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ziarul „Drapelul" cu prețul 
indicat în capul foii.

Lugoj, 29 Novembrie (12 Dec.) 1905. 

Na-ți-o frântă că ți-am dres-o!
In aceste cuvinte lapidare se 

poate cuprinde respunsul dat de 
ministrul cultelor și instrucțiunei 
publice George Lukâcs la Memo
randul prezentat de consistoriul 
augs. luteran al Sașilor din Ardeal, 
privitor la ordonanțele prin cari 
impune școalelor confesionale dis- 
pozițiunile draconice ale pro- 
ectului de lege Berzeviczy.

E lucru unic în feliul seu pentru 
concepția apusană, că Maj. Sa Mo
narhul a dat Memorandul Sașilor 
spre competentă rezolvare ace
luiași ministru, contra căruia 
se îndreaptă ascuțișul plângerilor 
din Memorand. Cum s’ar zice pe 
românește: Turcul te bate și Turcul 
te judecă!

E stare de «ex-lex». Țeara se 
administrează fără buget votat. 
Apărarea este avizată la rezerva 
suplinitoare din cauza lipsei de 
contingent normal de recruți, oferit 
de dietă. Dieta țerii se convoacă 
pentru a fi amânată. Stagnarea 
este generală pe toate terenele vi
eții publice. Pe un singur teren nu 
se admite stagnarea, anume pe te
renul maghiarizării forțate.

Și coaliția, teribila coaliție, care 
consideră toate actele emanate

FOITA „DRAPELULUr-,

Bssuaet ocazional.
Dedicat fraților mei 

la adunarea poporală din 12 XII 1905 in Bozovici 

De

Patașanul.

— Foiță originală a .Drapelului». =

Valea Nerganiului geme
Codrul sună și resună,
Geniul națiunei strigă
Sus Române nu te teme. 
Greu durmit-ai somn de leu, 
Dar e timpul să se știe, 
Că Românul vrea să fie 
Și stăpân pe gândul său.
Sus cu toții pe picioare
Stați deștepți cu bărbăție 
Să ne vadă sfântul Soare 
C’avem zi de sărbătoare.
Unde Minișul se varsă 
Nuntă mare se gătește,
Dor cu dor se strâng la brață, 
Bozoviciul e mireasă
Miri voioși, veniți la noi, 
V’am gătit un pat de flori, 
împletit din inimioare, 
Să fie Ceriul cu voi !
Vrând să ne scăpăm de rău 
Trageți frați mișcând pământul, 
Horă mare și frumoasă 
Să ne vadă Dumnezeu. 

dela acest guvern ca copii nele- 
giuiți născuți din pat nelegiut și 
provoacă țeara la nesupunere și 
rezistență, care începe a aduce cu 
revoluția ca ou cu ou, numai față 
de un fat al guvernului nu are 
nici un cuvânt de reprobare, numai 
pe un singur fat nu-1 consideră de 
nelegiuit. Acest fat este încercarea 
lui Lukâcs de a da ființă proectu- 
lui lui Berzeviczy pe calea ordo
nanțelor.

Moderați și cumpătați cum sunt 
Sașii dela natură, au remonstrat 
contra acestor ordonanțe într’un 
Memorand omagial, în care bazân- 
du-se pe litera legii arată, că în
cercarea lui Lukâcs este cea mai 
mare nelegiuire.

Tocmai precum în zile de res
triște se adresează Monarhul «cătră 
iubitele sale popoare», s’a adresat 
acum în zile de restriște și poporul 
săsesc cătră iubitul seu Monarh...

Și ce respunde ministrul L u- 
k â c s la Memorandul Sașilor este 
o blasfemie, o insultă la inima cre
dincioasă cu care s’au îndreptat 
Sașii cătră treptele tronului. E cul
mea hipocriziei ce ne spune mini
strul în «rezolvarea» sa.

Înainte de toate neagă dl mi
nistru că ordonanțele cu pricina ar 
conțineă ceva ceea-ce nu ar fi în 
drept să dispună în cadrul legilor 
existente și pentru ce ar fi compe
tentă numai legislația...

Dacă ar fi așă. apoi trebue să 
considerăm pe Berzeviczy de un 
nărod, care nu a cunoscut nici com
petența miuisterială și nici dreptul 
ce-i revine în senzul legilor exi- 

BANATUL
NOTE DE DRUM

De GH. C. IONESCV.

(Urmare și fine.)

Priveliștile naturii sunt așâ de va
riate și mereu așâ de noui, încât omul 
niciodată nu poate zice: Iată tabloul 
acesta seamănă cu cutare, pe care l-am 
mai văzut. Omul este însă mai puțin 
fericit în combinațiile lui, multe din 
lucrările mânilor lui nu-s decât cbpii. 
Dela o vreme îți pare că edificiul cu
tare l-ai mai văzut, strada cutare tot 
așâ. Caransebeș, nu înfățișează nimic 
care să te izbească, dupăce atâtea 
orașe ți-au trecut pe dinainte ca într’un 
cinematograf. Aceleași podoabe arhi
tectonice, aceleași vitrine, aceeași for- 
foteală pe stradă, de fel de fel de 
oameni, hotele, cafenele, trăsuri, piață 
— zici oraș și-ai priceput totul.

Tăblițele pe care-s scrise numele 
stradelor poartă — lucru care e o ra
ritate în Ungaria — pe lângă inscripția 
ungurească șl pe cea românească, și 
când vezi nume ca de-al de «strada 
Ion Popasu», ori cât ai fi de rece, 
pare-că îți crește inima. Multe firme 
încep să fie românești: «Librăria die
cezană», «Severineana», iar pe primărie, 
casa orașului, cum îi zic ei, o clădire 
modernă de toată frumsețea, poți citi 
pe o fațadă numirea ungurească și pe 

stente, căci s’a pus să tulbure o 
țearâ cu un proect de lege, care 
este de fapt fără obiect, conțiuân- 
du-se toate dispozițiunile proectate 
deja în legile existente.

Noi nu suntem și nici n’am fost 
aderenții lui Berzeviczy, dar să fie 
cu iertare, atât de nărod nu-1 ți
nem și nu l-am ținut nici odată. 
Dl Berzeviczy și-a dat pe deplin 
seamă, că pănâ unde îi ajunge 
dreptul pe baza actualelor legi și 
unde are lipsă de dispozițiuni noui 
din partea legislațiunei.

