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*) Tinărul Gh. C. Ione s c u, student în 
clasa VIII-a a liceului «Trai an» din Tur- 
nu-Severin a făcut anul trecut o călătorie 
(din incidentul serbării dela Putna) prin Bu
covina, Maramureș, Munții apuseni din Ardeal 
și venind dela Hațeg a trecut peste Grădiște 
în Banat atingând Rusca montană și Ca
ransebeșul, de unde apoi s’a înapoiat în 
România peste Verciorova. Impresiile sale 
din călătorie le-a adunat sub titlul «Afofe de 
drum. Mănăstirea Putna, Bucovina, Maramu-
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Prețul de abonament:
Pentru Monarohie : pe 1 lună I cor 

pe 3 luni 3 cor. pe 6 luni 6 cor., pe 
anul întreg 12 cor. ; pentru România 
și statele uniunei poștale: 20 Irene 
pe an.
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dacă nici nu cu desăvârșire, dar cel 
puțin deocamdată. Fișpanii lui Kri- 
stdffy au fost primiți cu ouă clocite 
și călămare. Instalările s’au făcut 
în mod demn de operetă.

Evident că nici Kristbffy și nici 
Fejervăry nu poate întră în cam
pania electorală, pănă ce nu stă
pânește pe deplin apaiatul admi
nistrativ, fără de a cărui conlucrare 
eficace este exchisă posibilitatea ca 
un guvern să obțină majoritatea 
în dietă.

Urmarea acestei situațiuni este, 
că la 19 Decembre nu poate gu
vernul dizolvă dieta și publică ale
geri noui, fără de a merge cu ochii 
deschiși spre fiasco, care nu nu
mai va șterge de pe suprafață acest 
guvern, ci va adună și mai" multe 
obstacole în calea unei eventuale 
descurcări. Astfel s’a zămislit pla
nul ca la 19 Decembre să se amâne 
de nou dieta prin autograf regal, 
ca să câștige guvernul timp.

Față de această eventualitate 
s’a lansat însă din tabăra coalițio- 
nistă zvonul, că majoritatea dietală 
nu se va supune acestei amânări, 
ci va declară dieta în permanență. 
Și primul concluz ce-1 va lua dieta 
va fi punerea actualului cabinet 
sub acuză.

Guvernului Fejărvăry însă nu 
i-ar remâneă alta de făcut decât 
să împrăștie cu forța pe deputății, 
cari în ciuda autografului regesc, 
ar încercă a mai țineă ședință 
dietală.

Prin această eventualitate s’ar 
ascuți așă de grav conflictul, încât 
urmările ar deveni incalculabile pe 
ambele părți.

Pentru a evită aceasta a născo
cit guvernul un nou plan, anume 
dizolvarea dietei fără de a publică 

ramuri de munți, cari n’au direcție 
hotărîtă, ci se îndoaie, se îmbucă unii 
pe alții și se perd în plaiuri spre șe- 
surile Mureșului și ale Timișului — 
Drumul spre Caransebeș trece prin 
sate românești mari, bogate: B u co v a, 
Bouțarul și Ohaba.

Ca și-n Ardeal, în satele acestea 
omul care se bucură de încrederea, de 
prestigiul și de autoritatea morală cea 
mai mare e preotul. Ele conducă
torul firesc, elementul precumpănitor 
în satele de dincolo, chiar acolo unde 
sunt oficianți maghiari. Superioritatea 
lui stă în situația lui materială, în tot
deauna bună și mai ales în cultura lor 
superioară. Ce te poți așteptă dincoace 
dela preoții noștri, (adecă din Româ
nia. Nota Red.) cari aproape toți, au 
drept ori-ce cultură patru clase secun
dare, sau nici atât? La ei însă cel ce 
vrea să se facă preot, după învățătura 
temeinică a celor opt clase secundare, 
trebue să meargă să facă patru ani de 
teologie la una din cele patru facultăți 

reș, Ardeal, Bănat» într’un volum apărut în 
editura Revistei «Șezătoarea Săteanului» din 
Gorj. In fruntea volumului a scris dl G. C o ș- 
b u c o «prefață» și dl Ion Dim. Petrescu 
o «introducere». Volumul costă 75 bani și se 
poate comandă prin Librăria și Papetăria 
«Severinul» din T.-Severin (România). Repro
ducem acest capitol ca specimen pentru a arătă 
cum ne vede pe noi un tinăr din regat.

Red. «Drapelul».

Lugoj, 26 Novembrie (9 Dec.) 1905. 

în mijlocul tărăboiului iscat în 
jurul crizei resună deodată cava
lul de pace, e vorba deocamdată 
de un armistițiu. Adevărat, că ar
mistițiu încă nu înseamnă pace, dar 
este adevărat și aceea, că dacă ideea 
păcii nu ar plană asupra capetelor 
oamenilor nu ar aveă nici un 
rost armistițiul.

Astăzi au să se decidă sorții 
acestui armistițiu... în ședința di- 
rigeuței eoalițiunei, care a amănat 
pe astăzi hotărîrea în chestiunea 
de care este legată medi ați unea 
d-lui Ladislau Lukăcs, fostul mi
nistru al financelor în guvernul lui 
Stefan Tisza.

Pentru ochii lumei este vorba 
numai de o formalitate, dar impor
tanța acestei formalități reese dejă 
din faptul, că Maj. Sa și-a rezer
vat a decide asupra propozițiilor 
guvernului Fejervăry până când va 
cunoaște concluzul ce se va luă 
astăzi seara în ședința dirigenței 
coaliționiste.

Eată despre ce este vorba.
La 19 Decembre are să se în

trunească de nou dieta, pe baza 
autografului regesc prin care a fost 
ajurnată în preajma numirei de 
nou a cabinetului Fejărvâry.

Planul originar pare a fi fost, 
că pănă la 19 Decembre se înstăpâ
nește Fejărvâry și Kristdffy 
asupra aparatului administrativ și 
în posesiunea acestei retorte de ale
geri disolvă dieta și face alegeri 
mai dihaie decât cele de acum 
nouă ani, prin cari a devenit br. 
Băntfy celebru în analele parla
mentarismului maghiar.

Dar planul nu s’a sfetit. Rezi
stența comitatelor l-au zădărnicit,

FOITA „DRAPKLULUr.

BANATUL
NOTE DE DRUM*)

De GH. C. IONESCU.

Dela Grădiște se deschide spre 
Banat: Valea Bistrei, un afluent al 
Timișului, singurul loc pe unde se 
poate trece dinspre Valea Timișului în 
Ardeal.

Pe Valea aceasta își aveau Ro
manii drumul spre capitala Daciei Felix, 
tot pe Valea aceasta se trece șl astăzi 
dar nu spre capitala și nici a Daciei 
Felix.

