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Lugoj, 13/26 Decembrie 1905.
în decursul serbătorilor grego- 

riane ale Crăciunului a fost orașul 
nostru teatrul unui spectacol nou 
în viața noastră publică. Aici s’a 
ținut primul congres român so
cialist.

Adevărat, că toată sceneria s'a 
redus la un simulacru de con
gres, cu totul fiind de față vre-o 
două sute de oameni, constatându- 
se din partea biroului prezența a 

’ 66 delegați din 26 comune, în ma
joritate Români. Cu totul au fost 
vre-o 50—70 țărani de-ai noștri de 
față la adunarea-congres.

Bine înțeles, întreaga comedie e 
pusă la cale de centrala socialistă 
din Budapesta, care așă se vede 
are cheful a organiză — cu per
misiune mai înaltă — o secți
une românească.

Departe este de noi gândul a 
cere măsuri oficiale contra propa
gandei socialiste, ori a vedeă cu 
ochi răi drepturile de liberă întru
nire și liberă vorbire ale celor ce 
se întrunesc și consfătuesc în nu
mele doctrinelor socialiste.

Ținem însă să constatăm, că 
până când guvernul ne oprește a 

< ne întruni ca partid român nați
onal și ne oprește peste tot for
marea de partid după naționali
tate, până atunci ace laș guvern 
permite socialiștilor să institue o 
secțiune românească și să țină 
publice congrese românești so
cialiste.

Va să zică ceeace ne oprește 
nouă — așă zișilor «burghezi» 
români — permite guvernul așă 
zișilor «socialiști» români.

Facem această constatare numai 
pentru a caracteriză situațiunea ș:FOITA „DRAPELULUI1'.
VIOREAUA.

y — Poveste pentru tinerime —

de Elisa Muller.
în vremurile vechi eră într’o pă

dure din Carpații Rocnei castelul «Zinei 
pădurilor». Oamenii, cari treceau pe 
aici, nu vedeau decât o stâncă mare de 
peatră, așezată lângă un lac minunat 
de frumos. Numai câte odată și la anu
mite timpuri fericiții copii aveau pri- 
legiul să vadă castelul în toată strălu
cirea sa. într’o zi de vară pe când 
soarele de sară își trimetea cele din 
urmă raze asupra lacului, o fetiță tre
cea prin această pădure. Veniâ de de
parte biata fetiță, și părea foarte obo
sită, căci micile ei piciorușe de abiâ o 
mai puteau duce. Ajunsă la țărmurul 
'Iacului se așeză jos și dându-și la o 
parte de pe frunte frumoasele ei bucle 
aurii, privi cu tristețe spre lac și un 
profund suspin eșî din micul ei piept.

Pe când sta gândindu-se, deodată 
văzh venind prin aer un cărucior dră
gălaș făcut din o scoică, tras de șease 
fluturași, ear în cărucior ședeâ o femee, 

peutru a arătă, că acelaș guvern, 
care nu sufere — ca să vorbim în 
terminologia socialistă — «propa
ganda naționalistă» între Români, 
sprijinește diu toate puterile sale 
propaganda socialistă îutre Români 

împrejurarea aceasta iese și mai 
evident la iveală prin faptul, că 
pănă când de prezent guvernul 
oprește sub pretext că s’au ivit 
tulburări periculoase în sinul po
porului român toate adunările 
românești, fără privire de sunt 
convocate ca adunări ale partidului 
național român, ori ca simple adu
nări poporale fără nici uu colorit 
de partid, ori chiar și numai ca 
adunări de alegători dietali de pe 
un anumit teritoriu fără privire la 
naționalitate, pănă atunci acelaș 
guvern dă liberă voie socialiștilor 
să convoace și țină un congres 
românesc — va să zică pe bază 
națională — cu delegați verificați, 
cari reprezintă — vezi Doamne în 
mod oficial — pe Românii «socia
liști» din o serie de comune. Se 
vede, că onorabilul guvern uită 
când e vorba de socialiști, că pe 
teritoriul locuit de Români sunt 
«tulburări» așă mari, cari moti
vează suspendarea peste tot a 
dreptului de întrunire pentru Ro
mâni.

Deja împrejurările aceste ne lasă 
să înțelegem întreaga noimă a ace
stui pretins congres «românesc» de 
socialiști, ținut aici.

Și decursul «congresului» a ve
rificat toate așteptările juste după 
aceste constatări.

în două momente a culminat 
fondul politic al desbaterilor «con- 
gresuale». la cari — bine înțeles — 
nu au purtat vorba Românii, ci un 
Evreu expulzat din România.
blândă și drăgălașă, ca o noapte senină 
de vară luminată de dalba lună. Fe- 
meea era îmbrăcată într’o haină al
bastră ca apa lacului, pe cap avea o 
coroană de aur, de care atârnă un văl 
alb, ce flutură pe spatele ei. înmărmu
rită de admirațiune, obosita copilă 
priviâ această aparință neobicinuită, 
dar frumoasa femee îi surideă prieti- 
nește și îi făcu semn cu mâna ei albă 
ca marmura.

Cu frică se sculă copila și se 
apropie de car. «Cine ești tu copi- 
liță ?», o întreabă femeia cu voce dulce, 
«și cum vii tu prin pădurea mea?» La 
aceste cuvinte amicale fetița prinse cu
raj și vorbi cu ochii plini de lacrimi: 
«Vin de departe, de pe câmpia dinspre 
miază-noapte. Acolo trăiam cu bunica 
mea în fericire și mulțămire și nu mă 
gândiam că o să se schimbe vr’odată 
viața noastră cea frumoasă. Aveam o 
căsuță drăgălașă, în mijlocul câmpiei, 
și prea adese ședeam printre florile 
cele frumoase și cântam veselă, bucu- 
rându-mă de lumea cea frumoasă a lui 
Dumnezeu. într’o dimineață însă, când 
mă deșteptai, bunica zăcea rece și ța- 
pănă în pat, și dupăce chemai o vecină, 
aceasta îmi spuse că bunica a murit, 
în ziua următoare oamenii duseră pe 
bunica și de atunci nu se mai întoarse. 
Am plecat apoi de acasă ca să o caut, 
dar ori pe cine întrebam, spunea că

Aceste două momente sunt:
întâiu: Aderență necondi

ționată guvernului, care, vezi 
Doamne, este amicul poporului, căci 
vrea sâ-i dea în ciuda aristocraților 
ș: burghezilor vot universal, și al 
doilea: Insultarea «burghezi
me i» n aț i o n a 1 i ste, care «stoarce 
și dripește» poporul pentru a se 
«îngrașă» și «îmbogăți» pe sine.

Vorbele folosite la adresa «na- 
ționaliștilor» sunt ireproductibile. 
Dar Evreul călător nu s’a restrâns 
numai la generalități, ci s’a năpus
tit în deosebi asupra preoților și 
a ținut să apostrofeze direct pe 
protopresbiterul gr. or. român al 
Lugojului, în care văd pe pericu
losul candidat de deputat «burghez» 
la proximele alegeri dietale.