Nu ne îndoim că obțineâ aceste 
dispozițiuni din partea legislațiunei, 
dacă nu veniâ în cale erumperea 
violentă a crizei. Și nu ne îndoim 
nici de aceea, că restabilindu-se or
dinea în parlament va obțineâ ur
mașul lui Lukâcs dela dietă ceea 
ce a cerut Berzeviczy. Cu toate 
aceste suntem în curat. Dar un 
lucru constatăm acum, că între 
Berzeviczy și Lukâcs este o 
mare deosebire și deosebirea 
aceasta nu este în defavorul 
lui Berzeviczy.

Hipocrizia lui Lukâcs își ajunge 
culmea când spune Sașilor, că or
donanțele din chestiune sunt isvo- 
rite din «spiritul frățesc» față 
de concetățenii sei de «alte limbi». 
Și anume numai din dragoste ne
mărginită față de aceștia caută sâ 
le ofere ocaziunea de a învăță... 
limba statului. Și închee ministrul 
cu vorbele :

«Nimic n’a stat mai departe de 
mine decât a violă drepturile 
naționalităților în mod volnic 
și contrar legii, după cum mi-se repro- 

alta cea românească, în sala de ședințe 
portretul mare în olei, al primului 
magistru Brancovici. Toate acestea îți 
fac o frumoasă impresie, când știi dis
prețul de care se bucură în cercurile, 
chiar oficiale, maghiare tot «proasta» 
limbă românească.

Caransebeșul are episcopie româ
nească, facultate de teologie, școală 
normală, societate de cântări și sală 
de lectură, toate românești.

Elementul românesc începe să fie 
tot mai puternic, cu cât te apropii de 
România liberă, el începe să aibă 
aceiași viață, același fel de a judeca lu
crurile, aceleași deprinderi și inevitabil 
și aceleași defecte.

Drumul de fer duce pe valea Ti
mișului în sus printr’o regiune de 
munți mici, ramificații ale Carpaților 
mehedințeni. De pe fereastra vagonului 
zărești sate mari, cu case văruite și 
acoperite cu țiglă ; iar în depărtare vâr
furi pe care nu crește pădure ci numai 
afinul și iarba măruntă, locul de pă- 
șunat al turmelor de oi. Peisagiul e 
de multe ori șters și monoton.

Cum treci însă de clina apelor prin 
acea «Poartă orientalis», se deschide 
mergând spre Dunăre minunata vale 
a Cernei. Limpede, voinică și zbur
dalnică, ca o fecioară, saltă ea peste 
piedecile de piatră ce-i ies în cale. Ici 
ferbe făcând bășici, colo cade spumând 
într’un fuior alb de stropi, dincolo se 
strecoară șuvoi printre pietre formând 
alăturea un tău, în adâncurile căruia 
apa parcă înverzește, mai departe se 

șează aceasta din partea cousiato- 
riului».

Nu știm de se mai poate vorbi 
din punctul de vedere al guvernului 
despre «drepturi» d’ale «naționali
tăților» în țara aceasta, dar una 
știm, că ordonanțele lui Lukâcs 
tind direct la sugrumarea ori
cărui germene de cultură na
țională a popoarelor nemaghiare 
din Ungaria.

Mai multă stimă avem pentru 
Bânffy, care spune pe față că 
voește să ne sugrume în privință 
națională, decât față d’al de Lukâcs, 
care merge cu hipocrizia pănă acolo, 
să ne spună, că tentează la viața 
noastră națională numai pentrucă... 
ne iubește.

Și bine înțeles, toate aceste ni-le 
spune ca ora competenta răspunde 
Sașilor la Memorandul ce aceștia 
l-au depus la treptele tronului.

Nu tragem Coroana în discuție.
Un lucru însă ni-se impune cu 

forță irezistibilă, anume, că sub ac
tualele împrejurări să nu mai cău
tăm o nouă ediție a răspunsului lui 
Lukâcs.

Noi am agitat ideea, ca și bi- 
sericele noastre să se pună în miș
care ca și Sașii și să arete la locul 
cel mai competent nedreptatea cea 
mare ce ni-se face.

Astăzi — după ce cunoaștem 
rezultatul obținut de Sași — re
nunțăm la acest remediu.

Nu avem nici un cuvânt ca să 
mai dăm și noi prilej, ca în cununa 
împletită de șoviniști lui Lukâcs 
să se mai adaugă o frunză, ear po- 

lasă leneșe și molatică în vadurile de 
nisip și pietriș. E atâta sprintenie, 
atâta mlădiere și atâta viață în mersul 
acesta, că ori-cine își simte fără voie 
sufletul plutind spre vre-o ființă de 
bazme, și nu știu cum parcă te cuprind 
duioșia și o pornire de a dezmerdă 
undele astea prietinoase în zburdăl
nicia lor.

De cele două laturi se ridică pă
durile de carpen, ulm și fag, printre 
care se ascund vilele drăguțe, împo
dobite cu statui, vorbe și decoruri 
antice, hotelurile mari, stratele de flori 
și cărările albe, netezi ale băilor her- 
culane. D’asupra încă se înalță drepți 
grebenii de stâncă albă, pe care stau 
agățați pini chirciți cu ramurile rare și 
desfrunzite, și care ar vreâ parcă să 
despartă de cealaltă lume cuibul acesta 
dătător de fericire pentru bogați și 
alinător de suferințe pentru cei să
raci. Poteci ascunse, cărări sucite duc 
pe coaste pănă la cele șeapte izvoare 
calde, la peșteră, la crepătura care 
fumegă aburi fierbinți și în vârfurile, 
pe care-s, cățărate, ca niște cuiburi de 
vultur, pavilioanele de lemn.

E atâta armonie, atâta pace mă
reață în cuprinsul acesta !

înaintăm spre Orșova, care-și lasă 
să se vadă de departe minunata-i alee 
de plopi piramidali, printre munții pă
duroși. încep să se ivească coperișurile 
văpsite în mijlocul unei întinse porum- 
biști, dincolo de care clipește în razele 
soarelui de amiază: Dunărea. De atâta 
timp am părăsit-o și cum îți crește inima,
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porul nostru să mai sărăcească cu 
o... iluzie.

Nu! Renunțăm!
Ordonanțele lui Lukăcs sunt ne

legale.
Dar contra nelegalității acestora 

nu mai avem să căutăm de jude
cător pe... dl Lukăcs.

Nu ne rămâne alta de făcut, 
decât a pune la o parte aceste 
ordonanțe nelegale și a nu ne con
formă lor.

Noi când însuflețiți de cea mai 
curată iubire de neam și moșie, am 
ridicat cu jertfe enorme școalele 
noastre confesionale, am făcut-o 
însetați de vecin icul ideal al 
culturii ș'i luminii.

