interesul poporului să’și facă fe
ciorii stagiunea normală la armată, 
ca să’și poată vedea apoi de da- 
ravetile personale și familiare. Și 
este interesul poporului ca aparatul 
administrativ să funcționeze normal 
și corect.

Acest interes l-am reprezentat 
și trebue să-l reprezentăm. L’am 
reprezentat și înainte de erumperea 
crizei acute și-l vom reprezentă și 
după ce se va găsi un «modus vi- 
vendi» de azi pe mâne.

stații râdeau, iar Sasubrina eră mul- 
țămit. Mai apoi — am văzut-o din 
fereastră — îl desmierdă pe tinărul, 
din părul căruia rămăsese pe părete 
un smoc respectabil de păr ...

Afară de Sasubrina se mai află 
un favorit în temniță — o pisică grasă, 
roșie, un animal mititel, sprinten, — 
golnicită de toți. De câte ori ieșiau la 
preumblare prisonierii, o căutau în 
toate părțile și se jucau cu ea, petre- 
cându-o din mână în mână, alergând 
după ea prin curte și lăsându-se să le 
zgârie mânile și fețele înviorate în 
jocul cu favorita lor.

Când apărea pisica, dispărea aten
țiunea cea mare dată lui Sasubrina, 
iar acesta din urmă nu putea fi mul- 
țămit cu preferința aceasta. Sasubrina 
eră artist în sufletul său și, ca artist, 
de un amor propriu fără de măsură. 
Dacă publicul lui își petreceă cu pisi- 
cuța, rămâneă singur, se așeză undeva 
într’un colțișor al curții și observă de 
acolo pe camerazii cari îl dedeau uitării 
în minutele alea. Eu l-am privit mult 
din fereastra mea și am simțit toate 
de câte era cuprins sufletul lui în mo
mentele acelea. Mi-se părea un fapt ce 
nu se poate ocoli, ca Sasubrina să 
omoare pisica la cea dintâiu ocazie bine
venită și-mi părea rău de veselul pri- 
sonier, care voiâ cu atâta foc să fie 
totdeauna centrul atențiunii generale a 
oamenilor. Dintre toate lucrurile, la

Și a ne bănui că noi am întrat 
ori avem de gând a întră în tabăra 
guvernului este cea mai sfruntată 
mistificare.

Cui servește presa șovinistă cu 
asemenea mistificări?

Nici publicului seu cetitor, nici 
țerii, nici poporului maghiar și peste 
tot nici unui popor din țeară.

Atunci de ce o face?!
Eatâ o întrebare, la care cu 

greu ne vor puteâ da răspuns ceice 
haranguează astăzi opinia publică 
a poporului maghiar contra noastră!

Petiția consisloriului săsesc din 
Sibiiu contra ordonanțelor de maghia
rizare. Se știe, că consistorul bisericei 
luterane săsești din patrie, întrunit 
la Sibiiu, a trimis o petiție la Maj. Sa 
contra ordonanțelor de maghiarizare 
pe terenul învățământului poporal ale 
ministrului instrucțiunei L u k â c s. Maj. 
Sa prin rescriptul Seu din 24 Novem
brie a împuternicit pe ministrul de 
culte și instrucțiune publică să rezolve 
petiția conzistoriului săsesc în cercul 
seu propriu de competință.

CRIZA.
Semne de compromis.

în zilele ultime a isbucnit criză în 
partidele coaliate. Chiar presidentul 
partidului kossuthist și al coaliției Fran- 
cisc Kossuth este care a părăsit punc
tul cerbicos de pănă acum al majori
tății coaliției. Kossuth a scris un arti
col despre sufragiul universal, care a 
făcut mult sânge rău în coaliție. Arti
colul culminează în aceea, că un partid 
radical, cum este partidul kossuthist, 
nu poate în fine oferi masselor popo
rului mai puține drepturi, decât cum 
ofere Coroana, care -- natural — e mai 
conservativă, și cu atât mai puțin nu, 
cu cât introducerea sufragiului 
universale un punct de pro
gram al partidul uiko's suthist. 

cari țintește omul, acesta este cel mai 
stricăcios și periculos, căci nimic nu 
omoară sufletul atât de repede, decât 
pofta nebună de a plăcea oamenilor.

Dacă stai cât e ziua în temniță, 
ți-se pare interesantă chiar șî viața 
bureților de pe păreți; pentru aceea 
este explicabilă atențiunea cu care ur- 
măriam din fereastră mica dramă, care 
se petreceă jos și gelozia unui om 
asupra unei pisici, și este explicabilă 
șl neliniștea, cu care așteptam sosirea 
catastrofei. A și sosit și s’a șl întâm
plat. Și anume în următorul mod.

într’o zi luminoasă, plină de soare, 
când eșiau prizonierii cu duiumul din 
celulele lor în curte, văzu Sasubrina 
într’un colț al curții o găleată plină de 
văpseală verde, pe care o lăsaseră 
spoitorii, cari spoiau coperișele tem
niței.

Sasubrina se apropie de vas, se 
răsgândî, întinse un deget în văpseală 
și-și înverzi mustața. Mustața verde 
pe fața-i roșie stârni un rîs general. 
Un băiețandru, care voiâ să ducă șî el 
în îndeplinire ideia lui Sasubrina, avea 
de gând să-și coloreze șî buza de sus, 
dar Sasubrina își înmuie mâna în vas 
și-l mânji peste întreaga față, cât ai 
bate ’n pălmi. Băiatul scuipă și clătină 
speriat din cap, Sasubrina juca în 
urma lui, iar publicul râdea într’una 
și-l împintenă pe măscăriciul lui cu 
strigăte și aplauze.