Și nime nu le-a tulburat aduna
rea. Nu regretăm aceasta, ci con
statăm numai pănă unde merge 
indulgența mult calumniatei «bur
ghezind» naționaliste.

Noi, cari luptăm pentru drep
turi, respectăm drepturile tuturor 
și nici prin minte nu ne trece a 
întrebă cum de s’a admis, ca pe 
teritoriul, care formează proprie
tatea bisericei gr.-or. române, să 
fie insultată biserica proprietară și 
reprezentanții ei oficiali. Nu ! Pen- 
trucă noi nu voim să înăbușim nici 
o mișcare, chiar evident fiind că 
acea mișcare nu stă în serviciul 
libertății, după cum pretinde, ci în 
serviciul celei mai odioase re- 
acți u ni.

Compătimim pe bieții oameni, a 
căror mizerie este exploatată în 
mod așă frivol și criminal.

E copleșit de năcazuri bietul po
por și lipsit de drepturi. Dar a ex- 
ploată această stare mizeră a po
porului contra acelora, cari de vea- 
n’a văzut-o și toți ziceau că dacă a 
murit, nu se va mai întoarce niciodată. 
Oamenii miloși mi-au dat de mâncare, 
dar nimeni nu voia să mă țină de tot 
la dânșii și astfel umblând mereu am 
ajuns în pădurea aceasta și nu știu 
unde să petrec noaptea». Lacrimi și
roaie cădeau din ochii micei copilițe, 
când povestiâ acestea, și chiar șî fru
moasa femeie păreă înduioșată. Ea ne
tezi cu blândețe părul cel blond al fe
tiței și-i zise: «Vreai tu să stai la mine? 
O să-ți fie bine. Eu mai am încă multe 
fetițe mici ca tine; ele o să-ți fie ție 
bune surori».

Cu bucurie și mulțămire copilița 
primi să rămână la femeea cea fru
moasă și-i făgădui să fie ascultătoare 
și supusă întru toate. «Cum ți-e numele 
tău?» o întrebă femeea. «Viorica», 
răspunse fetița, «și fiindcă noi locuiam 
pe câmpie oamenii îmi ziceau: Viorica 
Câmpului». «Frumos nume» zise femeea 
«și e tocmai bine că ai acest nume, 
fiindcă tocmai Viorica îmi lipsește din
tre copilașii mei. Și trebue să știi fetița 
mea, că eu sunt Zina Pădurii și toate 
florile din pădure sunt copiii mei. în 
timpul verei ei trăesc ca flori în pădure 
și înveselesc, prin farmecul lor, inimile 
oamenilor. Iarna însă, când tot pămân
tul este acoperit cu zăpadă și ghiață, 
ele trăesc în castelul meu». Sfârșind 
aceste cuvinte se cobori din cărucior 

curi luptă pentru îmbunătățirea sorții 
poporului și pentru câștigarea drep
turilor ce revin în mod firesc po
porului, este crimă în puterea cu
vântului.

Dar nu-i facem responzabili pe 
bieții oameni seduși și nici gurile 
sparte, cari poartă «din gheșeft» 
hangul la asemenea adunări, ci nu
mai pe autorii intelectuali ai ace
stui scandal, și acești autori inte
lectuali sunt de căutat direct în 
șirele guvernului.

E o idee predilectă a nenorocitei - 
politice de guvernament dejâ de ani 
de zile: a sugrumă mișcarea națio
nală prin introducerea forțată a 
veleităților socialiste în poporul no
stru.

Când s’au ivit primele simptoame 
de socialism în poporul nostru du 

și-au putut ascunde foile șoviniste 
bucuria, că acum s’a gătat cu «pu
terea agitatorilor valahi».

Bucuria s’a dovedit însă de prea 
timpurie. Mișcarea socialistă și-a 
pierdut urma la noi, pe când în 
partidele șoviniste a produs o ade
vărată devastare. Ce ne-au dorit 
nouă, i-a ajuns pe ei

Acum a luat însuși dl ministru 
treaba în mână și speră, că ajutată 
de cercurile oficiale va pătrunde 
disoluția socialistă în șirele noastre. 
Așă avem să înțelegem că pănă 
când oprește peste tot ori ce adu
nare românească, dă curs liber «con
greselor» socialiste «românești» prin
tre noi, chiar și în timpuri când 
se alarmează țeara și lumea, că at
mosfera e atât de încărcată cu 
materii explosive, încât numai o 
schintee mai trebue ca «revolta ro
mânească» să isbucnească.

Și lucrul se face cu plan. Pro
paganda pseudosocialistă caută să 
și luând copilița de mână, se apropie 
de stâncă. Cu o boată de aur lovi stânca 
de trei ori, care numai decât se prefăcu 
într'un castel, cu o măreață poartă de 
aur. Ca în vis sărmana fetiță urmă 
Zinei și îndată sosiră într’o sală mare. 
Păreții salei erau de aur curat, iar sala 
însăși eră așă de luminoasă, ca ziua 
la amiazi, deși n’aveâ nici o fereastră, 
în sală copilița văzu o mulțime de ser
vitoare, care toate eșiră grabnic întru 
întâmpinarea Zinei și o întrebară ce 
poruncește.

îndată aduseră fetiței o haină lilia
chie, care eră provăzută cu colțuri fine 
verzi și una din servitoare o îmbrăcă 
cu această haină: «Viorico», zise Zina, 
«asta este haina ta, pe care ai să o 
porți ca fetiță a mea ! în noaptea 
aceasta vei rămâneă cu mine, aici în 
castel, căci la 12 ore se adună toți co
piii mei aici și dansează». Viorica fă
gădui din nou că va face tot ce i-se 
va porunci, și dupăce mâncă d’impre- 
ună cu Zina mâncările cele mai fine 
și cele mai alese, fu dusă într’o odaie 
frumoasă, ca să se odihnească. Când 
se deșteptă dintr’un somn adânc, Zina 
pădurii sta înaintea patului și în urmă 
o duse iarăși în sală. Apoi ușa se des
chise din nou și intrară o mulțime de 
fetițe mici, de vârsta Vioricei, și toate 
sărutară mâna Zinei. «Bine ați venit 
acasă!» le salută Zina. «Iată aici aveți
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ne spargă în primul rând legă
tura firească dintre popor și 
biserică. Aici au pus icul!

Și ori cât de neputincioase ar 
fi svârcolirile aceste «congresiste» 
tot trebue să; fim cu ochii în patru 
și să grijim, ca șâ nu dăm noi 
material explosivîn mâna ce- 
lora, cari tind să rupă legăturile 
seculare, cari au format isvorul de 
putere în lupta de rezistență a po
porului nostru contra tendențelor 
destructive.