Valea Bistrei e o vale lungă, care 
răzbate printr’un sistem complicat de 

șl term inul alegerilor noui. Aceasta 
ar însemnă declararea absolu
tismului deschis, ceeace stă în 
contrazicere cu autograful regesc 
cătră Fejervăry, când a fost numit, 
acesta a doua oară ministru presi
dent, căci acest autograf spune 
apriat că însărcinează pe Fejervăry 
a rezolvă conflictul cu mijloace 
constituționale.

Br. Fejervăry s’a prezentat de
unăzi în audiență la Maj. Sa și — 
precum spune comunicatul oficial 
lansat, — a propus Maj. Sale mă
suri mai extinse pentru suprima
rea crizei.

Ce avem a înțelege sub aceste 
«măsuri mai extinse» nu mai sufere 
îndoială după cele întâmplate.

Și tot comunicatul din chestiune 
ne spune că Maj. Sa și-a rezervat 
a decide asupra acestor propuneri 
mai târziu. Legătura între rezerva 
Maj. Sale și ședința de astăzi a 
eoalițiunei este evidentă, mai ales 
că deodată cu calea la Viena a lui 
Fejervăry, s’a început pe față rolul 
de mediațiune al lui Ladislau 
Lukăcs.

«Formalitatea» legată de demer
surile lui Lukăcs este în primul 
rând, ca opoziția să iee la cunoștință 
autograful regal de ajurnare și să 
renunțe la planul de a declara dieta 
în permanență.

Din toate reese, că nu numai 
Andrăssy și Apponyi, ci chiar 
și Kossuth a primit cu simpatie 
mediațiunea lui Lukăcs și se crede 
că dirigența va decide în ședința 
sa, de astăzi, că dacă la 19 Decem
brie se va ajurnă de nou dieta prin 
autograf regal, va protestă contra 
ajurnării, dar — și acesta e lucrul 
de căpetenie — va luă autogra
ful regesc la cunoștință.

de teologie românești, de peste munți. 
Toate elementele bune, toate inteligen- 
țile ce răsar din popor în vre-un cătun 
ascuns, toate se îndreaptă spre cariera 
preoțească.

Misiunea aceasta la ei e un apo
stolat, e prilegiul cel mai bun de-a-ți 
aduce neamului prinosul tău de price
pere și de muncă. La ei nu e prejude
cata urîtă și neîntemeiată că a te face 
preot însemnează a renunță la legătu
rile cu lumea, a-ți turnă cenușă în cap 
și îmbrăcat în sacul de pustnic să-ți 
înmormântezi viitorul descifrând slo
vele de pe filele îngălbenite.

Se găsesc preoți care departe de 
a-și lăsă în părăsire datoria lor, se în
deletnicesc în ceasurile de răgaz cu 
citirea revistelor, jurnalelor și tuturor 
cărților noui ce ies, cari în modestul 
lor biurou scriu articole de jurnal că
lăuzitoare în frământarea lor după 
viață, și traduc pentru neamul româ
nesc operile marilor scriitori străini, 
în felul lor de a fi, nu vei găsi nici un 
grăunte de bigotismul care face de cele 
mai multe ori neroditoare șl acțiunea 
cea mai desinteresată.

Nu părul și barba, nu lungimea 
hainei și lărgimea mânecei hotărăște de 
religiositatea lor. Oameni al căror tipar 
sufletesc, nu se potrivește cu al nostru, 
noi ne mirăm cum de un teolog, cu 
câțiva ani încă dela altă specialitate,

Astfel se creează un «armistițiu», 
care va scoate earăși la suprafață 
tratativele între Coroană și coaliție, 
cari după incidentul din 23 Sept, 
și după autograful cătră Fejervăry 
păreau exchise.

Dar este totodată aproape de 
mintea omului, că coaliția nu va da 
acest «moratoriu» guvernului 
pentru ca acesta să aibă timp a 
pune mâna pe aparatul administra
tiv, ci pentru a face cu putință noui 
tratative.

Și după recenta atitudine publi
cistică a lui Kosssuth nu este 
exchis, ca acum să se găsească o 
modalitate, dacă nici nu pentru so- 
luțiunea crizei, dar cel puțin pentru 
readucerea vieții publice în făgașu- 
rile obicinuite.

Nu de mult a spus-o franc Kos
suth în un articol al seu, că con
sideră de o mare greșală, că după 
rezultatul alegerilor dietale din Ia
nuarie nu a primit coaliția să for
meze un guvern din sinul seu, căci 
din guvern este totuși mai ușor a 
validită un program ca din opozi
ția ne.

In stadiul acesta se află evolu
ția evenimentelor, când resună deo
dată din mai multe părți sunetul 
ademenitor al cavalului de pace.

Concluzii mai precise nu se pot 
trage din acest fapt. Știm prea bine 
din experiență ce rol revine inpon- 
derabiliilor în lupta partidelor șovi- 
niste, incomensurabile în toate pri
vințele.

Un fapt este însă cert, că pati- 
mele trezite și potențate la exces 
prin acest conflict adânc constitu
țional nu se vor putea liniști cu 
una cu două. Mijloacele paliative 
nu vor mai ajunge pentru a în
curcă situația de pe o zi pe alta, 
poate să-și lase catedra lui de gimnaziu 
dela oraș și să meargă preot la sat. 
Merge cu drag, fiindcă țelul lui e bine 
hotărît, închipuirea nu le aleargă după 
visuri zadarnice și deșarte. Mărginiți 
în modestia lor de apostoli ei știu a-și 
găsi mulțumirea sufletească în simpli
tatea strâmtului dar rodnicului lor 
câmp de activitate.

Cât timp poporul acesta va aveâ 
astfel de conducători, astfel de sfetnici 
și luminători, nu va aveâ teamă nici 
cât un fir de păr, că se va clăti din 
individualitatea și conștiința lui de 
neam aparte.

La jumătate calea dintre Grădiște 
și Caransebeș, câțiva chilometri de o 
parte de vale, în înfundăturile bogate 
în fer ale munților, e R u s c a m o ti
tan ă, în care odată pe an, vara, îna
inte de Sânta Mărie se face un fel de 
târg, la care vine lume din tot ținutul 
din jur. Aci ai prilegiul să vezi pe 
Bănățeni. Să vezi figurile acelea 
rumene, pline de sănătate și de viață 
cu trăsături de cele mai multe ori fru
moase și să le compari cu figurile ce 
le vezi la câmpie în preajma vr’unui 
oraș, figuri ostenite, urâte, ruginite, 
ce se sprijină pe un corp, care să lea
gănă afectat, învăluit în niște haine 
ce par’că n’ar fi fost făcute pentru el. 
Atunci vei înțelege farmecul vieții de
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Conștiența trebuinței unei re
forme radicale în viața publică 
a devenit generală și nu se mai 
poate înăbuși Și dela chibzuință 
bărbaților chemați a conduce afa
cerile țerii depinde de va ctqce tre
buința acestei reforme la sauare 
sau la catastrofa finală.