Articolul a fost viu comentat în 
presa coaliționistă și unele organe coa- 
liționiste nu s’au sfiit a face chiar re- 
proși și a atacă pe Kossuth pentru ide
ile lui păciuitoare, ear nr-ul de Sâm
bătă al ziarului kossuthist «Magyar- 
orszâg» n’a mai apărut, ca de regulă, 
cu primarticol scris de Kossuth, ceeace 
asemenea e significativ.

Conflictul dintre Kossuth și ceilalți 
conducători ai coaliției este șl mai ma
nifest în urma unui alt articol al lui 
Kossuth, apărut alaltăeri în «Budapest». 
Eată ce zice Kossuth: «Părerea mea 
după alegerile ultime eră, că opoziția 
ar fi trebuit, imediat după ce a ajuns 
în majoritate, să ia asupra sa guver
narea țerii și să’și validiteze în pose
siunea guvernării programul seu, na
tural pe cale constituțională. A trebuit 
însă să’mi supun vederea mea vederei 
coaliției». Ear mai încolo: «în princip 
eu consider drept absurditate, ca adresa 
coaliției să fie privită ca cele 10 porunci 
imutabile, gravate în peatră, la cari 
nu putem face nici o schimbare, ori 
cum s’ar schimbă situația. Da, s e 
poate face schimbare în adresă, 
cu consimțământul coaliției».

Divergențele dintre Kossuth și mem
brii intransigenți ai coaliției sunt apte 
a da naștere unui compromis spre 
rezolvarea crizei, mai ales că și guver
nul Fejervâry învită oarecum coaliția 
să înceapă — dacă vrea — firul per
tractărilor cu ministrul president.

Absolutism.
Contele Lad. Teleki, nou numi

tul fișpan al comitatului Cojocna și al 
orașului Cluj, și-a dat demisiunea, mo
tivând-o astfel:

«Când m’a invitat ministrul de 
interne să primesc postul de comite 
suprem, i-am declarat că pe mine nu 
mă poate folosi ca mijloc de putere 
pentru nici un fel de violență. De
oarece am cunoștință, că începând 
din 15 Decembrie vor guvernă Un
garia cu absolutism și astfel au în
cetat condițiile, sub cari am primit 
oficiul de comite suprem, mi-am tras 
consecuențele și am abzis din postul 
meu. La această hotărîre a mea a con
tribuit șl aceea că am cunoștință si
gură, că guvernul nu va mai forță 
instalările de fișpani, ci numește comi
sari guverniali, pe cari îi pro
ve de cu putere absolută».

Congregațiunea extraordinară 
a comitatului Caraș-Severin ținută la 2 

Decembrie n. a. c.

— Raport special. —

Cornițele suprem C. Pogâny deschide 
ședința la orele 91/» salutând membrii 
prezenți în număr așă mare.

Nefiiâd nici o interpelațiune se

Tocmai în momentul acesta apăru 
pisicuța cea roșie în curte. Merse fără 
să se grăbească, de-a lungul curții, 
ridică drăgălaș labele, dădea din coada 
ridicată și par’că n’aveă grijă să nu 
ajungă între picioarele mulțimii, care 
jucă în jurul lui Sasubrina și a băie- 
țandrului uns, care încercă cu toată 
puterea să se curețe cu mânile de 
amestecul cleios al uleiului și coclelei.

«Fraților, strigă cineva, e aici pisica!
— A ! Pisica ! Ștrengărița !
— Roșcovana! Pisica!»
Au prins pisica. Mergeă din mână 

’n mână, giugiulită de toți.
«Uite, cât e de sătulă! Ce burtă 

mai are!
— Cum crește de repede!
— Și zgârie, drăcșorul!
— Las-o! Să sară pe jos ...
— Ei, eu țin spatele . . . Sari, 

sari, pis!»
în jurul lui Sasubrina nu eră ni

meni. Steteâ singur, își ștergeă cu
loarea de pe mustață cu degetul și 
priviă la pisica, care săriă peste spatele 
și umerii prisonierilor. îndată ce ea 
voiâ să rămână locului, pe un umăr 
sau un spate, camarazii se mișcau și 
dădeau pisica într’o parte, de săriă de 
pe umărul unuia pe acela al vecinului. 
Asta le făceă mare haz de rideau fără 
să mai sfârșească.

«Fraților! Să ’nverzim pisica!» 
răsună glasul lui Sasubrina. Ca șî când

tea ca organele ei de viață să funcțio
neze normal.

Dl Bela Szabâ, preot reformat în 
Bodofalva, rostește un lung discurs 
>entru coaliție, polemizând cu dl Haus. 
ntre altele zice, că el nu cunoaște aici 

partide române, germane etc. ci numai 
jartide maghiare.

Dl Coriolan Brediceanu respunde cu 
vervă bunului preot, care pare că tră- 
ește în lună. în expunerile sale se 
extinde oratorul asupra întregului com
plex de întrebări, arătând că am ajuns 
deja pănă acolo că d-nii dela comitat 
consideră ce le place ca legal (d. e. 
ordonanțele lui Lukâcs) și ce nu le 
olace ca nelegal. Se alătură la pro
punerea d-lui Dr. Popovici.

Dl Dr. Haus mai face unele re
flexii domnilor Pattyânszky, Fenyes și 
Szabd, spunând ultimului nu numai că 
există în țeara aceasta partid român, 
dar că existența acestuia este chiar 
bazată pe lege.

încheindu-se desbaterea se primește 
cu majoritate de voturi propunerea 
comitetului permanent. Cornițele suprem 
anunță apelațiune.

Celelalte obiecte dela ordinea zilei 
— de natură administrativă — s’au 
rezolvat fără desbatere.

întră îndată în ordinea zilei, al cărei 
jrim punct este: rezistența muni
cipală față de guvernul Fejer
vâry.