Planul e diabolic și în fața ace
stui plan nu este permis să stăm 
cu mânile în sin. Deși astăzi nu 
este iminentă primejdia, dar cine 
știe de nu va fi mâne?!

—---- 12------------- ---------------------------

Consistoriul arhidiecezan din Sibiiu 
contra ordonanțelor lui Lukâcs. Precum 
cetim în «Tel. rom.», Consistoriul ar
hidiecezan din Sibiiu îndată după pri
mirea ordonanțelor ministrului Lukâcs 
despre maghiarizarea școalelor popo
rale a înaintat la ministrul de instrucție 
o remonstrație, cerând revocarea ace
lor ordonanțe, pentrucă ele sunt ile
gale și contrare legilor naturale și pe
dagogice. Ministrul a răspuns Consi- 
storiului în același mod ca și la me
morandul Consistoriului săsesc cătră 
Regele, susținând în întregime ordina- 
țiunile pe motiv că sunt bazate pe lege 
și că învățarea limbei maghiare e in- 
dispenzabilă pentru locuitorii patriei.

Mandatul dela Dobra, investigația 
în afacerea alegerei de deputat dela 
Dobra — unde a fost ales cu mijloace 
ilegale, presiune și terorism Lad. L â- 
z â r contra lui Dr. Aurel V1 a d - e 
terminată și la 23 Ianuarie se va per- 
tractâ continuativ la Curie petiția dată 
contra acestui mandat.

„Asociațiunea" pentru popor.
Comitetul central al «Asociațiunei 

pentru literatura română și cultura po
porului român» ne trimite spre publi
care următorul comunicat:
Onoratelor direcțiuni ale despăr- 
țămintelor Asociațiunii pentru li
teratura română și cultura popo

rului român.
în vederea trebuinței foarte simțite 

de a înmulți cunoștințele economice ale 
poporului nostru agricultor și astfel a 
o nouă sorioară, iubiți-o și primiți-o cu 
dragoste între voi! Viorica fu încon
jurată în strigăte de bucurie și apoi 
toate împreună dansară vesele după o 
muzică fermecată. După un timp sună 
în sală ora unu din noapte. Numai 
decât amuți muzica și fetițele încetară 
dansul.

«Viorico, acum începe lucrul teu», 
îi zise Zina și atinse fetița cu bastonul 
ei fermecat. într’o clipă se prefăcu în- 
tr’o minunată Viorea. Și celelalte fetițe 
se prefăcură în felurite flori, precum 
Rosetă, Toporași, Fragă, Sulfină, Pri
mula, Miosotis, Vineriță, Veronică, Clo
poțel, Sânziene, Frumușică, Albumeală, 
Steiță, Cruciuliță, Vinețeauă, Cicoare, 
Păpădie, Ghiocei, Zambila, Lăleaua, 
Crin, Lăcrămioare, Mărgăritărel și 
altele...

Atunci Liliacul întrebă pe zină: 
«Unde are să fie locuința Vioricei?» 
«Du-o la marginea pădurii pe stâncile 
pline cu mușchi moale și pe înălțimile 
unde nu bate lumina soarelui, acolo 
să-i fie locuința ei» — vorbi zina cu 
blândețe. Apoi toate florile se închinară 
și părăsiră sala.

în fiecare noapte însă, la orele două- 
spre-zece, florile se întrunesc în sala 
cea mare a Zinei și petrec câte o oră 
ca oameni veseli și fericiți. Ele nu îm
bătrânesc niciodată și au viața cea mai 
frumoasă.

Astfel Vioreaua ajunse în pădure 
și înflorește așă de frumos ocrotită de 
Zina pădurei.

influințâ asupra ameliorării situațiunii 
lui materiale 'și a-1 face mai harnic în 
lupta tot mai aprigă ce ne așteaptă pe 
terenul cultural, comitetul Asociațiunii 
în ședința sa dela 12 Decembrie c. a 
decis să înceapă lucrările de or
ganizare a prelegerilor econo
mice dejâ în decursul anului 1906 con
form programei următoare:

1. Se vor ținea în decursul anului 
1906 prelegeri în 20 despărțăminte ale 
Asociațiunii, distribuindu-se suma de 
2000 cor. votată spre acest scop în 20 
de părți egale de câte 100 cor.

2. Prelegerile se vor ținea în serii 
și nu numai într’o singură comună. 
Comunele în cari se vor ținea prelege
rile au să fie designate de comitetele cer- 
cuale ale despărțămintelor, cari vor tre
bui să fie cu deosebită considerare la 
împrejurarea, ca comunele designate în 
scopul prelegerilor să fie îndeosebi 
dintre acelea, unde până acum nu s’au 
ținut nici adunări de despărțământ nici 
prelegeri poporale, și astfel Asociațiu- 
nea nu e cunoscută acolo nici după 
nume. Se va mai avea în vedere situa- 
țiunea scăpătată a comunelor și neapă
rata trebuință de a se face ceva pen
tru povățuirea locuitorilor lor pe calea 
progresului în cele economice.

3. Ca conferențiari se vor angajâ 
specialiștii noștri pe terenul agriculturii, 
între cari șî învățătorii, cari s’au cuali- 
ficat în timpul din urmă în : pomărit, 
vierit, stupărit, etc.

4. în scopul angajării acestor per
soane comitetul central va adresă un 
apel cătră direcțiunile și comitetele cer- 
cuale ale despărțămintelor și — prin 
mijlocirea pressei — cătră toate per
soanele cu oarecare pregătire teoretică 
și practică pe terenul agriculturii, pen- 
truca să-i stee întru ajutor la rezolvi- 
rea importantei probleme a prelegerilor 
economice. Ceice vor dori să conlucre 
la ajungerea scopului numit, au să se 
înștiințeze comitetului central al Aso
ciațiunii — prin direcțiunea despărță
mântului căruia aparțin — pănă la 15 
Ianuarie n. 1906. în înștiințare vor avea 
să arete cualificațiunea economică de 
care dispun, eventual publicațiunile eco
nomice ce au scris și prelegerile eco
nomice, cari le-au ținut pănă acum, ori 
apoi dovezi despre aranjarea de gră
dini școlare, pepiniere de viță și de 
pomi, stupărîi etc.

5. Comitetele cercuale vor reco
mandă petițiunile, cari le vor află demne 
de recomandat, fiind îndeosebi cu con
siderare la împrejurările speciale ale 
despărțămintelor; pentrucă bine să se 
noteze, într’unele despărțăminte se va 
simți mai mult lipsa de cunoștințe re
feritoare la cultura pământului și a vi
telor, într’altele referitor la cultura po
milor, într’altele referitor la cultura 
legumilor și iar într’altele referitor la 
cultura viilor, stupilor, etc.