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

Regele Greciei la Viena și conflictul 
româno-grec. în cercurile diplomatice 
se atribue vizitei Regelui grecesc G e- 
orge la Viena o mare importanță pen
tru aplanarea conflictului grav între 
România și Grecia. Maj. Sa împăratul 
Francisc Iosif I a dat Mercuri Regelui 
George o vizită la quartirul seu dela 
«Hotel Imperial» și se afirmă că în con
vorbirea, ce a durat o oră întreagă în
tre cei 2 domnitori, tema principală a 
fost chestiunea macedoneană. Maj. Sa 
împăratul și Regele nostru a intervenit 
cu mare zel pentru realizarea unei în
țelegeri între România și Grecia. Joi a 
conferat Regele George șl cu ministrul 
Goluchowski despre acest conflict. 
Din parte grecească se face declarația 
că în Atena ar produce mulțăinire sin
ceră, dacă întrevederile ultime ale Re
gelui George cu diferiți suverani ar 
contribui la aplanarea conflictului.

Adunări poporale In Banat Mâne 
Duminecă în 10 Decembrie se țin mari 
adunări poporale înOravițași Bi- 
serica-Albă, ear Marți la 12 Decem
brie se ține o mare adunare poporală 
la Boz o viciu. La toate aceste adu
nări iau parte și deputați naționaliști 
români. Obiectele adunărilor sunt: 1) 
situația politică din țeară și 2) votul 
universal secret fără restringeri.

flvere națională.
Bunăstarea unui popor e o putere 

mare, care’l face capabil să lupte cu 
energie contra tuturor primejdiilor ce 
năvălesc asupra lui. Poporul român e 
atacat zi de zi în cele mai sfinte ale 
lui și dușmanii lui și-au pus de scop 
să’l cutropească și să’l înghită, ca nici 
de veste să nu i-se mai audă.

în lupta grea ce o purtăm pentru 
apărarea existenței noastre ca Români 
pe văile și plaiurile strămoșești avem 
lipsă de putere. Și ne pare bine, când 
vedem că pe terenul economic facem 
progrese și ne întărim. Facem — nu-i 
vorbă — progrese șî pe alte terene și 
am face și mai bune progrese, de nu 

la munte și te vei simți par’că atras, 
legat, spre locuri ca de al de acestea, 
care departe de civilizația, dar șl de 
gunoiul așezărilor mari omenești, mai 
păstrează câte ceva din poezia vremi- 
lor patriarhale. — Ei sunt urmașii 
grănicerilor din regimentul Caran
sebeșului și se simt mândri de nobleță 
lor militărească.

Portul îți spune că ai intrat într’alt 
ținut: Bărbații poartă cămașa peste 
pantaloni de cânepă ori in, o vestă 
seină, împodobită pe margine cu în
florituri negre cusute cu ibrișin, roșii 
ori verzi și pe d’asupra iarna o haină 
mai lungă din aceiași dimie, cu acelaș 
fel de înflorituri. în cap au pălărie; 
piciorul e bine învăluit în obielele pe
strițe, peste care curelele late prind 
opinca. Nu-și mai lasă plete.

Femeile poartă pe dinapoi un soi 
de opreg, alcătuit din fire lungi de 
lână vărsată, nețăsute, și o cătrință 
cu alesături. Cămașa e înflorată cu 
cusături de arnici și cu podoabe în 
felul dantelelor. Pieptenătura e carac
teristică cu părul retezat pe frunte, cu 
coade groase, ori cu codițe mărunte; 
fetele nu se îmbrobodesc, dar poartă 
pe cap la sărbători o salbă de bănuți. 
La gât poartă salbă ori mărgele, în
floriturile brâului sunt de asemenea 
de mărgele. Acesta-i portul bănățean 
îndeobște, bogăția și varietatea culo
rilor îți indică par’că că te apropii de 
oameni, în care clima, care lasă să 
crească nuci și lilieci sălbateci, le-a in
filtrat în suflet gusturi mai meridionale.

(Finea va urmă). 

am fi în continuu împedecați în des- 
voltare în urma sistemului nenorocit ce 
stăpânește la noi.

Primind zilele aceste «Anuarul 
băncilor române pe anul 1906» am 
aflat în el date foarte prețioase des
pre mișcarea noastră financiară. Ve
dem din «bilanțul general al băncilor 
române pe 1904», publicat la finea 
Anuarului, cum stăm cu averea na
țională, reprezentată de cele peste 
100 bănci ale noastre în formă de ca
pital societar, fonduri de rezervă, 
de pensiune, de binefaceri, depuneri 
spre fructificare, etc.

Eată cum stăm:
Băncile noastre reprezintă la finea 

anului 1904 un capital societar de 
11.184,903 cor. 46 bani (sporul față 
de 1903 e de 459,679 98 cor.).

Fondurile de rezervă (și de ga- 
ranță) se urcă la suma de 4.837.637 cor. 
90 bani (sporul față de 1903 e de 275,221 
cor. 50 b.).

Fondurile de penziune: 1.124,462 
cor. 67 bani (sporul e de 119.593 cor. 
36 bani).

Depuneri spre fructificare 53.519,890 
cor. 27 bani (sporul e de 6.304.235 cor. 
31 bani).

Fondurile de binefaceri: 117,081 cor. 
81 bani (cu 19,554 cor. 01 bani maipu- 
ț i n decât în 1903).

Aceste sunt pozițiile principale ale 
averei naționale reprezentată de băn
cile românești dela noi.

Reasumând aceste poziții vedem, 
că totalitatea acestor fonduri și depo
zite a fost la finea anului 1904 de 
70.783,976 cor. 11 bani, cu 7.139,176 cor. 14 
bani mai mult ca in anul 1903.

Mai remarcăm, că profitul curat rea
lizat cu finea anului 1904 a fost de 
1,811.088 cor. 43 bani, cu 113,549 cor. 43 
bani mai mare decât în anul 1903.

Din toate aceste vedem, că băn
cile noastre progresează din an în an. 
E însă regretabil faptul, că fondul de 
binefaceri al băncilor noastre a scăzut 
în anul 1904. Aceasta e o mare gre- 
șală și numai influință bună nu poate 
avea pentru progres il nostru general.

—iță.

Situația.
îucurcătura ține mereu.
Știrile despre un «compromis» 

sau «armistițiu» nu schimbă mult 
fața situației, căci totul se reduce la 
decursul ședinței din 19 Decembre a 
dietei.