Referent protonotariul Aurel Issekutz 
raportează că ministrul internelor a 
desființat concluzul congregațiunei pri
vitor la rezistență, la care ordonanță 
a respuns vicecomitele în cercul pro
priu de competență, că nu se confor
mează ordonanței, neconsiderându-o 
jazată pe lege. Ministrul a respins 
adresa vicecomitelui și a ordonat de 
nou conformarea. Luând în desbatere 
comitetul permanent chestiunea, a decis 
să propună susținerea concluzului luat 
în congregațiunea precedentă.

Dl V. Thomici cere să se constate 
că comitetul permanent numai cu ma
joritate de voturi a luat acest concluz 
și nu unanim cum reese din referada 
d-lui Issekutz.

Referentul A. Issekutz respunde că 
nu este uz a spune detaliat cum s’a 
uat concluzul, dar dacă se cere con
firmă cele spuse de dl Thomici, că 
adecă propunerea s’a decis numai cu 
majoritate de voturi.

Dl Dr. George Popovici revine la 
discursul seu din congregațiunea pre
cedentă și arată că temerile sale s’au 
împlinit. Concluzul rezistenței pasive 
n’are sprijin nici la guvern și nici la 
poporul comitatului și compromite nu
mai administrațiunea. Inzistă ca cer
curile conducătoare ale comitatului să 
renunțe la acest joc frivol, care nu-i 
de folos nimănui. Propune ca ordo
nanța ministrului să se iee la cunoștință 
și organele comitatenze să se confor
meze.

Dl Dr. Haus rostește un mare dis
curs în care discută chestiunea rezi
stenței pasive din punct de vedere ju
ridic și politic. Cu o ironie pișcătoare 
arată cât de ridicolă este așă zisa 
«mișcare a bastioanelor constituțiunei». 
în comitatul acesta vede stricta legali
tate reprezentată prin poziția luată de 
Români, din care cauză s’a șî alăturat 
acestora în chestiunea aceasta. Propune 
să se iee la cunoștință ordonanța mi
nistrului.

Dl Carol Huszăr declară că nu este 
aderent al programului lui Fejervâry, 
căci îl consideră de inexecutabil, dar 
nu aprobă nici lupta coaliției. Se ală
tură la propunerea dlui Dr. Popovici.

Dl Alexie Pattyânszky polemizează 
cu Dr. Haus — des întrerupt de Ro
mâni — și recomandă spre primire 
propunerea comitetului permanent.

Dl Dr. I. Fânyes discută legalitatea 
rezistenței, declară că d-sa e chiar șl 
contra perceperii dărilor plătite de 
bună voie și sprijinește propunerea 
comitetului permanent.

Dl Virgil Thomici sprijinește pro
punerea dlui Dr. Popovici, arătând că 
aici nu este vorba de a da ajutor gu
vernului, ci de a crea țerii posibilila- 

s’ar rugă, în timp ce propune petre
cania asta, totodată de consimțămân
tul lor.

Prisonierii începură să lărmuească. 
«Ne creapă dacă facem asta! ziceă 

unul.
— De văpseală ? nu mai vorbi!
— înainte, Sasubrina! Pe lucru!» 
Un flăcău lat în spete, cu barba 

roșie ca focul, strigă vesel:
«Iarăși și-a gândit satana o baza

conie !»
Sasubrina ținea deja pisica în mână 

și se apropiâ de ciubărul cu văpseală. 
«Priviți, voi frați, o, aferim...

Sasubrina cântă:
«Cum pisica înverzim, 
In văpseală o ’nmuiăm 
Și ’mprejurul ei jucăm.»

Clocotiă locul de râsete, prisonierii 
se dădură la o parte ținându-se de 
șale și-am putut vedeă cum bagă Sa
subrina pisica în ciubăr, ținându-o de 
coadă, și auziam cum cântă jucând jur 
împrejur:

«St, nu te mai mieună 
Că-ți voiu rade bărbița!»

Risetele se ’nmulțiau. Unul se 
tânguiă cu glas subțire:

«Oh — oh — oh! oh, ștrengar 
burtos!

—■ O, Batiutșchi!» se văetă altul. 
(Finea va urmă).

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

ganizația ei, cât șî cu privire la mate
ria ei de învățământ și la instrucția ei 
practică. Tot astfel în comunele cari se 
ocupă în mod preponderant cu indu
stria și comerciul, cursul de repetiție 
să fie cu considerare în deosebi la in
teresele industriei sau comerciului. în
vățătorilor din obiectele economice și 
industriale trebue să le dăm pentru 
aceasta un anumit onorar.

Trebue să ne îngrijim în mod 
deosebit de instrucția cu deplin 
succes a limbei statului în școalele 
poporale cu limbă de învățământ 
nemaghiară Spre acest scop pretu
tindeni, unde din cauza frecuenței prea 
mare a școalelor sau din altă cauză 
susținătorii de școale nu’s capabili a 
corespunde pretenziunilor, putem și 
trebue să venim în ajutor cu învă
ță tor i d e s ta t e x mi ș i la aceste 
școale.

La cualificația de învățători trebue 
să câștigăm deplină garanță, ca învă
țătorii nu numai să știe vorbi un
gurește, ci să știe și învăță (in- 
struă) bine ungurește. în fșcoalele 
poporale cu limbă de propunere nema
ghiară — pe lângă limba maghiară ca 
obiect obligat de învățământ, — trebue 
să ne nizuim șî ca geografia, istoria 
și constituția Ungariei să fie pre
date în limba de învățământ ma
ghiară în toate școalele poporale.

E de netăgăduit, că salarizarea 
părții preponderant de mare a învăță
torilor nu-i îndestulătoare și nu stă în 
raport cu pretenziunile legate de această 
chemare, nici cu raporturile de traiu.

Pentru aceea guvernul înșiră între 
agendele sale de primul rang, ca re
tribuirea învățătorilor de stat și a în
vățătoarelor din grădinile de copii să 
o reguleze în legătură organică cu re
tribuirea funcționarilor de stat, ear re
tribuirea învățătorilor comunali și con
fesionali să o reguleze în mod cores
punzător deodată cu revizuirea legei 
pentru instrucția poporală.