6. Prelegerile vor trebui lucrate 
sau cel puțin schițate prealabil și tran
spuse comitetului central spre revizuire. 
Comitetul își rezervă dreptul a publică 
prelegerile mai reușite în revista «Tran
silvania» sau în «Biblioteca poporală 
a Asociațiunii».

7. Comitetul central va remunerâ 
fiecare prelegere economică cu maxi
mul de 10 cor. în contul diurne și 
speselor de călătorit.

8. Toate prelegerile se vor ținea 
sub prezidiul unui delegat al comitetu
lui cercual. Spre acest scop fiecare 
membru al comitetului cercual va avea 
să prezideze câte o prelegere-două, 
pentrucă nu unii din ei să fie prea îm
povărați.

9. Se va face propagandă, ca să 
participe la aceste prelegeri șî popor 
din comunele învecinate.

10. Cu ocaziunea acestor prelegeri 
să se distribue șî cărți economice și să 
se înființeze biblioteci și agenturi ale 
Asociațiunii, ca astfel pe urma prelege
rilor să rămână șî ceva real, și pe această 
bază să se poată clădi mai departe.

11. Comitetul central să pună la 
dispoziția despărțămintelor statutele și 
regulamentele necesare în număr de 
ajuns cum șî câte un exemplar din 
toate numerele bibliotecii sale poporale, 
eventual șî alte cărți, pentru ca prin ace
stea să se poată pune bază bibliotecilor 
poporale în toate comunele unde se țin 
prelegerile economice.

12. Este de dorit ca comitetele cercuale 
să procure șî ele, pe cât e posibil, din 

mijloacele proprii, din donațiuni, etc. 
un număr oarecare de cărți potrivite 
pentru popor, ca șî pe această cale, 
rând pe rând, să se ajute augmentarea 
bibliotecilor poporale în comunele unde 
se țin prelegeri economice.

13. Mai departe este de dorit, ca 
direcțiunile și comitetele cercuale ale 
despărțămintelor să stărue a creă șl 
din partea lor fondurile necesare, pen- 
truca seria prelegerilor economice să 
se poată ținea într’un număr cât mai 
mare de comune.

14. Este de dorit ca prelegerile să 
se țină liber, nu cetite și în mod cât 
mai practic. Spre acest scop tot ce se 
poate arăta și experimentă să se arete 
și experimenteze, așa s. e.: a) Referitor 
la cultura pământului, se vor arătă 
diferite soiuri de mașini și rechizite 
agricole, și unde se poate, se vor pune 
șî în lucrare, ca cei prezenți să se poată 
convinge de avantagiile lor. b) Tot 
așă se va procedă la prelegerile despre 
pomărit, arătând cum se face în reali
tate semănatul pomilor, strămutarea, 
altoirea și formarea coroanei lor etc. 
c) La cultura viei se vor arătă d. e. 
cum se face rigolarea pământului, al
toirea viței, etc. d) La cultura legumi
lor se va arătă diferitele soiuri de se
mințe mai alese și înseși exemplare 
din legumile cele mai frumoase și mai 
rentabile, etc. e) La stupărit se vor 
arătă s. e. coșnițe sistematice, diferitele 
soiuri de rechizite și mașini practice, 
și așa mai departe se va procedă șî 
referitor la alți râmi agricoli.

15. Despărțămintele, cari dispun de 
schiopticoane, vor fi rugate să le pună 
șî în serviciul prelegerilor economice.

16. Comitetul central își va da con
cursul seu pentru procurarea de dia
pozitive cu caracter economic din suma 
ce eventual nu va putea fi distribuită, 
conform acestei programe, în scopul 
prelegerilor economice.

Comunicând onoratelor direcțiuni 
această programă de acțiune, le rugăm 
să binevoiască a luă — cu ajutorul 
comitetelor cercuale — toate dispozi- 
țiunile necesare pentru ca prelegerile 
să se poată începe cât mai în grabă, 
îndeosebi le rugăm :

1. Să ne propună drept conferen
țiari persoane probate și conștiențioase.

2. Pe baza programei generale să 
compună programa specială pe sama 
despărțământului, stabilind comunele 
în cari să se țină prelegerile, timpul 
când să se țină și anume care membri 
ai direcțiunii să presideze diferitele con- 
ferențe (prelegeri).

3. Atât recomandarea conferenția
rilor cât șî programa amintită în punc
tul precedent să ni-se prezenteze pănă 
la 15 Ianuarie n. 1906.

4. La alegerea despărțămintelor că
rora li-se va distribui suma de câte 
100 cor. în scopul prelegerilor econo
mice, se vor avea în vedere: a) confe
rențiarii destoinici ce se vor anunță 
din diferitele despărțăminte ; b) concur
sul ce ni-1 vor pune în vedere direc
țiunile și comitetele cercuale întru exe
cutarea programei; anume: prin firma 
voință de a organiză biblioteci și agen
turi poporale în comunele unde se vor 
ținea prelegeri, cum șî prin angajamen
tul de a face câte ceva șî din partea 
lor pentru augmentarea bibliotecelor ce 
vor înființa, etc. Deodată cu rezoluțiu- 
nea ce se va dă despărțămintelor, li-se 
vor trimite șî statute șî regulamente, 
cum șî publicațiunile de cari Asocia- 
țiunea dispune, în scopul de a pune 
bază bibliotecelor poporale.

Din ședința comitetului central al 
Asociațiunii, ținută în Sibiiu la 12 De
cembrie 1905.
Iosif Sterca Șuluțu, loan I. Lăpădatu,

president. secretar II.

Membrii români ai congregației
comitatului Caraș-Severin.

Pentru anul 1906 s’a stabilit dejă 
definitiv lista membrilor municipali ai 
comitatului Caraș-Severin : 300 viriliști, 
300 membri aleși și 10 membri din 
oficiu. Lista s’a publicat în nr-ul 55 al 
foaiei oficiale a comitatului.