Prin faptul că opoziția va luă la 
cunoștință — deși cu protest — noua 
ajurnare a dietei, remâne situația sta
ționară. Coaliția n’are încătrău, dacă 
nu voește să proclame revoluția. O 
schimbare va fi, dacă Lukâcs — auto
rizat din loc mai înalt — va luă față 
de coaliție garanța, că aceasta are să 
fie ultima ajurnare. Schimbarea 
aceasta ar fi avantagioasă pentru coa
liție, căci prin restricțiunea aceasta ar 
ajunge guvernul în situație critică.

Dar guvernul este permanent în 
situație critică, așa că tot mai des se 
ivesc știri despre pretinsa demiși o- 
nare a ca b in e tu lui F e j er v âr y.

Se înțelege că știrile aceste sunt 
deocamdată fără fond, căci chiar dacă 
ar demisiona guvernul Fejervâry, Maj. 
Sa Regele nu poate luă în considerare 
actul de demisiune pănăce nu are 
alt cabinet. Ear de alt cabinet în 
situația dată nu poate fi vorbă.

Unele foi de eri aduc combinația, 
că din actualul cabinet se vor retrage 
membrii politicește angageați, adecă 
Fejervâry, Kristoffyși Lânyi 
și restul cabinetului sub conducerea 
lui Ladislau Vor os, actualul ministru 
al financelor, va gira afacerile mai 
departe în mod pro vi zor pănă se 
va găsi un desnodământ.

Dar și această combinație e o 
simplă născocire, pe care o ilustrează 
mai bine faptul că tot eri s’a pronunțat 
chiar Vor os în fața unui jurnalist 
vienez că nici când n ’ a fost situ
ația cabinetului așă firmă ca 
tocmai acum.

Vorbe și ear vorbe! Nici una și 
nici alta nu se poate luă ca bani buni.

Pănă ce nu are toartă în țeară, ori 
măcar în aparatul administrativ, nu se 
poate vorbi de o «situație firmă» a 
guvernului.

Balotagiul din Buda, cerc guver
namental așa zicând «din naștere», do
vedește mai bine cât de șubredă e 
situația guvernului în țeară. Ministrul 
cultelor George Lukâcs zadarnic a 
promis bunilor cetățeni din dreapta 
Dunării maghiarizarea cu duiumul. 
Promisia n’a prins. Kossuthistul Emeric 
Nemeth a reușit cu o majoritate de 
231 voturi deputat.

întreg razimul guvernului îl face 
astăzi partidul socialist, care des- 
voaltă o teroare nemai pomenită.

«Strike»-ul culegătorilor dela foile 
opoziționale budapestane stă fără pă- 
reche. Ori cât de justă să fie supărarea 
culegătorilor pentru tonul murdar ce do- 
minează în aceste foi, tot nu se poate 
aproba «pacea» făcută, căci aceasta 
este directa sfruntare a libertății de 
presă.

Organul oficial al tipografilor din 
Budapesta jubilează în ultimul seu 
nr., că solidaritatea tipografilor culegă
tori a repurtat o mare învingere.

Această «mare învingere» conzistă 
în faptul, că redacțiile ziarelor «Magy. 
Estilap», «Budapester Tageblatt», 
«Pești Napl6*, «Magyar Sz6*, 
nap*, <A polgăr», -Magyarorszâg* 
și *Eilggetlen Magyarorszăg* s’au 
obligat prin reversal că nu vor 
atacă prin scrierile lor pe muncitori.

Numai trei ziare opoziționale și 
anume organul oficial al partidului 
kossuthist «Budapest*, apoi organul 
Iui Bânffy «Pești Hirlap* și organul 
lui Andrâssy «Budapesti Hirlap» 
s’au putut subtrage pănă acum de sub 
această teroare. Dar pănă când?! Or
ganul oficial al tipografilor pune în 
vedere că în curând vor reuși culegă
torii a stoarce șl dela aceste trei ziare 
câte-un reversal.

Ori cât de mult am condamnă to
nul murdar în care scriu foile buda
pestane despre adversarii lor, totuși 
nu putem admite acest sistem de 
teroare, care dacă se încetățenește 
odată, devine incalculabil în consec
vențe.

Dar faptul, că așă ceva s’a putut 
întâmplă, ne caracterizează mai bine 
situația.

Așă pare că guvernul așteaptă mult 
dela socialiști, altfel nu se poate ex
plică curtuoazia, cu care îi tractează 
organele oficiale. Libertate de 
presă (pănă la abuz) și drept de 
întrunire (pănă la exces) au astăzi 
în țara aceasta numai socialiștii. Se 
vede, că guvernul trage nădejdea, că 
agitația socialistă, ori mai bine zis 
teroarea desvoltată de organizațiile 
socialiste, îi va prinde bine la 
alegeri. Negreșit o armă desperată 
de luptă. Teroarea socialistă poate de
veni o lavină, care cutropește totul 
ce-i stă în cale!

Mai mult sufere astăzi sub teroa
rea aceasta bineînțeles coaliția. Unde 
s’a mai pomenit, ca pe Kossuth, 
A p p o n y i, etc. să-i primească cu bo
lovani și cu strigăte: «Trădători!»

Nu-i vorbă, d-nii coaliționiști se
ceră numai ce au sămănat, numai că 
azi-mâne se va dovedi în paguba țerii, 
că er,te cu mult mai greu a opri 
massele înfierbântate, decât a le 
pune în mișcare.

Și astăzi trebue dejă să se țină 
cont de aceste masse. Dovadă cele în
tâmplate la Budapesta!

Turburările din Rusia.
Revolta dela Kiew.

în lupta crâncenă ce s’a dat la 
Kiew între soldații rebeli și soldații 
credincioși Țarului au căzut morți cam 
câte 200 oameni din ambele părți. 
La soldații rebeli s’au alăturat șî 15000 
muncitori, dintre cari au fost uciși în 
lupta dela 1 Decembre cam 100. Au 
mai fost uciși șî mulți școlari, cari tre
ceau din întâmplare pe stradă.
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Situația în Basarabia.
Dela București se telegrafează cu 

datul de 5 Decembrie următoarele :
Trenul dinspre Rusia a sosit azi 

noapte din Iași cu întârziere de 6 ore 
și a adus cu sine 90 familii cu stare 
din Odessa și Chișineu. Refugiații 
povestesc, că situația în amândouă 
orașele aceste e disperată. Mobul e 
earăși stăpân asupra Odessei, unde 
domnește groază generală. E teamă că 
vasele rusești de răsboiu vor bombardă 
Odessa.

O altă telegramă din București, 
tot cu datul 5 Dec., spune: Cu trenul 
de noapte, ce sosește azi, vor sosî din 
nou aici numeroase familii din Rusia. 
Trenul sosit eri, a fost atacat pe drum 
de mai multe ori de țărani revoltați, 
în Basarabia domnește deplină 
anarhie, chiar oficianți mai înalți 
își părăsesc posturile.