Nizuința mea supremă se îndreaptă 
într’acolo, ca să educăm un corp învă- 
țătoresc cult, care’și împlinește chema
rea și care e însuflețit, pentrucă în 
asta zace secretul rezolvării corecte a 
întregei noastre instrucții poporale. 
Pentru aceasta lăsând neatins ra
portul de drept al susținători
lor pedagogiilor, doresc să ridic 
cu depline garanțe nivoul cualificației 
în toate institutele de pedagogie la 
așă grad, ca cualificația învățăto- 
rească excluzivă de stat să asigure 
interesele de stat și sociale legate 
de instrucția poporală. Cualificația 
învățătorilor o privesc excluziv ca 
un drept al statului, pentrucă numai 
în aceasta aflu destulă garanță, că 
generațiunea de învățători viitoare 
va rezolvă problemele naționale și 
sociale ale educației poporale în 
spirit unitar și în mod demn de 
încredere deplină.

Reforma aceasta a instrucției po
porale va potența în mod însemnat 
însemnătatea inspecției de stat.

Avem trebuință de un corp de in
spectori școlari cult, cu cualificație de 
specialitate, care se știe însufleți 
pentru chemarea sa și în care putem 
avea deplină încredere, pentrucă 
aceasta e o garanță a rezolvării pro
blemelor mari na ți o n ale, cultu
rale și sociale legate de instrucția 
poporală.

Spre acest scop e necesar, ca inspec
torii de învățământ să fie apți pentru 
problemele schițate mai sus. Cercurile 
de specialitate aprobă și țin de necesară 
obligativitatea examenului de speciali
tate al inspectorilor de învățământ și 
— în interesul validitării depline a 
inspecției de stat — aplicarea unui 
număr corespunzător de inspectori 
de școală pe lângă inspectorii regești 
de învățământ.

Ținând în vedere acest principiu 
am prelucrat proectul de lege pentru 
instrucția poporală al antecesorului meu 
în oficiu. Prospectul referitor la aceasta 
îi trimit onoratului senat cu rugarea, ca 
să binevoiască a-1 pertractâ amănunțit 
mai ales din punct de vedere 
pedagogic și a’mi comunică cât mai 
în grabă părerea sa».

Proectul lui Berzeviczy-Lukăcs
Ministrul de culte și instrucție Lu

kâcs întrece în șovinism pe antece
sorul seu Berzeviczy. A dovedit-o 
aceasta deja prin draconicele ordonanțe 
de maghiarizare a școalelor poporale 
și a preparandiilor confesionale, a că
ror ilegalitate e isbitoare în ochii tutu
ror oamenilor nepreocupați și nemolip
siți de epidemia șovinismului.

Acum ministrul Lukâcs merge mai 
departe. Modifică, adecă înăsprește șî 
mai tare proectul lui Berzeviczy și’l 
primește de al seu. Despre modificările 
făcute în proect ministrul anunță «Con
siliul regnicolar de instrucție publică» 
prin următoarea ordinațiune:

«în chestia modificării legilor de 
instrucție poporală antecesorul meu în 
oficiu a prezentat dietei un proect de 
lege, pe care însă în urma raporturilor 
politice întrevenite l-a retras. Fiind pă
truns de însemnătatea mare națională 
a instrucției poporale și de necesitatea 
modificării legilor noastre de instrucție 
poporală, m’am ocupat pătrunzător cu 
proectul din chestiune și l-am primit de 
al meu cu modificările mai esențiale, pe 
cari le voiu desfășură în cele următoare : 

între agendele cele mai importante 
ale legislației și guvernării trebue să 
înșirăm regularea instrucției 
poporale în direcție națională 
și în acord cu interesele sociale.

Lăsând neatins dreptul de a înte
meia școale al comunelor și confesiu
nilor, țin că trebue decretată instruc
ția poporalăpe deplin gratuită. 
Natural, pe susținătorii școalelor co
munale și confesionale, șî așă prea 
îngreunați, trebue statul să-i despă
gubească în cazul întroducerei obli
gatoare a instrucției gratuite, dar 
această despăgubiretrebuesă 
se întâmple cu deplina scutire 
a intereselor de stat.

Spre acest scop în viitorul apropiat 
trebue să ridicăm noui școale po
porale de stat cu circa 3000 p o - 
sturi de învățători și astfel pu
tem oferi mod pentru instrucția legală 
a circa 200.000 obligați la școală.

Ramura mai superioară a instruc
ției poporale, așă numita școală de 
repetiție, trebue s’o organizăm cu 
deplină privire la interesele vieții prac
tice și anume astfel, ca această școală 
cu direcție practică pretutindenea să se 
acomodeze raporturilor de traiu ale 
poporului. De instrucția de repetiție 
trebue să purtăm mare grije.

In școala de repetiție trebue să 
introducem fără excepție limba 
maghiară de învățământ și așă 
să le organizăm, ca — după cum în 
vr’un ținut, conform raporturilor lui 
climatice și de teren, e răspândită în 
genere eoonomia câmpului, prăsirea 
vitelor, pomăritul, vieritul, grădinăritul 
sau pădurăritul —, să se acomodeze 
școala economică de repetiție la aceste 
ramuri economice atât cu privire la or
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Revolta armatei din Mangiuria.
La Wladiwostok situația e încă tot 

l^ravâ. Trupele ce se află acolo au 
adus la cunoștință ofițerilor, că vor 
distruge întreg orașul și toate năile 
din port și vor omorî pe toți ofițerii, 
dacă în decurs de 5 zile nu li-se spune 
cu siguritate când vor fi transportați 
din Mangiuria spre a se re’ntoarce în 
patrie și în cari ținuturi ale Rusiei vor 
fi transportați. Ofițerii sunt în mare 
strâmtoare. Trupele au ocupat forturile. 
Legătura telegrafică între Wladiwostok 
și Carbin e întreruptă.