între membrii municipali aflăm șî 
pe următorii Români, pe cari îi pu
blicăm în ordine alfabetică:

1) Viriliști: George Albulescu pro
prietar, Nevrincea. Mihail Besân notar 
public în Lugoj. Nicolae Bireescu pa
roh, Lugoj. Ilie Balanescu proprietar, 
Bocșa-mont. Lazar Barbu proprietar, . 
Lugoj. Coriolan Brediceanu advocat, 
Lugoj. loan Budințian adv., Bocșa-m. j 
Nicolae Băiaș propr., Orșova. Stefan J 
Bercean brutar, Lugoj. loan Balea os
pătar, Moldova-veche. Vichentie Țăran 
comerciant, Căvăran. Dr. George Do- 
brin adv., Lugoj. Adam Groza preot, 
Coșteiul-mare. Dr. Vasile Hossu epis
cop, Lugoj. Titu Hațieg advocat, Lu
goj. Dr. Petru Hubian medic, Cacova. 
loan Cadariu-mare proprietar, Lugoj. 
Nic. Cornean preot, Apadia. Teodor 
Crăciun măcelar, Lugoj. Paul Lazar 
negustor, Mercina. Const. Lazar ne
gustor, Oravița. Antonie de Mocsonyi 
proprietar, Bulciu. Dr. Alex, de Mo
csonyi proprietar, Căpâlnaș. Dr. Pom- 
peiu Marcu adv., Lugoj. Dr. Iacob 
Major medic, Lugoj. Const. Morariu 
proprietar, Bocșa-română. George Ni- 
colaevici comerciant, Recița-română. 
Dr. Iuliu Pușcariu jude de tablă, Bu
dapesta. Nicolae Popea episcop, Ca
ransebeș. Nicolae Proștean adv., Lu
goj. Dr. Izidor Pop adv., Lugoj. Dr. 
Iacob Parneu adv., Iersig. Dr. George 
Popovici protopop, Lugoj. loan Pe- ~ 
trovici preot, Ciclova-română. Alex. - 
Pavlovici negustor, Oravița-mont. Mi- 
haiu Popovici protopop, Orșova. Nic. 
Popescu preot, Rafna. Cristian Pateșan 
negustor Recița-montană. Isaia Po
povici preot, Silha. loan Ruji mă
celar, Lugoj. Dem. Rusu preot, Tic- 
vaniul-mare. Toma Stanca negustor 
Cacova. Ion Sfercoci preot, Visag. Mitru 
Sporea cârnățar, Caransebeș. Paul To- 
dorescu proprietar, Oloșag. Vasile 
Teodor comerciant, Orșova. Ilie Trăilă 
adv., Oravița-mont. loan Vuc negustor 
Bocșa-rom., Const. Vițian negustor 
Slatina.

Laolaltă 49 membri viriliști ro
mâni (16%).

2) Membri aleși: Paunița Atnagea, 
Vraniu. N. Aron, Cornia. Dr. P. Avra- 
mesc, Alibunar. St. Albu, Recița-rom. 
Iosif Andreiu, Jdioara. Filip Adam pro
topop, Iain. Dr. Cornel Besân, Bocșa- 
mont. N. Baltean, Caransebeș. Coriolan . 
Bireescu, Lugoj. Dr. Petru Barbu, Ca- 
ransebeș. Simeon Blajovan, ITodoș. 
George Bogdan, Oravița-rom. Octav 
Bordan, Caransebeș. Alex. Bocșan, De- 
linești. loan Bogoevici, Teregova. Cornel 
Berescu, Mehadica. Petru Borțun, Ca
ransebeș. Eman. Barbu, Recița-mont. 
Dr. Valeriu Branisce, Lugoj. loan Brin- 
zei, Bozovici. Dim. Bogoevici, Bănia. 
Traian Barzu, Caransebeș. Eutim Bar- 
bulescu, Boldur. Traian Băiaș, Goruia, 
Teodor Birta, Clocotici. loan Boroș 
canonic, Lugoj. Const. Burdi a, Caran
sebeș. loan Bartolomeiu, Caransebeș. 
Nic. Bolboca protopop, Vermeș. loan 
Cimponeriu, Recița. Alex. Crăciunescu, 
Soceni. Dr. Petru Cornean, Oravița. 
loan Țăran, Oravița. Alex. Crenian, 
Recița-rom. Alex. Diaconovich, Ca
ransebeș. Patriciu Drăgălina, Caran
sebeș. Teodor Drugariu, Calina. Max. 
Dalea, Jupa. Grig. Drăghiciu, Bocșa- 
rom. Aurel Doboșan, Caransebeș. Cor
nel Dragomir, Caransebeș. N. Damșa, 
Duleo. Alex. Drimba, Gavoșdia. Victor 
Florescu, Zagujeni. Dr. Dim. Florescu, 
Lugoj. Iosif Furlugean, Doclin. Axente 
Gaița, Făget. loan Grozavescu, Cornia- 
reva. Dr. Mihaiu Gropșian, Oravița. 
Dem. Greeu, Silha. Stefan Godian, 
Bocșa-mont. Toma Haneș, Făget. Iulian 
Ianculescu, Lugoj. Dr. Cornel Jurca, 
Lugoj, Vasile Jurca, Lugoj. Iosif Câm
pean, Prigor. Petru Corcan, Iam. Iustin 
Chirilă, Sasca-mont. August Câmpean, 
Teregova. Paul Crașovan, Lugoj. Ște
fan Lipovan, Cacova. Traian Linția, 
Cacova, Todor Lupulescu, Herendești. 
George Morariu, Izgar. Filaret Musta 
arhim., Caransebeș. Dr. loan Mangiuca, 
Oravița. Paul Magdescu, Jupanec. An
ton Morariu, Caransebeș. Petru Mladin, 
Brebul. Alex. Mureșan, Gavoșdia. Bol- 
dijar Muntean, Oravița. Zaharie Miu- 
lescu, Pervova. Mina Nemoian, CiuchiciJ 
Ponta Neagul, Măidan. loan Nedelcu, 
Oravița. Sebastian Olariu protopop, 
Făget. Const. Oancea, Bocșa-rom. Ni
colae Obersterescu, Lăpușnic. Dr. Va
leriu Olariu, Teregova. Dr. Cornel Pe
trie, Bocșa-mont. Iacob Popescu, Lugoj. 
Stachiu Popovici, Bozovici. Alex. Po- 
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povici protopop, Oravița. George Popa, 
Măidan. Mateiu Popovici, Goruia. Grig. 
Pocrean, Prebul. Iosif Popovici, Globu- 
craiova. Petru Pepa, Domașnia. Vasile 
Petrovici, Lugoj. Dr. Stef. Petrovici, 
Lugoj. loan Popovici, Honorici. George 
Popovici protopop gr.-cat. Lugoj. Ilie 
Poga, Armeniș. Petru Popovici, Ticva- 
niul-mare. Victor Poruțiu protopop, 
Oravița-r. George Penția, Comoriște. 
Terenție Popescu, Sintești. Const. Pepa. 
Caransebeș. Vasile Popovici, Pătaș. 
Const. Rosa, Leucușești. Ilie Ruva, Bo- 
zovici. Sim. Răzvan, Domașnia. George 
Rudeu, Caransebeș. Fabius Rezei, Lu
goj. George Serb deputat dietal, Buda
pesta. Efta Secerteu, Caransebeș. Paul 
Șandru, Teregova. Cornel Strimbeiu, 
Comoriște. Iosif Toader, Prigor. Dr. 
Ieremie Tătar, Batta. Virgil Thomiciu, 
Țela. George Tătucu, Iablamța. Dr. 
Iuliu Tămășel, Sasca-mont. Petru Vuia. 
Oravița. Sim. Vițian, Slatina. Dr. Au
rel Vălean, Lugoj. Gavril Zâvoian, 
Caransebeșul-nou. Dem. Jucu Lugoj, 
Virgil Păușan, Lugoj.