Când nu vom mai putea țineâ 
școalele noastre în serviciul culturii 
și luminei nu mai are nici un rost 
jertfa ce o aducem.

Și ceasul acesta pare a se apro
pii.

Dar nu desperăm.
Trecut-a poporul nostru prin zile 

șl mai grele. 0 lungă serie de vea
curi de patimi și suferințe constitue 
istoria neamului nostru. Puterea de 
viață a poporului a străbătut în
vingător cumpăna acestor vremi 
Și avem credință firmă în scrisul 
poporului, care nu ne va lăsă să 
pierim.

Poporul nostru mai are o mi
siune mare de împlinit pe aceste 
văi și plaiuri, din cari a răsărit, și 
vină ori ce va veni, poporul tre- 
bue să’și împlinească misiu
nea.

Altfel n’ar avea rost suferințele 
prin cari a trecut. Și în lume 
trebue să fie rost!

Soartea petiției cătră Regele a con
sistoriului săsesc. Consistoriul bisericei 
săsești din țeară a trimis Maj. Sale o 
petiție, cerând apărare contra ordonan
ței ministrului Lukăcs pentru maghia
rizarea școalelor poporale. Maj. 
Sa a predat petiția ministrului Lukăcs 
ca să o rezolve în cercul seu de com- 
petință. Ministrul a șî rezolvat-o, adecă 
a respins-o cu totul. Ministrul a trimis 
adecă consistoriului săsesc din Sibiiu 
un rescript, prin care comunică consi
storiului, că își susține neschimbate 

cum îți vine să zbori, să strigi, să 
cânți și s’o saluți dupăce atâta timp 
n’ai văzut-o. Te simți lângă un pretin, 
lângă un părinte și parcă ai vreă să-i 
spui, să-i destăinuești toate câte le-ai 
văzut dacă ea, care pururi străbate 
fără răgaz atâta cale, ar aveă vreme 
să te asculte.

Munții se lasă de o parte și de 
alta strângându-i valurile în cleștele 
lor înțepenite. Deabiâ drumul își mai 
face loc între apa furioasă și coastele 
înțelenite. în față se întinde insula 
Ada-Kaleh cu rămășițele ei roșii de 
ineterezuri, cu turnul giamiei locuito
rilor, care-s pănă astăzi numai Turci, 
cu casele mititele pitulate în grădinele 
de tutun și de viță de vie. Pe mal 
Turci cu fesuri roșii ori cu turbane 
așteaptă cu luntrile pe călătorii care 
ar vrea să le cerceteze insula. Mai 
departe valurile încep să se înfurie șl 
mai tare, le așteaptă gherdapurile cu 
stâncile lor ascuțite ce de veacuri stră
pung apa făcând-o să mugească; pe 
malul drept se înalță d’asupra pădu
rilor un pisc alb, pe care apusul și 
răsăritul îl fac să sticlească ca un 
semn ce-ar prevesti ivirea și scăpătatul 
soarelui. în față-i pe malul stâng, mica 
schelă, gara mare și casele sămănate 
în jur ale Vârciorovei. Malul se face 
tot mai înalt, mai prăpăstios, stânci 
goale se ridică; pe netezișul uneia din 
ele, o mână necunoscută a scris cu 
slove mari: «România.»

- ------------------------  „ a_ A----------------------- -----  

toate dispozițiunile din ordinațiu- 
nea sa, cari se bazează pe legi, și 
cere executarea lor șl în școalele sus
ținute de biserica evangelică-augustină. 
Eată cum motivează ministrul:

«în ordinațiunea ministerială gra- 
vaminoasă nu-i nici urmă de vre-o dis
poziție, care n’ar putea fi luată în ca
drul legei existente și la care ar fi 
competentă numai legislația. Ordinațiu
nea mea e inspirată de spirit fră
țesc (!) față de concetățenii noștri de 
alte limbi; căci eu consider că e chiar 
în interesul concetățenilor noștri de 
alte limbi, să li-se ofere ocazia de a’și 
însuși limba statului. Nimic nu-i mai 
departe de mine decât să vatăm în 
mod volnic și ilegal drepturile națio
nalităților, precum mi-se impută din 
partea Consistoriului».

Guvernul contra oficianților renitenți. 
Ministrul Kristoffy a lansat un re
script cătră fișpanii din 22 comitate, 
prin care îi împuternicește în senzul 
legii să dispună nemijlocit asupra ofi
cianților comitatenși în ce privește ad
ministrarea la cassa statului a dărilor 
plătite de bună voie și la prezentarea 
recruților benevoli. Oficianții, cari nu 
se vor supune imediat ordinelor fișpa- 
nilor, vor fi în curs de 2 săptămâni 
fără excepție suspendați din 
oficiu. Totodată oficianții sunt datori 
să facă — tot în decurs de 2 săptămâni
— raport despre procedura lor la în- 
cassarea dărilor plătite de bună voie 
și la prezentarea recruților benevoli. 
Viceșpanii acestor 22 comitate sunt în 
mod special încunoștiințați despre re- 
scriptul ministrului.

Dela congregația Aradului. Congre
gația extraordinară a corn. Arad a de
cis să nu dea ajutor guvernului la che
marea rezerviștilor sub drapel. Românii
— după discursurile dlor M. Veliciu 
șil. Grofșorean —au votat contra.

Omor politic. Din București se tele- 
grafează cu datul 9 Decembrie ziarului 
«Neue Freie Presse» următoarele: Di
rectorul bancei agrare din Calafat, 
Papademetru, a fost pușcat eri pe 
stradă de un tinăr macedoromân. După 
săvârșirea crimei ucigașul a declarat 
că a săvârșit fapta din cauza că Papa- 
demetru, deși macedoromân, a 
sprijinit cu bani pe Greci la 
formarea de bande criminale 
în Macedonia. Ucigașul e un tinăr 
de 22 ani și abia de câteva zile a sosit 
dela București la Calafat.

Conferența coaliției.
Conferența de Sâmbătă a comi

tetului coaliției opoziționale din dietă 
a pregătit — precum eră de prevăzut 
— calea unui armistițiu. Deși con
ferența a fost de tot confidențială și 
deși despre decursul ei s’a dat numai 
un scurt și sec comunicat oficios, în 
care nu se face absolut nici cea mai 
mică mențiune despre ținuta coaliției 
față de amânarea aproape sigură a 
dietei la 19 Decembrie și nici despre 
sufragiul universal, — totuși din in- 
formațiunile private demne de încre
dere despre conferența de Sâmbătă 
reese lămurit la iveală, că coaliția 
va lua la cunoștință — pe lângă 
protest — amânarea dietei și de
putății vor plecă în pace acasă. Prin 
aceasta s’a netezit încâtva calea pentru 
o eventuală descurcare pacinică a situ- 
ațiunei.