Ferbere în armată.
Chiar șl în regimentele de gardă, 

cari au misiunea specială să păzească 
pe Țarul, a isbucnit revoltă și nemul
țumire. Țarul nu mai are acum încre
dere, decât în regimentele de cazaci. 
Aproape toți marii duci abzic de ofi
ciile lor și pleacă în străinătate.

în orașul Ostrolenka soldații 
unui regiment de dragoni s’au resculat 
și au aprins casarmele.

k în alte orașe încă s’au întâmplat 
y mari revolte din partea soldaților ne

mulțumiți.
Greva oficianților de postă și 

telegraf.
în toată Rusia s’au pus în 

grevă oficia n ții de postă și 
t e 1 eg r a f. în Petersburg sunt în grevă 
3000 oficianți. Nu mai apar foi, nu se 
mai trimit telegrame și scrisori. Fiecare 
oraș din Rusia e complet izolat. Comer- 
ciul stagnează, bancele și-au sistat ac
tivitatea. Pagubele materiale, produse 
de această grevă, sunt incalculabile.

Mișcarea națională în Polonia- 
rusească.

în Polonia-rusească se agită ideia, 
ca poporul să nu mai plătească dări.

în sute de școale din Polonia-ru
sească școlarii poloni au ars toate căr
țile rusești și portretele Țarului și au 
bătut și isgonit pe învățătorii ruși și 
pe școlarii ruși, strigând cătră ei: 
«Afară cu voi, cărați-vă în Rusia!»

Multe școale au fost demolate, alte 
multe au fost închise.

Convocare.
P. T. dd. membri fundatori, ordi

nari și ajutători ai «Reuniunii învăță
torilor români gr. or. dela școalele 
confesionale din dieceza Caransebeșului 
Despărțământul Biserica-Albă» se con
voacă la adunarea despărțământului ce 
se va țineă Joi în 1 li Decembre 
1905 în școala confesională gr. or. ro
mână din comuna Giuchici.

PROGRAM:
1. La 8% ore dimineața azistare 

la chemarea Duhului sfânt.
2. La 9 ore ascultarea prelegerii 

model ce o va țineâ învățătoriul local 
Jivan Belea cu școlarii săi.

3. La 10 ore deschiderea adunării 
și constatarea membrilor prezenți.

, 4. Observări critice asupra prele-
T gerii ținute.

5. Disertațiuni.
6. Raportul casariului, licuidarea 

definitivă a restanțelor precum șl stabi
lirea listei membrilor din acest despăr
țământ.

7. Raportul bibliotecarului.
8. Defigerea localității pentru adu

narea proximă.
9. Propuneri.

10. Alegerea funcționarilor despăr
țământului pentru anul societar 1905/6.

11. încheerea adunării.
Nicolinț în 17/30 Novembre 1905.

Sofronie Avramescu Matei Mllencoviciu
president. notar.Informatiuni.

Regele României Carol sufere de boala 
numită lumbago. Starea sănătății 
Suveranului s’a ameliorat în zilele 
ultime. Cu toate aceaste va trebui să 
mai steă câteva zile în casă

Logodna regelui Spaniei. Se anunță 
în mod autoritativ, că Regele Spaniei 
Alfonso s’a logodit cu princesa Vic
toria Eugenia de Battenberg, 
cunoscută în Anglia sub numele de 
princesa E n a. Logodna s’a făcut din 
curată dragoste și nu are a face nimic 
cu politica. Princesa Ena, o drăgălașe 
blondină, e de religiunea protestantă, 

împăratul Wilhelm. Foile engleze aduc 
știrea, că un renumit specialist din 
Londra pentru boale de urechi va 
merge la Berlin, ca să facă o operație 
nu nepericuloasă. împăratul a avut un 
catar cerbicos, din care s’a desvoltat 
o boală de urechi, care-i cauzează 
dureri mari și neuralgie acută. Boala 
e întru atât periculoasă, că poate atacă 
părți din creeri și poate produce aprin
dere de pelița creerilor. Știrea ziarelor 
engleze nu e considerată ca adevărată.

Expoziția națională din București. Lu
crările pentru organizarea expoziției 
naționale române din București, ce se 
va deschide în vara anului viitor, costă 
pe stat 4% milioane lei. Din această 
sumă 3.719,000 lei vor fi întrebuințați 
pentru pregătirea expoziției, ear 789.000 
pentru întreținere. Ministeriul dome
niilor va cere un nou credit suplimentar 
de 2.900,000 lei, cu care se crede că se 
vor putea termină lucrările.

Dl loan Stoian, originar din Sin- 
tești, model de tinăr diligent și deș
tept, care în timpul relativ scurt, cât a 
fost în Lugoj, a câștigat simpatia ge
nerală a inteligenței române din Lugoj, 
a fost promovat doctor în științele 
juridice la universitatea din Budapesta. 
Felicitări!

Dl Alexandru Popovici, originar din 
Jidov in, un tinăr harnic și simpatic, 
cunoscut în cercurile sociale din Lugoj, 
a fost promovat doctor în științele 
juridice la universitatea din Cluj. 
Felicitări!

f Pompeiu Hosszu, protoinginer re
gesc și șef al oficiului de edile al corn. 
Raab (Gyor), după un morb scurt și 
greu, a reposat Duminecă în 26 No
vembre st. n. a. c. la Bistrița în 
etate de 53 ani. înmormântarea a avut 
loc Joi în 30 Novembre st. n. după 
ritul gr. cat. Fie-i somnul lin și amin
tirea binecuvântată!