Ministru ucis.
Marți seara a fost ucis fostul mi

nistru de răsboiu generalul Sacha- 
row, pe care îl trimisese Țarul în pro
vincia Saratow, ca să suprime tur- 
burările agrare. O doamnă a intrat în 
odaia generalului și l-a ucis cu 3 
gloanțe de revolver. Ea aparține > 
acelui grup de revoluționari, cari pretind 
ștergerea pedepsei de moarte.

Convocare.
Toți Românii din Lipova și jur 

sunt invitați la o
adunare poporală

ce se va ținea în Lipova la 16 De
cembrie st. n. a. o. (Sâmbătă) la 12 
ore din zi, în parcul otelului «Regele 
Ungariei*, cu următoarea

Ordine de zi:
1. Pronunțare asupra situațiunei 

politice.
2. Concluz asupra votului universal. 
Din conferința pregătitoare, ținută

la 7 Decembrie 1905.
FI. Roxin, Dr. Alexandru Marta, Dr. 
Constantin Missits, Dr. Aurel Cioban, 
Iuliu Putici, Vasiliu Sporea, Atanasiu 
Micula, loan Lucaci, Avram Păcurar.

Informatiuni.
>

Boala Regelui Carol. Regele Carol al 
României de câtva timp e bolnav. Sta
rea înaltului pacient în timpul ultim 
s’a ameliorat simțitor. Se afirmă, că 
după reînsănătoșare Maj. Sa va fi ne
cesitat să șeadă o lună într’o clințp 
mai caldă.,Se crede, că Regele va pă
răsi țeara la 15 Decembrie și se va 
reîntoarce la 20 Ianuarie. în acest 
timp corpurile legiuitoare române nu 
vor ținea ședințe.

Presidents Statelor Unite despre emi
grarea in America. în mesagiul din anul 
present al presidentului Roosevelt cătră 
congresul Statelor-Unite întrunit la 
Washington se ocupă șî cu chestia emi
grării din Europa la America. Presiden- 
tul constată că în ultimul an au emigrat 
la America peste 1 milion persoane 
(precis: 1,026.000). Presidentul cere î n- 
năsprirea legilor despre imigrare. 
Societățile de navigațiune trebuesc 
oprite de a îndemnă sau provocă pe 
cineva să emigreze la America. Anar
hiști, criminali, oameni leneși, defec- 
tuoși sau degenerați nu trebue lăsați 
să între în America. Trebue apoi luate 
dispozițiile necesare, ca imigranții să 
se așeze în statele de sud și nu tot în 
orașele mari, ci șî la țară.

Proces pentru agitație. Un protopop slo
vac condamnat. Protopopul slovac Paul 
Csoboda din Lipto-Szmrecsâny în 
calitate de inspector școlar a luat parte 
în 19 Iunie 1904 ca president la exa
menul școlar dela școala poporală evan
ghelică din Kispalugya. După examen 
școlarii au cântat câteva cântări popo
rale slovace, ear Csoboda a ținut unA 
mic discurs cătră școlari, în care ar fi 
zis următoarele: «Dragii mei copii, în- 
tipăriți-vă bine în minte tot ce ați au
zit aici, pentrucă e posibil, că acesta a 
fost ultimul examen slovac; pe viitor 
vă taie limba și vă vor îndopâ cu ma
ghiarism». Cum vedem, Csoboda acri-



ticat proectul lui Berzeviczy. Procuro
rul a descoperit în cuvintele lui Cso- 
boda, om de 60 ani, agitație contra 
Maghiarilor și l-a dat pe bătrânul pro
topop în judecată. Tribunalul din Lipto- 
Rozsahegy l-a pedepsit la 6 luni tem
niță de stat, 200 coroane pedeapsă în 
bani și suportarea speselor de proces 
în suma de 1500 cor. Tabla regească 
din Pojon a scărițat pedeapsa la -5 luni 
temniță de stat, ear Curia a respins 
alaltăeri recursul acuzatului și a întă
rit sentința tablei.

Separațiunea bisericei de câtră stat în 
Francia. Senatul francez a votat la 5 
Decembrie șî ultimul articol al legei 
despre separațiunea bisericei de câtră 
stat, după-ce camera votase deja mai de 
mult legea. Cu ziua de 5 Decembrie n. 
separațiunea bisericelor din Francia 
dela statul francez și desființarea con
cordatului încheiat între Napoleon I și 
Papa Pius VII în anul 1801 e fapt îm
plinit. Religia a încetat în Franța a fi 
o chestie a statului, ea este de aci 
înainte chestiune privată sufletească a 
fiecărui cetățean.

Greva culegătorilor tipografi din Buda
pesta ia dimensiuni tot mai mari. Acum 
ei boykottează și tipografia «Pa 11 as*  
unde apare «Magyar Hirlap», «Buda
pest Napld» și «Friss Ujsâg». De Mer- 
curi încoace foile aceste nu mai apar. 
Mai mare e amărăciunea culegătorilor 
tipografi socialiști contra tipografiei 
Wodianer, unde apare organul ofi
cial al partidului kossuthist «Buda
pest». Aici s’au întâmplat noaptea 
cele mai mari demonstrațiuni. Numărul 
greviștilor crește, alăturându-se șî cu
legătorii tipografiilor mai mici. Se aș
teaptă proclamarea grevei generale a 
culegătorilor tipografi. Ulterior vine 
știrea, că culegătorii tipografi — îrnpli- 
nindu-li-se pretenziunile — au sistat 
greva și demonstrațiunile și au intrat 
în lucru. Foile apar acum regulat.

Chemarea rezerviștilor sub drapel. Am 
anunțat la timpul seu, că rezerviștii 
suplinitori au fost chemați la serviciu 
militar activ cu terminul de 27 Decem
brie. Acum se anunță, că ministrul de 
honvezi a dat o ordinațiune cătră co- 
mandele de corp și de întregire în 
senzul, ca acei rezerviști suplinitori, 
cari n’au luat la cunoștință chemarea 
sub drapel, să fie considerați ca de
zertori militari și să fie pedepsiți 
conform dispozițiunilor codului penal 
militar.