Cu totul 118 membri români (39" 0). 
Din aceștia sunt funcționari de stat, 
comitatenși și la comunitatea de avere 46.

Suma totală a membrilor români 
în congregația comitatensă e de 167 

r- (28%).

Evenimentele din Rusia.
Legea electorala.

La 22 Decembrie a avut loc la 
Petersburg sub presidenția Țarului un 
consiliu ministerial, care a durat 8 
ore și în care s’a primit proectul re
feritor la legea electorală, ale cărei 
dispozițiuni se apropie mult de su
fragiul universal. Publicarea le- 
gei se așteaptă pe Crăciunul ortodox. 
Alegerile de deputați vor avea loc pe 
la finea lui Ianuarie, iar convocarea 
dietei (camerei imperiale) în Februarie 
stil vechiu.

Revoluția civilă și militară.
în zilele din urmă s’au întâmplat 

în Moscva lupte sângeroase între re
voluționari și trupele credincioase Ța
rului. în aceste lupte au căzut cam 
400 rebeli, morți și răniți, iar din
tre trupe au murit sau au fost răniți 
5 ofițeri și 132 soldați.

Generalul Lene wits, comandan
tul suprem al armatei din Mangiuria, 
a trimis la Petersburg următoarea te
legramă: «Jumătate din armata activă 
s’a răsculat, rezerviștii cer să fie ime
diat transportați în patrie. Contra pro
pagandei revoluționare în armata mea 
eu nu mă mai pot luptă».

în Tiflis (Caucaz) s’a întâmplat 
un măcel fioros între locuitorii tătari 
și armeni. Foarte mulți au fost uciși 
sau răniți.

Greva generală.
în Petersburg și Moscva con

ducătorii muncitorilor au proclamat 
greva generală. Greva insă n’a succes 
pe deplin. Foarte mulți muncitori au 
rămas și mai departe în lucru. Cu 
toate aceste 82000 e numărul muncito
rilor din Petersburg, puși în grevă.

Informatiuni.
Scăpat din temniță. Duminecă în 24 

Decembrie n. a eșit din temniță dl 
Sever Bocii, redactorul responzabil 
al «Tribunei», care fusese condamnat 
pentru articoli politici de ziar la 2 luni 
temniță ordinară.

Hymen. Inginerul Ioan F. N e- 
gruțiu din Kaposvăr și Paraschiva 
Vintilă din Năsăud își vor serba la 
9 Ianuarie n. 1906 cununia lor în bi
serica rom. gr. cat. din Năsăud.

Logodnă. Zoe Serb, Dr. Iuliu Coste, 
logodiți. Ciacova, Dec. 1905 n.

Deputății mireni la Congresul național 
bisericesc. Rezultatul alegerilor de de
putați mireni pentru congresul național 
bisericesc a fost pe teritoriul diecezei 
Caransebeșului următorul: în cercul I 
Valeaboului a fost ales: Dr. Petru Cor- 
nean, adv. în Oravița-montană ; în cerc.

II Lugoj: Dr. Alexandru de Mocsonyi, 
proprietar mare în Birchiș; în cerc. 
ÎII Făget: Titu Hațieg, advocat în Lu
goj ; încerc. IV Bnziaș: George Serb, 
consilier aulic, deputat dietal în Buda
pesta ; în cerc. V Ghilad: George Bre- 
ban, proprietar mare în Ghilad ; în cerc. 
VI Vârșeț: Ioan M. Roșu, primar și ad
vocat în Biserica-Albă; în cerc. VII 
Iam: Dr. Iuliu Tămășel advocat, Bise- 
rica-Aibă; încerc. VIII Sasca-Montanâ : 
Petru Corcan, protopretor Iam : în cerc. 
IX Oravița-montană: Ilie Trăilă, advo
cat în Oravița-montană; în cerc. X 
Bocșa-montană: loan Budințian, advo
cat în Bocșa-montană; în cerc. XI Ca
ransebeș: Constantin Burdia. președinte 
al Comunității de avere în Caransebeș ; 
în cerc. XII Ohababistra: Patr. Drăgă- 
lina, profesor dirigent al institutului 
pedagogic din Caransebeș; în cerc. XIII 
Teregova; Dr. Valeriu Olariu, medic, 
Teregova; în cerc. XIV Domașnia : Dr. 
N. Ionescu, adv. Caransebeș; in cercul 
XV Mehadia: I. Popoviciu, comerciant 
Mehadia; în cerc. XVI Prigor: Nicolae 
Marin, colonel în penziune Caransebeș; 
în cerc. XVII Bozoviciu: Iosif Stoienel, 
maior în penziune Caransebeș; în cerc. 
XVIII Biserica-Albă: Dr. Aurel Novac, 
advocat și deputat dietal în Biserica- 
Albă; în cerc. XIX Alibunar: Dr. George 
Mielea, advocat în Alibunar ; în cerc. 
XX Satul nou: Coriolan Brediceanu, 
adv. în Lugoj.

Deputați în congresul național-bisericesc 
au fost aleși în dieceza Oradea-mare 
următorii: 1) Din cler: Vasile Man- 
gra vicar episcopesc, Nicolae Rocsin 
protopop, Vasile Pap protopop; 2) 
Mireni: Nicolae Zigre advocat, Dr. 
G. Ciuhandu profesor, Dr. G. 
C o s m a advocat, Dr. Aurel Lazar 
advocat, Dr. George Popa advocat, 
Paul Fâșie, jude de tribunal.

Ț Ana Szmigelski n. Sebastian a în
cetat din viață la 21 Decembrie n. 
1905 5x/2 oare dpuă ameazi în Blaj, îm
plinind întru frica lui Dumnezeu vârsta 
de 74 ani. înmormântarea a avut loc 
Sâmbătă în 23 Decemvrie în cimiteriul 
comun din Blaj, in veci amintirea ei! 
Pe fericita matroană o deplâng: Iosif 
Sebastian maior c. și reg., frate. Vic
tor, Vasile și Octavian, fii. Amalia și 
Pulheria, nurori.

Transferări. Dl protopop militar ro
mân gr.-or. Pavel Boldea a fost 
transferat din Viena la Sibiiu. Dl preot 
militar român gr. or. cl. I Terenție 
Bugariu a fost transferat dela Ora- 
dea-mare la Budapesta. Dl preot mi
litar român gr. or. cl. II Dr. Virgil 
Cioban a fost transferat dela Sibiiu 
la Viena.

Știre personală. «Gazeta Transil
vaniei» aduce știrea, că dl Dr. Aurel 
V1 a d, deputat dietal, și-a dat demi- 
siunea din postul de director executiv 
al institutului român de credit «Arde
leana» din Orăștie cu începere dela 
1-ma Ianuarie 1906.