înmormântarea lui Romulus Buciu a 
avut loc Duminecă după ameazi. Cor
tegiul a avut înfățișare impozantă, cum 
rar s'a putut vedea la noi. Mii de oa
meni, fără deosebire de neam, au gră
bit să dea ultimul onor pământesc 
iubitului lor concetățean, amic și birtaș 
de primul rang. Sfânta slujbă a pro
hodului a oficiat-o P. On. dn proto- 
presbiter Dr. G. Popovici, azistatde 
On.dn preot Nic. Bireescu și de dl 
diacon Mihail G a ș p a r, precum șî de 
dl învățător și dirigent al Reuniunei 
noastre de cântări Ion V i d u cu băeți: 
ministranp. în fruntea cortegiului mer
gea Reuniunea pompierilor cu steagul 
și muzica lor, apoi reprezentanții Reu
niunei birtașilor din Timișoara cu stea
gul lor, reprezentanții Reuniunei chel
nerilor din Timișoara cu steagul, Reu
niunea meseriașilor români din Lugoj, 
măestrii tăbăcari și măestrii cojocari cu 
steagurile lor și birtașii din Lugoj. La 
mormânt a rostit secretarul Asociați- 
unei chelnerilor din Timișoara un cu
vânt de adio. Câteva cununi frumoase, 
între cari 2 cu pantlică tricolor, au 
acoperit mormântul mult regretatului 
răposat. Fie-i țărâna ușoară și memoria 
binecuvântată.

Alegeri pentru congresul național bise
ricesc. în Bănat au fost aleși deputați 
mireni la congresul național bisericesc 
pănă acum d-nii: Pavel Rot ar iu la 
Timișoara, Emanuil U n g u r i a n u la 
Vinga, Dr. V. Cioban la Lipova, 
Dr. Nestor O pre an la Bănat-Comloș, 
Dr. Iosif Gallu la Belinț.

Schimbare redacțională la „Răvașul11, 
în numărul ultim al «Răvașului» (2 Dec. 
n.) cetim următoarele: «Răvașul» întră 
cu 1 Decemvre 1905 într’o situație nouă. 
In vederea multelor ocupațiuni oficioase 
și în vederea marilor probleme ce așteptă 
realizarea lor, atât proprietarul editor 
Dr. E. D ăia nu cât șl redactorul res- 
ponzabil Dr. Iuliu Florian s’au retras 
dela posturile lor la această foaie și au 
predat-o d-lui Petru P. B ari țiu, care 
cu datul acesta a devenit și este editorul

și redactorul responsabil al foii. —Schim
barea aceasta nu va altera altfel pro
gramul urmat pănă acum, nici direc
țiunea spirituală a foii.

în loc de lumină... întunerec. Din 
Lovrin (corn. Torontal) i-s’au scris 
unui ziar german bine apreciat urmă
toarele: «în școalele comunei noastre 
germane se face — în cea mai mare 
parte — instrucția în limba maghiară 
și limba maternă germană e tractată 
ca ceva de-a doua mână. Urmarea este, 
că școlarii nu pot ceti și so
coti nici nemțește nici ungu
rește». Eată rezultatul adevărat al 
politicei șoviniste de maghiarizare. Șco
larii, în loc să’și însușească cunoștin
țele de neapărată lipsă pentru viață, 
rămân și mai departe în bezna ne- 
științei.

Telefon Intre Budapesta și București. 
La 1 Decembrie st. n. s’a deschis linia 
telefonică î.itre Budapesta și Bucu
rești. Primii, cari au vorbit unul cu 
altul cu ajutorul acestei linii telefonice, 
au fost directorul general al poștelor 
române și directorul poștelor ungare. 
Eri, Luni, linia telefonică a fost pre
dată circulațiunei publice.

Starea sămănăturilor în Novembrie 
Ministrul de agricultură aduce la cuno
ștință, că în luna Novembrie, fiind timp 
ploios și neguros, economii n’au putut 
ară și sămănă la timp și în multe lo
curi pământul a trebuit să rămână ne
arat, nesămănat. Culesul sfeclelor ase
menea nu s’a putut termină din cauza 
drumurilor rele, noroioase. Sămănătu- 
rile făcute s’au desvoltat frumos. Pe 
alocurea insectele au făcut stricăciuni 
la grâu și secară. Sămănăturile de ra- 
piță stau în genere slab. Tăiarea lem
nelor în pădure și transportarea lor în 
orașe și sate e tare îngreunată. E de 
dorit să urmeze timp uscat, ca lucră
rile pe câmp să se poată termină. Nu
treț e destul pretutindenea, afară de 
ținutul de lângă Tisa, unde e mare 
lipsă de nutreț. Vitele află încă șî acum 
destulă pășune pe câmp.

Adunarea poporală din Satul nou (corn. 
Torontal), care eră să se țină la 26 
Novembrie, a fost oprită. Primpretorele 
din Panciova a motivat opreliștea cu 
aceea că se teme de turburări socialiste 
în decursul adunărei. Convocatorii adu
nării au dat recurs urgent la viceco- 
mite și la ministru, dar n’au primit nici 
un răspuns. Adunarea se va țineă — 
de va fi posibil — altădată. — Adu
narea poporală convocată la V 1 a i c o- 
v e ț încă a fost oprită. Motivul adecă 
pretextul opreliștei a fost că adunarea 
eră să se țină înaintea bisericei.

Ziare române în Basarabia. Frații ro
mâni dinChișineu, capitala Basarabiei, 
vor începe în timp scurt edarea unui 
ziar român sub titlul «Viața nouă» 
ca supliment la ziarul «Besarabskaja 
Jisni«. El va fi tipărit — probabil — 
cu Utere cirile ca să poată fi cetit de 
toți Românii basarabeni. Comitetul li- 

i culturale a Românilor din Basara
bia încă va edâ un ziar român în 
Chișineu, care va purtă titlul «Basara
bia». Acest ziar va fi tipărit cu litere 
latine.