Scornituri tendențioase. Asmuțare con
tra Romăniior.Ziarulcoalîționist Hazănk» 
aduce în nr-ul de Mercuri o serie de 
scornituri pătimașe cu tendența mani
festă de a asmuță guvernul contra Ro
mânilor și a-i abate atențiunea dela 
volniciile coaliției și a-i îndreptă aten
ția asupra «Revoluției» românești. Eată 
ce scrie «Hazânk»: «Cu săptămâni îna
inte ni-s’a atras pe cale privată aten
ția asupra ferberei, ce se observă în 
sinul Românilor din părțile ardelene 
și care seamănă pe deplin cu începutul 
marei vărsări de sânge din 1848. Azi 
earăși primim din isvorul cel mai demn 
de credință știrea, că o parte a Româ
nilor ardeleni, mai ales popul «punea 
din comitatele Alba-inferioară, Tâmava- 
mare, Bistrița-Năsăud, se înarmează 

< contra maghiarimei și organele guver
nului privesc pacinic adunările poporale 
ținute pretutindenea, în cari decurge 
agitație neîafrânată contra maghiarimei. 
Se pregătesc din nou să aducă vremile 
lui Horia, Cloșca și lancu și acțiunea 
mânei vieneze se cunoaște la fiecare 
mișcare. Conform raportului venit cu 
săptămâni înainte provăd pe Românii 
din com. Bistrița-Năsăud cu arme mili
tare uzate, dar pe deplin bune. Acolo 
nici nu tăinuesc oamenii că armele și 
patroanele le primesc din Viena (adecă 
din Austria și probabil șî din Buda
pesta). Privitorii vii ai mișcărilor ro
mâne din corn. Târnava, notarii comu
nali au rugat pe fișpanul, ca să ordo
neze sporirea gendarmerie!, dar Sasul 
a refuzat cererea, pe motiv că: totul 

. e nălucire! Dacă Românii distrug linia 
Aferată, suntem perduți, căci regimentele 

maghiare nu ne pot veni în ajutor. Si
tuația în corn. Alba-inferioară e șî mai 
critică. în urma agitațiunilor fără frâu 
Aiudul și împrejurimea e în pericol, 
românimea e înarmată și ei zic că ar
mele le capătă din Viena. Adunările 
se țin pretutindenea, împotriva opreliștei 

autorității comitatense. Pe Români îi 
agită contra maghiarimei cu aceea, că 
Maghiarii voesc să facă votul universal 
pendent de cetirea și scrierea maghiară. 
Prin aceasta 90% a Românilor ar perde 
dreptul de alegător și n’ar mai avea 
cuvânt în trebile țerii». Și pentru agi
tațiunile păcătoase ale foilor maghiare 
nu se găsește procuror. De-am scrie 
noi așâ ne ar duce momentan în puș
cărie.

Ziar slovac confiscat. Procurorul dela 
Pojon a confiscat ultimul număr al 
ziarului slovac din Szakolca «Kato- 
licke Noviny» pentru un articol al 
preotului Juriga, în care procurorul 
a descoperit îndemnare la revoltă.

Ziar socialist maghiar confiscat. Pro
curorul a confiscat numărul de Mier
curi al ziarului socialist «Nepszava» 
din Budapesta, pentru o poezie «Mer
gem înainte , în care se cuprinde agi
tație contra constituției.

Capitala pentru sufragiul universal. în 
adunarea de reprezentanță a orașului 
Budapesta, ținută Miercuri, s’a primit 
propunerea lui V â z s o n y i de a se 
trimite o adresă cătră dietă, cerând 
introducerea sufragiului universal, egal 
și secret.

Scufundarea vaporului „Francisc losif“. 
Curtea de casație din București a nimi
cit sentința curții de apel din Galați, 
care pedepsise statul român să plătească 
o jumătate de milion fr. societății ung. 
de navigațiune și societății de asigurare 
«Providentia» pentru scufundarea va
porului «Francisc Iosif», și a ordonat 
nouă pertractare înaintea curții de apel 
din București.

Ministru bătut pe stradă. Un oficiant 
sărac din Belgrad, cu numele Baduje- 
watz, a atacat pe stradă cu bastonul pe 
ministrul de finanțe M a r k o v i c s, dân- 
du-i mai multe lovituri. Motivul acestei 
fapte răsbunătoare e că pe Badujewatz 
l-au pus în penzie, dar penzia Iui e așâ 
de mică, încât nu poate trăi cu familia 
sa numeroasă.

«Reuniunea română de cântare și mu
zică a plugarilor din lzvinu în adunarea 
sa generală ordinară dela 3 Decembre 
n. a. c. s’a constituit pentru anul so
cietar 1905/6 în modul următor: Pre
ședinte: Stefan Stef a nu, învățător; 
vicepreședinte: Ioan Boșcu; notar: 
Nicolae Lața; cassar: loan Ursu; 
arhivar: Lazar Coteț. Membrii în co
mitetul reuniunei: loan Bogdan, 
loan Marcu, Costa Ștefanei și 
Costa Covaci. Reuniunea s’a înfiin
țat în anul 1883; își are casa proprie 
și e provăzută cu mai multe utenzilii 
ale unui teatru românesc dela sate. în 
-inul societății sunt anunțați șî unii 
fii de-ai confraților noștri români uniți 
d'aici, fiind ea tuturora comună. în tre- 
?uî au participat în corpore membrii 
reuniunei din Izvin prin mai multe co
mune, ca: Ianova, Bucoveț, Remetea- 
Timișiană, Ciacova, Comloșul-mare, 
E icherecul-mic ș. a., parte cooperând 
'a ceremoniile bisericești ale cultului 
nostru divin, parte dând concerte îm
preunate cu unele reprezentațiuni tea
trale. Avem speranță că Reuniunea va 
progresă tot mai mult spre cinstea și 
folosul poporului român din Izvin și 
al neamului întreg. Izvin 7 Decembrie 
n. 1905.

fidel.
Nouă mașină de sburat. Frații ame

ricani Wright din Dagton (Ohio) au 
construit o mașină de sburat (Motor- 
Aeroplan), cu ajutorul căreia au reușit 
nu numai să călătorească în cerc prin 
aer și să se rentoarcă la locul de unde 
au plecat, ci să facă drumuri de 16—39 
kilometri cu iuțeală de 60 kilometri pe 
oră. Ei au îmbiat guvernul francez să 
cumpere dela ei aparatul cu 1 milion 
de franci, luând asupra lor garanța 
că cu ajutorul aparatului se poate că
lători sigur prin aer cu iuțeală de 50 
kilometri pe oră. Guvernul francez n’a 
răspuns pănă acum la ofertul făcut.

Preotul Gapon, conducătorul și orga
nizatorul muncitorilor ruși, care a mers 
astăearnă în fruntea muncitorilor la 
palatul Ț irului ca să pretindă drepturi 
și care — fără voia lui — a fost cau
zatorul baiei de sânge pe stradele 
Petersburgului, fugise din Rusia ca 
să-și scape viața, dar în timpul ultim 
s’a rentors earăși acasă la Petersburg 
și a trăit acolo ascuns schimbându-și 

în fiecare zi cuartirul. Acuin se anunță 
că acest preot revoluționar a părăsit 
din nou orașul Petersburg și a mers 
în secret la Paris, deoarece îi vine greu 
să-și schimbe în fiecare zi cuartirul și 
îmbrăcămintea. Se înțelege, preotul 
Gapon remâne șî mai departe în strânsă 
legătură cu conducătorii revoluțiunei 
rusești.