Conferența comitetului coaliției s’a 
ocupat șî cu chestiunea sufragiului 
universal și partea aceasta a des- 
baterei a decurs foarte agitat.

Vâzsonyia anunțat în conferența, 
că în conțelegere cu contele Theodor 
Batthyănyi și lainițiativapre- 
sidentului coaliției Francisc 
K o s 8 u t h a prelucrat un proect 
de lege despre sufragiul uni
versal, care nu perde din vedere 
interesele statului național maghiar și 
pe care îl prezintă acum comitetului 
pe lângă motivarea, că dacă coaliția 
se împacă cu ideia sufragiului universal, 
se va înmulți numărul aderenților co
aliției.

Carol Eotvos protestează energic 
contra propunerei lui Vâzsonyi, care 
fără nici un motiv plauzibil la ori-ce
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ocaziune aduce pe tapet chestia su
fragiului universal. Ebtvos declară apoi 
că asupra acestui obiect nu ia parte 
la discuție și părăsește ședința.

Contele Theodor B a 11 h y â n y i în 
tărește expunerile lui Vâzsonyi zicând 
că Kossuth știe despre toată afacerea 
și a aprobat proectul lui Vâzsonyi. 
Kossuth e de părere, că sufragiul uni
versal nu atinge lupta națională, ba 
chiar e un succes național.

Geza Polon yi se declară aderent 
al sufragiului universal, dar nu voește 
să se pertracteze această chestiune și 
să se aducă hotărîre, căci prin aceasta 
s’ar sparge coaliția. Cere trecerea la 
ordinea zilei.

Ioan Molnâr protestează în numele 
partidului poporal și al presidentului 
de partid conte Aladar Zichy, contra 
forțării sufragiului universal.

Baronul Des. Bânffy sprijinește 
energic propunerea lui Vâzsonyi și se 
declară hotărît aderent al sufragiului 
universal. (Imediat după această de
clarație Bânffy se depărtează dela 
ședință).

Contele Iuliu Andrăssy declară, 
că dacă pe baza sufragiului universal 
pot fi apărate interesele statului na
țional maghiar, el poate fi capacitat 
pentru ideia sufragiului universal. Re
petă însă ceea ce a mai spus așă de 
adeseori, că chestiunea aceasta e dejă 
decisă în sinul coaliției; coaliția a 
trecut deja peste ea.

Ferd. Szederkenyi e contra 
sufragiului universal.

Iuliu S â g h y se alătură întru 
toate vederilor lui Polonyi.

Cu aceasta s’a sfârșit desbaterea 
îndelungată și agitată. Comitetul coa
liției a rămas pe lângă decisul de mai 
nainte, că în chestia reformei electorale 
nu merge mai departe decât adresa 
coaliției cătră Tron, care adresă nu 
conține nimic mai mult, decât extin
derea dreptului electoral.

Proectul de răspuns 
al Camerei române la mesagiul 

regal român.

Sire,

Reprezentanții țărei, totdeauna feri
ciți când se găsesc în fața Suveranului, 
au fost dureros impresionați anul acesta 
văzând că Majestatea Voastră, din cauza 
unei indispozițiuni din norocire ușoară, 
nu s’a putut afla în mijlocul lor.

Adunarea deputaților, urând Ma- 
jestății Voastre o grabnică însănăto- 
șare, îi exprimă sentimentele ei de 
nestrămutată credință și de 
neclintit devotament.

într’o lungă și glorioasă domnie, 
rodnică în vremurile de muncă pacinică 
și strălucitoare în zilele de luptă și de 
jertfă, Majestatea Voastră ați fost pu
rurea călăuza, care prin înțelep
ciune, v i r t u t e și v i t e j i e ați arătat 
națiunei calea isbândei și a înălțărei 
treptate și sigure.

în acest lung șir de ani întru 
atâta s’au strîns legăturile dintre Tron 
și țară î icât evenimentele dureroase 
sau fericite cari ating Dinastia, sunt 
însuși tristețele și bucuriile țărei.

S ăr bă tor ire a celor patru
zeci de ani de domnie a Majes- 
tății Voastre va fi o nouă ocaziune 
pentru poporul român, ca să arate cu 
câtă dragoste, venerațiune și devota
ment el înconjoară întotdeauna pe 
Suveranul său.

Sire,
Adunarea deputaților a primit cu 

o vie mulțumire asigurările Majestăței 
Voastre, că statornicia și înțelepciunea 
politicei noastre ne-a păstrat neatinsa 
încredere și pretenia tuturor 
Puterilor.

Constatăm însă, cu o adâncă 
mâhnire, că, prin goana cumplită 
ce s’a organizat în contra Ro
mânilor din imperiul Otoman, 
relațiunile noastre cu Grecia s’au în- 
năsprit. Nu puteam privi indiferenți 
cum o numeroasă populațiune de ace
lași neam cu noi, pacinică și supusă 
credincioasă Majestăței Sale Sultanului, 
dela care a dobândit dreptul de se 
închină și cultivă în limba ei, este 
amenințată din cauza acestei egale 
îndreptățiri cu celelalte naționalități 

din imperiu, de a fi decimată și cif 
totul ruinată.

România a fost. întotdeauna re
fugiul acelor neamuri urgisite cari, 
la vremuri grele, căutau un adăpost 
unde să-și asigure o viață liniștită. Sub 
scutul toleranței și a spiritului nostru 
de dreptate și legalitate, ele și-au pu
tut croi un traiu tihnit și îmbelșugat 
lângâ căminurile și la isvoarele noa
stre de bogății; cu atât mai mult am 
trebuit să ne simțim atinși, când am 
văzut cum se răsplătește mărinimia și 
largă noastră ospitalitate.

Tari de dreptatea cauzei ce sus
ținem și de convingerea ce avem, că 
nu se poate des naționaliza 
prin silă un popor mândru șî 
de originea șî de menirea lui 
civilisatoare, suntem pe deplin în
credințați că atitudinea cuminte și ener
gică a guvernului Majestăței Voastre 
va duce la încetarea unei stări de lu
cruri atât de dureroasă.