Fabrică de tunuri la Recița. întemeerea 
unei fabrici de tunuri în Ungaria e pe 
cale de-a se realiză. Pentru înființare 
sunt de lipsă cam 10 milioane coroane. 
Se plănuește ca fabrica sâ se înființeze 
sau în Recița, sau în apropiere de Re
cița. Inițiatorii au dat petiție la mini
stru, cerându-i sprijinul.

Bandă de falsificatori de bancnote austro- 
ungare în Montenegro. Deunăzi a fost 
prins la Cattaro un individ cu numele 
Seculici, care a cumpărat în Monte
negro 240 boi plătindu-i cu bancnote 
false de 20 coroane. Fâcându-se per- 
chiziție în C e t i n j e la casa lui Seculici 
s’au aflat și confiscat 6% kilograme 
bancnote false. Se susține, că s’au fal
sificat bancnote austro-ungare în va
loare de 5 milioane coroane cu scopul 
ca aceste bancnote să fie puse în 
circulație în Montenegro, unde banii 
austro-ungari sunt foarte căutați. Se 
mai vestește, că s’au confiscat pănă 
acum în Montenegro bancnote austro1 
ungare false, cari reprezintă suma de 
peste 1% milion coroane.

0 carte de mare preț își cumpără 
cel ce dă 40 fileri pe CALENDARUL 
«POPORULUI ROMÂN» pe anul 1906,

care pe 204 pagini conține 74 articli și 
80 chipuri alese și frumoase. Aici afli 
povețe despre legea comunală, notar, 
executor. Consulatele din Budapesta și 
alți mulți articoli instructivi. Apoi între 
chipuri să te bucuri de frumoasa grupă 
a scumpilor noștri deputați dietali, a 
învățătorilor adunați la Vidu la muzică 
și alți bărbați însemnați. Deci cine se 
lipsește de acest calendar, mult se va 
căi! Dela 15 exemplare se dă 15% rabat 
și plătirea poștei. Comercianților 25%. 
Se poate comandă dela tipografia «Po
porul Român» Budapesta, VII, Ama
zon-utez a 6—8.

Catastrofă pe mare. Vaporul francez 
«Boieldieu» mergând spre Marea Neagră 
a suferit naufragiu la intrarea în Bos
for. E teamă, că vaporul, împreună 
cu echipagiul de 30 oameni, s’a scu
fundat.

I
Mulțămită publică.

Tuturor radeniilor, amicilor și 
cunoscuților, cari din incidental 
trecerei la cele eterne a prea iu
bitei și neuitatei noastre văduva 
Maria Jucu n. Ctisturi an ne-au 
mângâiat în nemărginita noastră 
durere și au luat parte la îmormân- 
tare, dând astfel fericitei defuncte 

gi ultimul onor pământesc, le expri- H măm mulțămitele noastre cele mai 
m sincere.
3 Lugoj, în 4 Decembrie 1905.

Jalnica familie.

VARIETĂȚI.
1

Ce e un copil ? Copilul e o floare 
încă neatinsă de degetul grijei. Rivalul 
tatălui seu în iubirea de mamă. Farme
cul magic, prin care o casă se schimbă 
în cămin părintesc. Un atlas în minia
tură, care poartă pe umerii sei toată 
lumea bucuriilor și grijilor din căsăto
rie. Un boboc rupt din pomul vieții. 
Cel mai bun cultivător al frumoasei în
sușiri de femee, abnegațiunea. O inven
ție pentru a țineă pe oameni deștepți. 
Un mijlocitor neștiut între tată și mamă; 
focarul inimei lor. O ființă mititică, al 
cărui zimbet voios te face să te gândești 
la îngeri. Raza de soare a casei, care 
alungă grijile triste. Ființa cea mai 
dulce, creată de Dumnezeu, căruia numai 
aripi a uitat să-i dea. Ceea ce face casa 
mai fericită, iubirea mai puternică, ți
nutul mai mare, mânile mai ocupate, 
nopțile mai lungi, zilele mai scurte, 
pungile mai ușoare, trecutul uitat și 
viitorul mai senin: este un copil.

Cursul pieței :Lugoj.

ZLzE arfa,
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Grâu prima calitate 90 15
» de mijloc 85 14 40

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

Orz prima calitate . 
» de mijloc .

80 12 60
75; 11 80

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 13 _
40 12 20

Cucuruz prima calitate . 85; 14 60
» de mijloc . 85 13 50
> nou . 10 — —

Făină 0............................. 85 28 —
> prima . • 85 27 —
> II . . . 85: _ _
» brună IV . 85 26 —

Orez................................ 1- 40 —
Gris................................ 80 32 —
Arpăcaș . 70 15 60
Mazăre .... 90 48 —
Linte................................ 85 72 _
Fasole .... 80 36 —
Mălaiu mărunt 70 40 _
Cartofi — 8 _
Fân prima calitate . — 6 —

» de mijloc — 5 —
Paie................................ — 1 —
Stejar .... — 6 —
Cărbuni de peatră . — 5 40

» de Petroșeni . — 4 40
Oloiu de rapiță — — 80
Lumini de stearină ■ — 6 80

» topite . — 1 68
Săpun .... — — 80
Carne de vită I. calitate — 1 44

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

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



Cumpărați cel mai frumos, practic și 
bogat calendar românesc

„DRAPELUL11

Calendarul „Poporului 
Român" pe anul 1906.

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

Calendarul este împodobit cu

Drept

= învățăcel
se primește imediat un tinăr din 
familie bună, absolvent de cel pu
țin 3 clase gimnaziale sau reale, 
la firma Nr. 228 (3 2)

Optzeci de chipuri, dintre cari amintim :
Dep. naționaliști 
G. Pop de Băsești 
Sterca Șuluțiu 
Prof. D. Comșa 
D-șoara M. Cosma 
Catedr. din Sibiiu 
Casa națională

Moș Herlea
Badea Cârlan
Toți regii din Europa 
învățători la cursul 

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

- 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 (»-»)

Dela primăria orașului Lugoj.