Ovrei din Rusia refugiați în România. 
Prefectul poliției din Iași raportează, 
că dela începutul mișcării revoluționare 
în Rusia pănă acum s’au refugiat la 
Iași 5000 Ovrei, partea cea mai mare 
din Basarabia și Odessa. Din Galați 
se anunță, că acolo a sosit un nou 
transport de refugiați ovrei din orașul 
Ismail. Refugiații vorbesc cu mare re
cunoștință despre familiile române G. 
Macanu și M. Pifalca din Ismail, cari 
au apărat numeroși Ovrei contra atro
cităților resvrătiților primind familii 
ovreești în casele lor.

Culmea furiei șoviniste. Ziarul maghiar 
Tanitok Szava» aduce știrea, că mini

strul Lukâcs de 8 luni a oprit plata 
învățătorului de stat Ilie Răucea nu, 
pentrucă nu voește să-și schimbe nu
mele în «Roka». însuși ziarul maghiar 
«Tanitok Szava» se îngrețoșează de 
această apucătură nemernică a dlui 
ministru și n’are cuvinte destul de as
pre pentru a înfieră purtarea volnică 
a ministrului.

Catastrofă oribilă. La Londra s’a dă- 
rimat Marți coperișul unei gări și a 
îngropat sub ruine sumedenie de oa
meni. Pănă acum au fost scoși din ruine 
peste 30 muncitori grav răniți, precum 
șî vre-o 10 morți. Numărul total al 
victimelor nu e încă știut.

Indurați-Va spre săracii noștri.
♦ Mila dată săracilor 

te curăță de păcate, îți 
câștigă îndurare și viață 
vecinieă».

Inscripția pe icoana 
Maieei Domnului, ce 
atârnă deasupra lădiței 
cu crucerii săracilor, în 
localul «Reuniunei soda- 
lilor rom. din Sibiiu.

în frățească înțelegere cu «Despăr
țământul femeiesc întregitor al «Reu
niunii sodalilor români din Sibiiu», 
format din femeile noastre, ce stau 
aproape de clasa meseriașilor noștri, 
și cu scop de a ajută Reuniunea în afa
cerile ei, închinate binelui obștesc, ape
lăm la inimile generoase și le rugăm 
să binevoiască a dărui bani, vestminte 
și alimente, ca să se împartă în ajunul 
Nașterii Domnului între săracii noștri 
(învățăcei, școlari, bărbați și femei scă- 
pătați).

Ne găsim în preajma zilelor, în care 
săracul ca șî bogatul, caută să ’și în
călzească sufletul și corpul.

Cei pe cari Dumnezeu, povățuitoriul 
a toate, V’a binecuvântat din belșugul 
Său, dați putință șî celor lipsiți, ca cel 
puțin în zilele de bucurie ale Nașterei 
Mântuitorului nostru să preamărească 
pe Creatorul și făpturile Sale.

împărțirea darurilor se va face cu 
cuvenită solemnitate sub binevoitorul 
protectorat al patroneselor despărță
mântului nostru, stimabilele doamne 
Minerva Dr. Brote, Ana Dr. Moga și 
Elisaveta Bugarsky.

Darurile benevole să se trimită la 
adresa «Reuniunii sodalilor români din 
Sibiiu».

Lacrimile vărsate de săracii noștri 
servească drept cea mai înaltă răsplată 
pentru toți aceia, cari posibilă ne fac 
împlinirea acestei datorințe, bine plăcute 
șî oamenilor șî lui Dumnezeu.

Din ședința comitetului «Reuniunei 
sodalilor români din Sibiiu», ținută la 
23 Novembrie n. 1905.
Victor Tordășianu, Stefan Duca,

president. notar.

BIBLIOGRAFIE.
Am primit:

Nr. 9 din «Amicul Tinerimei» (Sep
tembrie, 1905), revistă bună mai ales 
pentru copii ce apare în Târgu-Jiu 
(România) sub direcția d-lui I. Moi sil, 
directorul școalei ceramice din T.-Jiu. 
Sumarul este următorul: Un tată că
tră fiul seu; Omul, șarpele și vulpea 
(fabulă afgană), O vânătoare de ele

fanți în Africa; O excursiune în Gorj J 
Povești despre inteligența animalelor : 
Corbul, Vaca, Calul, Cioara; Veverița, 
Despre soare; Mierea este bogăție; O 
bună pildă;' Omul mulțămit; Reviste 
și ziare, etc. etc. «Amicul Tinerime!- 
apare odată pe lună. Abonamentul 8 
cor. pe a&i.

*
«Abecedar și întâia Carte pentru deprin

derea limbei maghiare în școalele poporale, pe 
baza planului ministerial de învățământ 
de Francisc Koos, inspector școlar în 
penziune și conzilier regesc și Vasile G o 1- 
d i ș, prof. gimn. în penziune și secretar 
conzistorial în Arad, edițiuneaa V-a, 
corectată.

Prețul legat 40 fii. Brașov, editura 
H. ZETDNER4.

în scurt timp cartea aceasta a ajuns 
acum edițiunea a V-a și s’a tipărit in peste 
unasutădouăzeci mii de exemplare. 
Cea mai bună dovadă, că ea întrece toate 
manualele de felul acesta. Principiul cărții 
este, că limba vie nu se învață prin grama
tică, ci prin graiul viu și astfel autorii 
ofer în cartea lor material de vorbire po
trivit pentru însușirea limbei maghiara în- 
tr’un chip într’adevăr firesc așa, că învă
țătorul foarte ușor, așâ zicând pe nesimțite 
poate deprinde pe elevii sei în vorbirea 
faptică a limbei maghiare. Și până acum 
cu ajutorul acestei cărți s’au ajuns cele mai 
frumoase rezultate. Acum în edițiunea a 
V-a autorii au făcut toate îndreptările po
sibile. S’a introdus ortografia cea mai 
n o u ă a Academiei Române. Materialul de 
vorbire s’a grupat din nou adunându-se la 
un loc tot, ce se ține de olaltă. Unele 
piese mai grele s’au omis și în locul lor 
s’au introdus altele mai ușoare. 
La finea cărții s’a adaus un vocabular, care 
conține în șir alfabetic toate cuvintele, 
ce obvin în carte. Cu deosebire pentru 
învățător acest vocabular va fi spre mare
ușurare. ________

VARIETĂȚI.
Falsificări de bani în preț 

de 4 milioane. în timpul ultim au 
fost falsificate bancnote belgiene de 
câte 100 franci în valoare de 4 mi
lioane franci. Falsificările s’au făcut în 
Francia de sud, de unde falsificatele au 
fost respândite în Belgia. Falsificatorii 
nu sunt încă deseoperiți.