Sire,
Dacă opera organizărei noastre 

politice este în mare parte stabilită și 
nu are pentru moment nevoe decât 
de îmbunătățiri parțiale, aceea a orga
nizărei noastre economice ne 
impune deslegarea unor numeroase și 
grele probleme. O desvoltare serioasă 
pe terenul economic va întări șî mai 
mult așezământul nostru financiar și 
ne va da putința să corespundem tot 
mai mult cerințelor culturale mereu 
crescânde și situațiunei ce ne-am creat 
printre Statele Europei; și, fiind-că o 
civilisație mai înaintată reclamă înlăn
țuirea armonică a tuturor ramurilor de 
producțiune, se cuvine să acordăm o 
egală atențiune atât evoluțiunei noastre 
industriale, cât șî celei agricole. De 
aceea vom primi cu o deosebită satis- 
facțiune legiuirea care să facă posibi
lă punereaîn valoarea bogăți
ilor cezac în terenurile petro
lifere ale Statului. Această mă
sură va contribui la desvoltarea noastră 
industrială, desvoltare asigurată șî prin 
fixarea sistemului nostru vamal, grație 
încheierei și reînoirei convențiunilor 
noastre comerciale începute cu Imperiul 
German și continuate cu Regatul Marei 
Britanii.

Progresele industriale ale Româ
niei necesitează stabilirea de măsuri de 
protecțiune a muncei femeilor 
și copiilor în fabrici, precum șî o 
lege privitoare la răspunderea în
treprinzătorilor în caz de ac
cidente. Suntem fericiți că guvernul 
și-a luat sarcina de a rezolvi din timp 
acestea probleme, ceea-ce va contribui 
la întemeierea unor raporturi echitabile 
între patroni și lucrători și va înlătură 
chiar dela începutul mișcărei noastre 
industriale, neînțelegerile cari frământă 
pe celelalte țări.

Suntem pe deplin satisfăcuți că, 
cu toată grija sa pentru desvoltarea 
industriei, guvernul nu a uitat nevoile 
noastre agricole, nici cestiunea’ îmbună
tățiri stărei sătenilor. Măsurile ce guvernul 
Majestăței Voastre va propune cu pri
vire la crearea unui fond pentru lucrările 
menite să sporească suprafața cultivabilă a țărei, 
precum șl la crearea unui credit viticol, 
vor fi primite cu bucurie de Adunarea 
deputaților, și fiindcă de buna stare a să
tenilor este legată nu numai propășirea noastră 
agricolă, dar însăși înălțarea și întărirea Ile
galului, vom da toată atenția cuvenită 
legilor privitoare la reînoirea domeni
ului Statului și la crearea unui fond 
destinat îmbunătățirei stărei sanitare a 
satelor.

Nici agricultura, nici industria nu 
pot însă prosperă fără mijloace lesni
cioase de comunicație. Vom acordă 
bucuros toate creditele pe cari guvernul 
ni le va cere spre a pune căile ferate 
în măsură de a satisface nevoile agri- 
culturei și ale industriei.

Vom continuă șl anul acesta opera 
de consolidare a finanțelor, 
ajunse într’o stare atât de înfloritoare 
prin excedente continue, cumpănind și 
chibzuind atât veniturile cât șî chel- 
tuelile Statului. Folosindu-ne de ope
rațiunea atât de fericită a conversiunei, 
care a fost primită cu atâta favoare 
pe piețele europene, vom puteâ, men
ținând aproape la aceeași cifră bud
getul cheltuelilor, să sporim sumele de 
cari statul poate dispune pentru sa
tisfacerea atâtor nevoi crescânde, în 
special ale armatei.
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Această stare financiară înfloritoare 
permite reforma dărei căilor de comu
nicație, care apasă mai cu deosebire 
asupra claselor celor mai numeroase 
și mai sărace. Ori-ce măsură menită 
să apere pe baze mai drepte reparti
zarea sarcinelor, vagăsî deplina noastră 
aprobare.

Vom examină cu aceiași grije toate 
celelalte reforme ce ni-se anunță, pre
cum sunt acelea privitoare la învăță
mântul normal și profesional, la simpli
ficarea dispozițiunilor din codul civil, 
cari interesează populațiunea noastră 
rurală la procedura electorală ori la 
legea penziunilor, în scopul de a se 
scădeă într’o măsură prudentă limita 
de vârstă.

Armata, care sub falnica con
ducere a Maiestății Voastre în timp 
de patruzeci de ani a devenit un scut 
așa de puternic al neatârnărei noastre, 
va găsi pururea pe adunarea depuiaților gaia 
la toate jertfele pentru sporirea fi întărirea ei.

Sire,

Adânc pătrunși de aceleași idei și 
sentimente ca și guvernul Majestății 
Voastre, vom depune și în această a 
doua sesiune aceiași muncă și aceiași 
râvnă spre a aduce mai departe opera 
de propășire și de înălțare a patriei.

Să trăiască Majestatea Voastră!
Să trăiască Majestatea Sa Regina!
Să trăiască Dinastia!

Protest.
Având în vedere, că organul de pu

blicitate nou înființat «Renașterea» 
într’un mod ne mai pomenit pănă 
acuma, atentează la caracterul și one
stitatea celor mai vrednici dignitari bi
sericești ai diecezei noastre, atacând cu 
inzulte mai ales pe Venerabilul Epi
scop diecezan încărunțit în cinste și 
omenie; având în vedere, că prin p r o- 
cederea și tonul folosit de «Re
nașterea» nu se înaintează vaza și 
autoritatea așezămintelor noastre bise
ricești, de ce mai ales în aceste timpuri 
critice am avea trebuință deosebită, co
legiul preoțesc al tractului Bi- 
serica-albă întrunit astăzi în con- 
ferență plenară, protestează cu 
toată puterea cuvântului contra mo
dului și felului de procedere 
cu care numitul organ de publicitate 
dorește nu să promoveze interesele bi
sericești, ci să’și realizeze scopurile 
particulare.

/ a m, din ședința plenară a cole
giului preoțesc ținută la 24 Novembre 
st. v. 1905.

Filip Adam protopresb., 
Iosif Ania paroh,
Arsenie Golumba preot, 
Petru Muntean preot, 
Pavel Popescu paroh, 
Vasilie Blașiu preot, 
George Băiaș preot, 
Alexandru Blașiu preot, 
Ion Gropșian, 
Vichentie Vinga, 
Nicolae Băiaș, 
Pavel Vițian, 
George Linția,

Simeon Luca paroh, 
Sofronie Avramescu paroh, 
Sofronie Nedici paroh, 
Vasiliu lorga paroh, 
Simeon Ciulin preot, 
loan Murgu paroh, 
Svetozar Mutașcu capelan, 
Teodor Panciovan, 
Corneliu Panciovan, 
Nicolae Balmez, 
Petru Danescu, 
Nicolae Otonoga, 
George Simu.