Soldat român lăudat de ministrul de 
răsboiu Infanteristul Mihail Moldovan 
dela reg. 62 a primit decret de laudă 
dela ministeriul de răsboiu, în care 
decret i-se exprimă recunoștință pen
tru că cu pericolul vieții a scăpat dela 
moarte pe un camerad al seu, care 
era să se înece.

Studenții români bucovineni au ținut 
un meeting, în care au protestat contra 
hotărîrei Galițienilor, cari cer ca par
tea de nord a Bucovinei să se alăture 
la Galiția. Studenții români au prezen
tat guvernului Bucovinei șl un memo
rand în această chestiune.

10 milioane coroane daruri de Crăciun. 
Vaporul «Philadelphia» sosit acum dela 
America la Londra, a adus cu sine 
3225 epistole cu bani și 60000 mandate 
poștale, reprezentând laolaltă suma 
uriașă de 9 milioane 960000 coroane. 
Acești bani sunt daruri de Crăciun și 
Anul nou și vin dela emigrații euro
peni pe seama părinților, fraților, su
rorilor și copiilor lor rămași acasă în 
Europa.

Propuneri imposibile. Ludovic Holld, 
primredactorul ziarului arhișovinist 
«Magyarorszâg», face în nrul de Cră
ciun al ziarului următoarele propuneri 
de luptă cu succes contra guvernului 
și Austriei: 1) Nimeni să nu cumpere 
marfă din Austria; 2) Nimeni să nu 
pună nici un fel de timbru pe acte;

3) Să nu fumeze nimeni; 4) Să nu bea 
bere; 5) Să nu scrie scrisori cu marcă 
de 10 bani, ci numai cărți poștale; 6) 
Să nu călătorească pe clasa I. sau II, 
ci numai pe clasa III și numai în caz 
de neapărată lipsă. Frumoase propu
neri pe hârtie, dar unde vei găsi în 
aristocrația îmbuibată maghiară și în 
poporul maghiar atâta tărie, ca să se 
poată țineă de ele? A trăi pe sărăcie 
stă tare departe de firea poporului ma
ghiar.

Guvernul și «revoluția» Românilor. în 
urma scorniturilor infame despre răs
coala Românilor din toate părțile țării, 
ministrul de honvezi Bihar — la ce
rerea ministrului Kristoffy — a însăr
cinat pe colonelul de gendarmi P a - 
najett să cerceteze locurile «pericli
tate» și pe baza experiențelor câști
gate să facă raport ministrului despre 
«mișcarea română». Panajett a și vi
zitat in grabă câteva localități și a 
trimis ministrului raport telegrafic su
perficial și în parte mare tendențios 
și fals. Se zice în raport, că «veștile 
despre mișcările naționalităților sunt 
exagerate și pericolul nu-i așâ mare, 
precum vestesc în mod tendențios foile. 
Populațiunea e în adevăr agitată prin 
agitatori și prin tipărituri agitatorice 
în limba română respândite în secret, 
deci trimiterea gendarmeriei pe sate a 
fost pe deplin motivată, pentrucă ro- 
mânimea incultă și fanatizată e gata 
în orice clipă să recurgă la astfel de 
mijloace, cari fac foarte necesară pre
zența gendarmilor. Gendarmii coman
dați în comunele periclitate trebue să 
rămână deci și mai departe în comune». 
Panajett sosește săptămâna aceasta 
în capitală și va face raport detailat 
despre experiențele ce le-a făcut prin
tre Români. — In legătură cu aceasta 
aducem știrea că ministrul de honvezi 
Bihar a revocat telegrafic armata tri
misă la Hălmagiu și Brad.

Emigrarea crește. în săptămâna tre
cută au sosit la America 2649 emi- 
granți ungureni șicu durere constatăm 
că între aceștia sunt șî 119 Români', 
Maghiari sunt 518, Slovaci 1107, Șvabi 
326, Croați 579. Românii s’au așezat: 
13 în statul New-York, 9 în Pennsyl
vania, 51 în Ohio, 2 în New-Yersey, 
21 în Illinois și 23 în Indiana.

0 turmă de oi a fost în una din nop
țile trecute călcată și sfărimată aproape 
de stația Szerb-Keresztur de roatele 
trenului ce mergea dela Seghedin la 
Garlova. Un cioban păștea turma de 
oi în apropiere de calea ferată și ador
mind, oile au început să treacă peste 
șine, chiar când veniâ trenul. Treizeci 
oi au fost sfărimate în bucăți, ear 20 
au fost schilăvite rău de locomotivă.

Ucis de gendarm. în comuna Șopotul 
vechiu (corn. Caraș-Severin) trăia un 
om periculos cu numele Marian Ruiu, 
care a comis multe spargeri, jafuri și 
ucideri și a zăcut mult în temniță, dar 
nu s’a îndreptat, ci a rămas spaima 
comunei. La 18 Decembrie sergentul 
de gendarmi Film an Lajos s’a întâl
nit noaptea pe stradă cu Ruiu și l-a 
întrebat ce caută noaptea pe uliță. 
Ruiu în loc de răspuns a luat o peatră 
și a aruncat-o asupra sergentului, apoi 
a luat-o Ia sănătoasa. Sergentul l-a 
urmărit însă pănă l-a ajuns. Ruiu s’a 
întors atunci și a pușcat cu revolverul 
asupra sergentului, dar nu l-a nimerit. 
Sergentul în fine a pus pușca la ochi 
și a tras. Glonțul a pătruns în inimă 
și Ruiu a căzut jos mort. Sergentul a 
făcut apoi arătare la Caransebeș și 
imediat s’a pornit cercetare. Comuna 
a mulțumit gendarmeriei că a scăpat 
satul de omul periculos.

Socialist condamnat pentru agitație. 
Curtea cu jurați din Budapesta a con
damnat pe calfa de măsar Pataki 
Păi din Totkomlds la un an temniță 
de stat pentru agitație contra cetă
țenilor din patrie.

BIBLIOGRAFIE.
A apărut:
Nr 10 din «Amicul TinerimeL, 

revistă pentru educația tinerimei, care 
revistă apare în Târgu-Jiu sub direcția 
dlui I. Moisil. Sumarul este următorul: 
Porumbul raiului, basm de pe valea 
Bărgăului; O excurziune în Gorj ; Ti-

grul și epurele (fabulă din Afganistan); 
Cărbunele, de Ioan C i o a t ă învățător ; 
Vioreaua, de Elisa Miiller; Un tată că- 
tră fiul seu, deM. dela Salva; în lună; 
O dramă pe câmpie; Anecdote școlare, 
etc. Abonamentul 8 cor. pe an.