Un culegător-tipograf diligent 

și destoinic se caută pentru

Tipografia C. Traunfellner 
Lugoj.
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Grâu prima calitate 90 15
» de mijloc 85 14 _

Săcară prima calitate 80‘ 13 _
» de mijloc 75 _

Orz prima calitate . 80 14 —
» de mijloc . 75 13 —

Ovăs prima calitate 
» de mijloc

45 13 —
40 12 40

Cucuruz prima calitate 85 | 13 _
» de mijloc . 85 12 40
» 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 56 _
Linte .... 85 72 _
Fasole 80 36 _
Mălaiu mărunt 70 40 _
Cartofi — 6 _
Fân prima calitate . — 6 —

» de mijloc — 5 —
Paie .... — 1 —
Stejar — 6 80
Cărbuni de peatră — 4 40

» de Petroșeni — 4 40
Oloiu de rapiță — — 80
Lumini de stearină — 1 60

» topite . — 1 68
Săpun — — 72
Carne de vită I. calitate — 1 28

» » » II. » — 1 20
Unsoare de porc — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — — 24
Zăhar — 76 —
Vin .... — — 80
Spirtl. — — 30

< II. . I — 1 50
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Concurs
Pentru ocuparea locului vacant de

1 Un candidat I 
| de advocat |
s I

SALVATORIA
Di recto.i re

în Internatul-Orfelinat susținut de Reu
niunea femeilor române din Brașov 
se deschide concurs cu termin de 30 
zile începând dela ziua în care se face 
această publicare în »Gazeta Transil
vaniei» din Brașov, în «Telegraful ro
mân» din Sibiiu și în «Drapelul» din 
Lugoj.

român, cu praxă, caută aplicare 
în vre-o cancelarie advocațială.

A se adresă Ia redacția «Drapelul».
Nr. 235 (3-1).

patentat

Mijloc excelent și sigur

întreprindere de credit, Verșeț (Versecz) Strada Petffi Nr. 69.

I
lmprimlm hipotecare 
pe pământuri și edificii: 

3HI 0 
pe lângă întabulare și pe 
durata de 10—70 ani. Banca 
n’are dreptul a abzice nici 
M când, pană ce datorașul ori 

când poate plăti restul ne
amortizat al datoriei.

Imprnniutnri personale 
pentru ofieianți, oficeri, co- 

mercianți și industriași:

6-7

O
pe lângă giranți, preno- 
tare pe salar sau deposit 
de valori. Durata 5—15 

ani.
Nr. 202 (x—8).

I
R

I. Potentele au să documenteze :

1) Cunoștințele pedagogice, fie ace
lea câștigate prin studiu teoretic sau 
prin aplicațiune practică sau prin 
amândouă.

2) Cunoștințe despre lucrul de mână, 
despre croitul de haine și despre me- 
nagiu.

3) Atestat de botez din care să se 
vadă că concurenta nu este mai tinără 
de 30 ani.

4) Atestat despre aplicarea ei de 
pănă acuma și despre purtarea morală.

5) Atestat medical, că este să
nătoasă.

Angajamentul se face 
numai provizoriu pe timp 
de zile.

Aleasa are să-și ocupe
rectoare la 2 săptămâni după primirea 
decretului de alegere.

Aleasa este datoare a se supune 
tuturor dispozițiunilor Adunării gen. a 
Reuniunii și ale Comitetului aceleia 
luate în interesul Internatului-Orfelinat.

pentru combaterea incendiilor

Pl°bat și aprobat

de autoritățile publice

se poate căpătă

Șs în cantități mici și mari sg

la fierăria

Convertiri favorabile de împrumuturi veohi și scumpe.

tai
J,®7*Prospecte și informațiuiii se dau gratuit."'Wll

Reprezentanți căutăm în toate comunele.

Cărți și reviste.

deocamdată 
de un an

-^n/toxx IZahereiirn.
Xr. 10 (x - 89)
zxzzrzz Lugojul-român -------

locul de di- vis-â-vis de cafeneaua »Corso«

Provocare și apel

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

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

II. Beneficiul împreunat cu acest 
post este :

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

proprietarii de realități, etc. etc.

&£&
&
a a
&

Koltemdnyek, 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" str. Molnăr nr. 10. Prețul 1 cor. 50 
bani.

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

„Sentinela"
1) 720 coroane leafă în bani gata, 

cari i-se plătesc în rate lunare antici
pative.

2) Locuință și toată întreținerea în 
Internat.

III. Recursele sunt a se trimite la 
adresa președintei Reuniunei femeilor 
române din Brașov doamna Elena 
Săbădeanu în terminul arătat 
mai sus.

Institut de economii și credit ca societate pe acții. ’

Brașov, din ședința Comitetului 
ținută la 12/25 Novembrie 1905.

Elena Sahadeanu loan Leneern
presidentă. secretar.

Red. (3-1).

M. Porumb eseu
------  se află de vânzare la ----------------
REDACȚIA „DRAPELUL"

cu următoarele prețuri:
Imn de urare, pentru 2 voci și pian. .
Frunții 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

Convocare
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

P. T. acționari dela «Sentinela» institut de economii §i cre
dit ca societate pe acții se învită prin aceasta a participă la adu
narea generală extraordinară, ce se va ținea în ±5 ZDecerxxToxie 
1905 la 12 oare a. m. în Sa tu l-n ou (Reva-Ujfalu) în localul 
institutului.

ORDINEA ZILEI:

1.
2.

îlî’fc

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

asM 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.

•3*

Bluze
Jupoane
Șorțuri
Corsete
Rufe de dame 
Mănuși 
Cordoane 
Evantaie
Rufe de tricot

c5s
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Boa și manșoane de blană. 
Șaluri de mătasă și de lână. 
Umbrele de dame.
Pălării
Căciuli
Gulere
Gulere
Cravate de dame.
Voaluri.

de cibelină 
de dame, 
de dame, 
de dantele.

pentru dame.
&
&

3. 
La

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

Modificarea statutelor.
adunarea geuerală pot participă numai acei acționari cari

își depuu acțiile sau titli provizori, precum și plenipotențele cu o zi 
ii. »: înainte la cassa institutului îu Satul-nou, la filială în Sân-Mihaij| 
ia «Steaua» în Petruvasela și la dl Nicolae Fabian în Beiuș. Dacă 
numărul acționarilor și al acțiilor depuse nu va fi de ajuns pentru 
decisiuui 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 (3-3) DIRECȚIUNEA.

>
o A v

c 'O

dame și copii, precum șl restul

Nr. 231 (5—2).

Ghete pentra
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».

asortimentului
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Tienipotență.
Subscrisul acționar 

plenipotențiez pe Dl________________________ __
să mă reprezinte cu _ acții la adunarea generală extra
ordinară a institutului «Sentinela», ce se ține în 15 sau în 23 
Decembrie 1905.

Dat în____ Decembrie 1905.
Martori: (Semnat)

Tipografia Carol Traunfellner, — Lugoj.