Convocare.
în senzul §-ului 19 al Statutelor 

convocăm

Adunarea ■ generală. ordinară, 
a «Reuniunei române de lectură din 
Lugoj» pe

Sâmbătă în 7120 Ianuarie 1906 
cu următoarea ordine de zi:

1. Deschiderea adunării și consta
tarea membrilor prezenți.

2. Raportul general al comitetului.
3. Alegerea comisiunei cenzură- 

toare.
4. Raportul comisiunei cenzură- 

toare.

5. Alegerea biroului și a comi
tetului pro 1906.

6. Stabilirea bugetului pro 1906.
7. Eventuale propuneri.
Din ședința comitetului «Reuniunei 

române de lectură din Lugoj», ținută la 
10 Decembrie , nn-------i—j— 190u.27 Novembne

Dr. Dmitrie Fiorexcu, Alezaniru Qnae,
v.-președinte. secretar.

Informatiuni.>

Regele George al Greciei a părăsit 
Sâmbătă seara Viena și s’a dus la Ve
neția. unde s’a întâlnit eu soția sa și 
au plecat împreună acasă la Atena.

Deputați preoțești la congrese! național- 
bîsericesc au fost aleși în dieceza Caran
sebeșului următorii dni: Filaret M u s t a, 
arhiinaudrit și vicar episcopesc (ales în 
cercul Caransebeș); Mihaiu P o p o v i c i 
protopresbiter (Mehadia), Dr. Iosif Tra
ian B a descu protosincel (Vârșeț), Dr. 
George P o p o v i c i protopresbiter (Lu
goj), Andreiu G h i d i u protopresbiter 
(Ora vița), Sebastian Ol ar iu proto
presbiter (Făget), Filip Adam proto
presbiter (Biserica-Albă), Trifon Mi
ci ea protopresbiter (Panciova), loan 
P i n c i u protopresbiter (Ciacova), loan 
Pepa protopresbiter (Buziaș).

Familia principelui român de coroană... 
In balon. Din București i-se scrie «Gaz. 
Trans.», că Marți d. m. s’au făcut din 
nou încercări de ascenziune cu balonul 
regimentului 1 de geniu. La prima as
cenziune au luat loc în nacela balonu
lui căpitanul Gorski și locotenentul 
Leonida, la a doua ascenziune prin
cipele Carol și locotenentul A s a k i, la 
a treia ascenziune principesa de coroană 
Maria și căpitanul Gorski și la a patra 
ascenziune mica principesă Maria, lo
cotenentul Asaki și soldatul N. Po
pescu. Balonul s’a urcat la toate 4 
ascenziunile pănă la înălțime de 600 
metri.

Principesa de coroană Maria de Româ
nia în pericol. Joi în săptămâna trecută 
principesa Maria, soția moștenitorului 
român de tron Ferdinand, trecea călare 
pe lângă casarma reg. 1 de geniu (Bu
curești) și observându-o sentinela, a 
strigat «Garda afară!» pentru a da 
principesei onorurile militare conform 
regulamentului. Deodată calul s’a spe
riat și a trântit pe principesa, care 
care s’a rănit la umărul drept. Doi 
soldați au sărit în ajutor și au ridicat 
pe principesa într’o trăsură, care a dus 
pe principesa acasă la palatul Co- 
troceni.

Deșteptarea Românilor din Basarabia. 
Actorul român Bobe seu, sosit din 
Basarabia la Iași, spune că agitațiunile 
naționale între Românii basarabeni au 
luat caracter serios. S’au format 2 ligi 
române, una sub conducerea advocatu
lui Filimon, alta sub conducerea lui 
Teodorin. Ele au cerut serviciu 
divin în limba română, înfiin
țarea de școale românești și 
limbă română de pertractare 
la judecătorii și în administrație. Ligele 
vor edă un ziar național român sub 
titlul «Moldova».

Bucovina și expoziția națională din Bu
curești. Comitetul țerii Bucovina a decis 
să nu ea parte ca ț e a r ă la expoziția 
națională română din vara anului 1906 
la București. Vor luă însă parte Românii 
din Bucovina. S’a format un comitet 
sub presidiul marelui proprietar rom. 
Modest cav. de Grigor ce a, pentru 
adunarea obiectelor pe seama expoziției. 
Comitetul e împărțit în 4 secțiuni: sec
țiunea agronomică (president Tudor 
cav. de Flondor), secțiunea retrospec
tivă (pres. Nicu Flondor), secția cultu
rală (preș. Dionisie cav. de Bejan, v.- 
pres. S. FI. Marian), secția industriei 
de casă (preș, d-na Elena Popescu). 
S’au luat dispozițiile de lipsă, ca să 
fie expuse la București șî toate obiec
tele istorice, ce se află în mănăstirile 
din Bucovina și la metropolie.

Noui advocați români în Banat. Camera 
advocațială din Timișoara a luat de 
curând în lista advocaților de pe teri
toriul acestei camere pe advocații noui 
Dr. George A nc a cu sediul în Oravița, 
Dr. Des. Bor bol a cu sediul în Tere-
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gova, Dr. Lucian .Georgevici cu se
diul în Recaș și Dr. Petru Maier cu 
sediul în Lugoj.

Dl loan Cadariu, tinăr originar din 
Lugoj, a fost promovat doctor în 
științele iuridice la universitatea din 
Cluj.

Populația României. Conform ultimei 
statistice oficiale, populația României 
este de 6,392.283 locuitori, dintre cari 
în Muntenia cam 3 milioane, în Moldova 
cam 2 milioane, în Oltenia cam 1 milion 
și în Dobrogea cam 300.000.

Conscripția averilor și fundațiunilor bi
sericești. Ministrul de culte și instrucție 
arhișovinistul Lukâcs a hotărît con
scripția averilor bisericești. Lucrările se 
vor începe în curând în ministeriul de 
interne. Conscripția se va extinde asu
pra tuturor averilor confesiunilor, pre
cum șî asupra fundațiunilor administrate 
de aceste. Scopul conscripției este regu- 
larea . aporturilor confesiunilor față de 
stat. Ministrul a prelucrat deja un 
proect de lege privitor la regularea 
acestor raporturi și l-a trimis spre stu- 
diare tuturor confesiunilor și mai mul
tor factori competenți în chestii de drept.