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 
țineă licitațiune cu oferte în scris 
în 9 Decembrie 1905 la 10 ore a 
m. in sala casei orașului.

Retlectanții 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 
mănile 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.

Lugoj, la 21 Novembre 1905.

Marsovszky,
P. P. 41 (3—3). primar.

Dela primarul orașului Lugoj.

Nr. 10548 
adm. 1905

Publicațiun e.
In urmarea ordinației Nrul 

798OO|19O5 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 până în 10 Decembre a. 
c. în cancelaria 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 pănă la 200 coroane.

Lugoj, la 27 Novembre 1905.

Marsovszky,
P. P. 40 (3—3). primar.

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

și Coloman Nemeș. 

A

▼

loan Comșa & Fiu, Seliște.

528. vegrh. szâm. 1905.

Ârverâsi hirdetmeny.
Alulirt birosagi vegrehajto az 1881. 

evi LX. t.-cz. 102. §-a ertelmâbeu ezen- 
nel kozhirre teszi, hogy a T.-Reks-i kir. 
jârasbirosâg 1905. evi V. 356 szamu veg- 
zese kovetkezteben Dr. Deutsch Mor 
Ugyved âltal kepvi.-elt Klein Berta javâra 
Pfeifer Mihăly es tărs elleu 600 kor. s jar. 
erejeig fogauatositott kielegitesi vegre- 
hajtâs uijăn lefoglait es 3210 kor-.ra bec-sult 
kovetkezo ingdsâgok u. m. koesi, lovak. 
buza, zab, tengeri sat nyilvânos ârveresen 
eladatnak.

Mely ârveresnek a tem*s-rekâsi  kir. 
jărâsbirbsâg 1905. evi V. 356 szamu veg- 
zese folytân 600 kor. tokekoveteles, e« jâ- 
rulekai erejeig Panyovân leendo eszkozle- 
sere

1906. evi decz. ho 11-en d. e. 10 orăja

A

▼

A

▼
®
A

, ,£u§oșana”
institut de credit și economii

ca societate pe acții în Lugoj.

Anul fondării 1889- Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor
ZDepiaxiexi spre frxxctifi-care

-----------------------------  1,500.000 Cox. -----------------------------  

acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu8* t> 
escompiează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrie-ri pe timp de 3 până la 
6 luni, de ale privaților și de ale corporațiunilor cu 7—8%, primește 

depuneri sPre fructificare fără anunț cu 4 °/0, cu anuuț 5°/0 .

gșggT Darea după interese o solvește însuși institutul.

:•«Nr. 8. (x—71)

hatâridofil kituzetik es ahhoz a venni szăn- 
dekozok oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintetx ingosăgok ax 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ert^.meben kesz- 
penzfizetes inellett, a legtobb-t igeronek 
becsâron aiul is el fognak adatni.

Amennyibenaz eiârverezendo ingosă- 
gokat tnâsok is le- es felulfoglaltattăk es 
azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881 evi LX. t. cz 102. 
§. ertelmeben ezek javâra i« elrendeltetik.

Cărți și reviste.
ț * -

Koltemenyek, de George C o ș- 
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. 
Institutul tipografic și de editură „Lucea
fărul*  si 
bani.

Kelt T.-Rekâ«on 1905. evi nov. ho 29.-en.

Hoinar Jânos
Nr. 233. (1 — 1) kir. birosagi vegrehajto. I

Pravul Bauer
patentat—

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

țft, de autoritățile publice

se poate căpătă

în cantități mici și mari

la fierăria

-A-xxtorx Ha'bsxeh.xn
Nr. 10 (x - 87)

---------  Lugojul-român rrzzxrz

vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

. Porum bescn
------ se află de vențlare la ———-----
REDACȚIA ,,DRAPELUL“

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. . 
Frunții verde mărgărit, p. voce și pian
Basme lățene, 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.

Direcțiunea

e
r

▼
A

▼

A

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

POEZII, de Octavian Go ga. Buda
pesta 1906. Institutul tipografic și de edi- 

.... luceafărul*  str. Molnar Nr. 10. Un
str. Molnar nr. 10. Prețul 1 cor. 50 ■ volum frlnnos dfl 126 pagi()j p^j g cor

„Sentinela"
Institut de economii și credit ca societate pe acții."

Convocare
P. T. acționari dela «Sentinela» institut de economii și cre

dit ca societate pe acții se învită prin aceasta a participă la adu
narea generală extraordinară, 
1905 la 12 oare a. m. în 
institutului.

ce se va țineă în 1.5 ZDocexxi’bxîe 
Satul-nou (Reva-Ujfalu) în localul

O RD I NEA ZILEI:

1.
2.

Deschiderea și constituirea adunării.
Constatarea subscrierilor de acții din emisiunea a doua și sta
bilirea capitalului acționar.

Modificarea statutelor.
adunarea generală pot participă numai acei acționari cari 

zi

3.
La

depun acțiile sau titli provizori, precum și plenipotențele cu o 
mai înainte la cassa institutului în Satul-nou, la filială în Sân-Mihai^ 
Ia «Steaua» în Petruvasela și la dl Nicolae Fabian în Beiuș. Dacă 
numărul acționarilor și al acțiilor depuse nu va fi de ajuns pentru 
decisiuni valide, se ține adunarea generală în 23 Decembrie 1905 la 
locul și ora indicată conform §-lui 22 din statute.

Satul-nou (Răva-Ujfalu) în 5 Decembrie 1905.
Nr. 230 (3-1) DIRECȚIUNEA.
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ff*ienipotență.
Subscrisul acționar 

plenipotențiez pe Dl ___________________ _ ___
să mă reprezinte cu _____acții la adunarea generală extra
ordinară a institutului «Sentinela», ce se ține în 15 sau 
Decembrie 1905.

)CB

3 
CB 
tn

o

Dat în Decembrie 1905.
Martori: (Semnat)

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