Revistă română în Cluj. Ziarul «Ră- 
vașul» aduce știrea că la 1 Ianuarie 
1906 va apare în Cluj o revistă lunară, 
care se va ocupă cu toate chestiunile 
vieții noastre publice, căutând să lu
creze paralel și armonic cu revista «Să- 
mănătorul» din București și cu revista 
«Luceafărul» din Budapesta, dar mai 
ales pe terenele ce cad afară de sfera 
acestor 2 reviste.

Nouă invențiune românească. Cetim în 
«Economia» din Caransebeș, că dl Otto 
Țăran, proprietar în Șipet (comitatul 
Timiș), a inventat un aparat, care apli
cat în mașina de treerat, se împedecă 
trecerea grăunțelor în pleavă. Eată 
ce scrie «Economia» despre această in
venție: Toate foile economice din Un
garia, Austria și Germania sunt pline 
de laude pentru această noutate în ma
șini. După cum cetim în foile din țară, 
ministrul a trimis pe niște profesori la 
Șipet, pentruca să se convingă despre 
aceasta și s’au minunat de ce au văzut. 
Ne bucurăm că dl Țeran este Român, 
frate dulce cu noi și că tocmai un Ro
mân a avut fericirea să afle așa o nou
tate rară, care are să aducă mult fo
los economilor noștri. Căci s’a aflat, că 
dupăce cu mașinele vechi din 1000 
snopi de grâu au trecut în pleavă 57 
kilograme grâu, cu mașina d-lui 
Țeran «numai 2 kilograme». Dl 
Țeran face prin «Economia» propu
nerea salutară, ca mai mulți economi, 
d. e. 5, 10 sau șî mai mulți, să se aso
cieze și să cumpere câte-o mașină de 
treerat, pentruca șî în felul acesta să-și 
deschidă un bogat izvor de venit. Dl 
Țeran se oferă să intervină fără nici 
o remunerațiune pe la fabrici și să ex- 
opereze, ca acestea să lifereze mași
nele pe seama economilor noștri fără 
să solvească ceva înainte, ci abia mai 
târziu când proprietarii ei vor câștigă 
deja cu ea. Va să zică mașina s’ar 
plătî ea pe ea. De altmintrelea dl Țe
ran servește fiecăruia gratuit cu orice 
informațiune. Adresa d-sale este : Șipet, 
Temes megye.

Fișpani noui. Marele proprietar Sigm. 
Bernâth a fost numit comite suprem 
al comitatului Ung, ear vicesecretarul 
ministerial Dr. Zoltan Soos comite 
suprem al comitatului B e r e g.

Teatrele sătești din România. în co
munele de pe domeniile Coroanei ro
mâne sunt 18 teatre sătești și s’au dat 
dela înființarea lor pănă azi 190 repre- 
zentațiuni. Administratorul domeniilor 
Coroanei, dl I. K a 1 i n d e r u, a dat acum 
o circulară cătră agenții domeniali ca 
să fie înlocuite teatrele de copii cu teatre 
de adulți. Pentru a da reprezentațiuni 
teatrale să fie aleși băeți și fete, cari 
au fost la școală și cari au mai jucat 
teatru.

Cassă furată. Niște necunoscuți au 
furat cassa comunei Dezești (com. 
Caraș-Severin), în care se aflau 1430 
coroane. După-ce apoi au spart-o și 
au luat banii, au aruncat-o într’o vale 
nu departe de sat. Gendarmeria n’a 
dat încă de urma făptuitorilor.

Evenimentele din Rusia. Un ucaz îm
părătesc conține ștergerea cenzurei pre
ventive generale și speciale pentru
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publicațiunile periodice și jurnale. Foii 
nu vor mai fi pedepsite pe cale ad
ministrativă pentru eventuali ar- 
ticoli cari critizează procedura guver
nului. — Oficianții de postă și telegraf 
au hotărît să remână în grevă pănă 
li-se recunoaște din partea guvernului 
dreptul lor de asociare și pănă li-se 
împlinesc toate pretenziunile.

Femeie în etate de 106 ani. Vineri a 
împlinit văduva de funcționar Maria 
Terezia Kulla din Viena 106 ani de 
viață. Ea poate dovedi cu documente 
că s’a născut în 8 Decembrie 1799 în
tr’un sat din Moravia. De câteva zile 
bătrâna este bolnavă.

Mulțămită, publica.

Ilustrul domn Emeric de Iakabffy 
secretar de stat în penziune, deputat 
dietal și proprietar mare de Zagujeni 
și Szecseny, a donat sftei biserici gre- 
co-orientale din Zagujeni 200, adecă 
două sute coroane. Pentru această faptă 
nobilă i-se aduce șî pe calea aceasta 
cea mai profundă mulțămită.

Zagujeni, 9 Decembrie n. 1905. 
Avram Car duș, G. Popoviciu,

epitrop. preot.

VARIETĂȚI.
»

Comori găsite din întâmplare. 
E interesant prin ce întâmplări noro
coase au fost găsite cele mai bogate 
mine de aur și diamant. Primul care 
a aflat aur în America a fost un morar 
sărac din California, care a voit odată 
să sape mai adânc albia părăului dela 
moara lui, pentrucă se îngrămădiă prea 
mult noroiu în albie. Lucrând el, dă 
cu sapa de o peatră strălucitoare. Peatra 
eră mai toată aur curat, frumos. Astfel 
de petri scumpe a găsit multe în alvie. 
Vestea despre norocul morarului s’a 
respândit ca fulgerul și sumedenie de 
oameni au alergat în partea locului, 
ca să găsească aur. Au șî găsit. — 
Câțiva ani mai târziu 2 minieri irlan
dezi au emigrat în America să-și cerce 
norocul. Unul din ei mergând pe la 
Sierra Nevada, vârful cizmei lui s’a 
împedecat într’o peatră mare. Peatra 
eră mai numai din aur și căutând mai 
bine a aflat comori, cari prețuiau 
milioane. — Odată 2 copii se jucau pe 
marginea unui riu și unul dintre ei a 
aflat o peatră strălucitoare, pe care 
ducând-o acasă au arătat-o mamei lor. 
Mama a dat-o unui vecin, dela care a 
cumpărat-o un negustor pe un preț de 
nimic. Peatra eră un diamant scump, 
pe care l-a vândut la expoziția din 
Paris cu 20.000 coroane.
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Grâu prima calitate 90 15
» de mijloc 85 14 —

Săeară prima calitate 80 13 —
» de mijloc 75 i —

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

Ovăs prima calitate 45 13 —
» de mijloc 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
Măzăre .... 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 .... — —
Carne de vită I. calitate — 1 28

» » » II. > — 1 20
Unsoare de porc — 1 76
Sămânță de chimin — 84 —
Sare, bucăți — — 24
Zâhar ......................... — 76 —
Vin.................................. — 80
Spirt I.................................. — 30
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„DRAPELUL» Nr. 188.-1905

Concurs.
Pentru ocuparea locului vacant de 

= Directoa re = 
în Internatul-Orfelinat susținut de Reu
niunea femeilor române din Brașov 
se deschide concurs cu termin de 30 
zile1 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.

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 
până acuma și despre purtarea morală.

5) Atestat medical, eă este să
nătoasă.

Angajamentul se face deocamdată 
numai provizoriu pe timp de un an 
de zile.

Aleasa are să-și ocupe locul de di
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.

II. Beneficiul împreunat cu acest 
post este :

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.

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

Elena SaMem loan Lenueru
presidentă. secretar.

Red. (3-2).

2138. vâgr. szâm. 1906.

Ârveresi hirdetmâny.

Alulirt birosâgi vegrehajtd az 1881. evi 
LX. t-cz. 102. §-a ertelmeben ezennel koz- 
hirre teszi, bogy a lugosi kir. jârâsbirosâg 
1905. evi V. I. 2175 szâmu vegzese'kovet- 
kezteben „Lugoșana“ takarek es hitelitezet 
javâra Paszula Petru es Latia Trifu ellen 
275 kor. es jâr. erejeig 1905. evi okt. ho 
7-en foganatositott kielegitesi vegrehajtâs 
utjân lefoglalt es 2380 kor.-ra becsult 
lovak, kocsi, loszerszâmok, szena, buza es 
jârgâny cseplokeszlet-bdl allo ingosâgok 
nyilvănos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a lugosi kir. jârâs- 
birosâg 1905. evi V. I. 2175|2. szâmu 
vegzese folytân 275 kor. tdkekoveteles, 
ennek 1905. evi mâj. ho 1 napjâtol jârd 
6°/e kamatai es eddig osszesen 110 kor. 13 
fill-ben biroilag mâr megâllapitott kdltse- 
gek erejâig Zaguzsenon alperas lakâsân 
leendo eszkozlesere
1905. evi decz. ho 2O.-ân d. e. 7,12 drakor 
es Kavarânon alperes lakâsân leendo esz- 
kozlesere

1905. evi decz. ho 20-ân d. u. 1 orâja 
hatâridoul kituzetik es ahhoz a venni szân- 
dekozdk oly megjegyzessel hivatnak meg, 
hogy az erintett ingosâgok az 1881. evi 
LX. t.-cz. 107. es 108. §-a ertelmeben 
keszpenzfizetes mellett a legtobbet igero- 
nek becsâron aiul is elfognak adatni.

Amennyiben az elârverezendo ingo- 
sâgokat mâsok is le- es felulfoglaltattâk 
es azokra kielegitesi jogot nyertek volna, 
ezen ârveres az 1881. evi LX. t.-cz. 102. 
§ ertelmeben ezek javâra is elrendeltetik.

Lugoson, 1905. evi decz. ho 7-en.
Frank Zoltân

Nr. 236. (I—1). kir. bir. vegrehajtd.

!!! Ocaziune rară !!! j Un candidat ] 
i de advocat j

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

A se adresă la redacția «Drapelul». •
Nr. 235 (3-2). I

Nr. 237 (12-1)

Aduc la cunoștința on. mele clientele, că am arangiat 
în noul edificiu Szvoboda. alăturea cu prăvălia mea

IGN. GROSZ, succesor. 
Magazin de sticlărie și porțelană. 

Lugoj. Piața Izabella.

Pentru cadouri de serbători

un bazar de serbători

patentat

Mijloc excelent și sigur

pentru combaterea incendiilor

în cantități mici și mari

A apărut Nr-ul 22 din

vis-ă-vis de cafeneaua »Corso«„Banatul"
uĂk.xxton TZa/bexelxxxi
Nr. 10 (x-90)

■ Lugojul-român —

de autoritățile publice s^'

conținând cele mai fine și mai alese obiecte de majolica, 
cristal și porcelană, pe cari le desfac cu prețul cumpărării.

Asortiment bogat. Cea mai potrivită ocaziune pentru ca
douri de Crăciun și anul nou Prețuri ne mai pomenit de re
duse. Recomandându-mă atențiunei binevoitoare a on. public 

semnez cu distiusă stimă

Foaie pentru poporul român.

Proprietar și redactor responzabil: Or. Valeri u Branisce.

CONȚINUTUL:

Fânețele — — — — — —
Drepturile de proprietate ale Gră- 

nițerilor la averea comună — 
Podul înalt (poezie) — — — — 
Școala — — — — — — —

Redacția și Administrația: Lugoj,
Prețul d e

Turburările din Rusia 
Noutăți — — — —
Calendare — — — 
Bibliografie— — — 
Inserții — — — —

Timișorii Nr. 7. — (Hotel Posta)strada

abonament:

Pe trei luni 1 coroană, pe jumătate an 2 coroane, pe anul întreg 4 coroane.
Prețul unui exemplar 2 cruceri, 4 fileri.

A

▼
A

t

▼

A

▼
A

▼

institut de credit și economii
&&&£&&€& ca societate pe acții in Lugoj.

▼

A
Anul fondării 1889. (ft Capital social 300.000 Cor.

Fondurile proprii c. a. 90.000 Cor.
TDepvi.io.eii spre fiTa.ctiiica.xe

------------------------- 1,500.000 Coi. ------------------------- 
acordă împrumuturi cambiale cu acoperire hipotecară și pe lombard cu 8%, 
escompt-ează cambii cu 3 eventual cu 2 subscrieri 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 u/0, cu anunț 5% .

SJflF' Darea după interese o soivește însuși institutul. "^8^

Nr. 8. (x—73) Direcțiunea.

Tipografia Carol Traunfelltaer, — Lugoj.
>►

▼

A

▼
A

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

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

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

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

◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄
◄

Nicolae Căprariu,
absolvent al școalei agro- 

nomice dela Lugoj

dorește să fie ocupat la o 
moșie mai mare.

A se adresă la:

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

►
►
►

pimrai MUSICALE ie 
Mh Pemafibesen

-------- se află de vențlare la --------------------- 
REDACȚIA >,DRAPELUL“

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

La comande prin postă este de

50 bani.

»
»
>

M
50
25

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

Comandele sunt a se face direct la

Redacția „Drapelul“ — Lugoj.