VARIETĂȚI.»
Paza împăraților. Țarul Rusiei 

e păzit așă de bine, încât e imposibil 
ca revoluționarii nihiliști și anarhiști 
să se apropie de el cu gând să-l 
omoare. Dar șî ceilalți regi și împă
rați sunt bine păziți. De pildă pe re
gele francez Ludovic XIV nu’l lăsau 
să se ducă nici la spovedanie fără 
de soldați înarmați. în castelul regal 
erau tot felul de coridoare secrete și 
scări ascunse, despre cari avea știre 
numai regele și familia lui. Nici un 
împărat n’a fost însă în atâtea pri
mejdii de moarte, ca Napoleon I și de 
aceea s’a șl îngrijit de cea mai bună 
și mare pază. Când era Napoleon con
sul, de 20 ori au comis dușmanii aten
tate contra lui. După lupta dela Ma
rengo viața îi eră necontenit în pri
mejdie, se temea că îl vor înveninâ și 
nici odată nu călătoria fără pază pu
ternică de soldați credincioși. Napoleon 
III eră foarte îndrăsneț și de multe 
ori mergeă cu trăsura dela Tuilerii la 
Saint-Cloud fără nici o escortă. Don 
Piedro II, ultimul împărat al Brasiliei, 
aveâ așă de mare încredere în supușii 
sei, încât se preumblă singur pe stradă 
și sta cu oamenii de vorbă în drum, 
împăratul Francisc Iosif I și regele 
Eduard al Angliei încă au încredere 
în supușii lor și Eduard se preumblă 
adeseori singur pe stradele Londrei. 
Regele Belgiei e așă de sigur, că nu 
i-se poate întâmplă nimic, încât pre- 
umblându-se întră singur într’o tra- 
fică să’și cumpere țigări și jurnale și 
așteaptă liniștit pănă îi vine rândul. 
Principele Ferdinand al Bulgariei, pe 
care l-au îndemnat prietinii să fie cu 
mai multă băgare de seamă, le-a răs
puns, că n’ajută nimic precauțiunea, 
pentrucă cui îi e dat să moară de 
moarte năpraznică, trebue să-i vină 
ursita, ori se păzește ori nu.

Inimă nouă în trup vechiu. Doi 
medici americani Gutherie și Carrell au 
făcut probă, că nu s’ar putea înlocui 
o inimă sfârșită cu alta viuă. Au pro
bat asta la câni și despre rezultat zice 
Dr. Carell: Avem speranța că într’o 
zi se va putea înlocui inima omului, 
rănită sau slăbită, cu o inimă de mai- 
mucă sănătoasă, tinără și vânjoasă. 
Lucrul se află numai la început. Dar 
dacă nu noi, apoi alții vor sfârși acest 
lucru și vor aduce nemăsurat folos 
omenimei.
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Grâu prima calitate . . . j 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 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
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
SpirtI.............................................. — — 30

« II........................................ — 1 50



„DRAPELUL41

Dfila far<L, 12 novele cu subiecte luate 
din viata poporului, dela țară, de loan 
A g î r b i c>a*:n u.v S:a tipărit în tipografia 
„LuceafâgHf^ >din Budapastâ," Molnâr u. 10. 
Prețul 1 bani.;

Doina, ^ovâfete originală de E Lungu- 
Puhallo. Timișoara, 1905. Prețui 10 : -ni.

^„Luceafărul“, Budapesta str. 
lum elegant de 154 pa
lane, pentru România 2 

s 4
-d—... .........'■ '=•—

Cărți și Reviste.
A-

RAMtTBI, novele de ZaharieB â r s a n, 
Budapesta, ^1906. Institutul tipografic și 
de edituri*^, 
Molnâr'10. ÎJn vgli

■. gini. Prețul 2 corbfi
«ei 50" bani.
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Abonați „Calicul"!
K

ziar ilixstrat Ixnrxioxistic și satiric 
cu prețul anual ordinar de 6 coroane, 

pentru străinătate 7 franci.

«Calicul» e scriptura adevărului. Deviza lui: „Ris cu orice

preț“. Publică numai articoli originali de cuprins interesant,

cari zeci de ani își păstrează valoarea.

Abonament extraordinar redus la 4 coroane pe an.

Pentru: Studenți de oricare categorie. învățători și 
învățătoare, meseriași, militari dela tenente în jos.

Numerii singuratici, incluzive cei de probă, costă 
50 fileri. Nr. 246 (3—1).

Abonamentele se adresează la Sibiiu (Nagyszeben) cătră

ADMINISTRA ȚI A „ CALICUL UI“.

;"i>

i

V

P. T. acționari dela «SENTINELA» institut de econo
mii și credit ca societate pe acții, sunt rugați a răspunde 
ratele de lO°/0 de fiecare acție din emisiunea nouă la urmă
toarele termine:

31 Decembrie 1905, 28 Februarie, 30 Aprile, 30 Iunie, 
31 August, 31 Octombrie și 31 Decembrie 1906

Nr. 243 (3-3)

P. P. 43 (1-1).

Direcțiunea.
Un culegâtor-tipograf român di

ligent și destoinic se caută pentru

Ti p o gr el fi a C. Tra un felin er
!!! Oeaziune rară !!! Lugoj.

Nr. 237 (12—6)
IGN. GROSZ, succesor.

Magazin de sticlărie și porțelană. 
Lugoj, Piața Izabella.

Satul-nou în 15 Decembrie 1905.

9r. Constantin Sfgnea,

și-a început praxa medicală în Lugoj.

Tipografia Carol Traunfellner,

4

Pentru cadouri de serbători
Aduc la cunoștința on. mele clientele, că am arangiat 

în noul edificiu Szvoboda. alăturea cu prăvălia mea 

un bazar de serbători
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 oeaziune pentru ca
douri de Crăciun și anul nou. Prețuri ne mai pomenit de re
duse. Recomandându-mă atențiunei binevoitoare a on. public 

semnez cu distinsă stimă

Nr. 143.—1905

Mano, Lugos |
a a a a a a a

Atelier propriu de masar si tapetier.
-------- ------------ Trusou complet. --------------------

Arangeamente de birouri, vile și oteluri. Cărucioare de 
copii, tablouri, oglinzi, covoare de salon și cursore, 

biciclete și motoare.
Mare depozit în mașini de cusut de cea mai bhnă 

calitate, cu garanție deplină de 10 ani.
Mașini de cusut SINGER dela 56 cor. în sus.
Mașini de cusut «Ringschiff, — Zentral, — Bob

bin, — Vibrating, — Zilinder, — Howe, — Phonix, — 
Minerva și Wheeler-Wilson..

9F Plățile in rate convenabile. 

Atelier propriu 
naJi

Serviciul cel mai culant si solid.

\
în Ungaria de sud cel mai mare și mai complet 

depozit de fabrică pentru

■ w ni jlîomle și mașini de cusut | >
Mare depozit de tot soiul

Mobile tapetate, de fier și lemn, 4

£

»
S§
s- 1
s
s

ieftin! _
'^WT^pentru reparaturi de maJini de cusut și scris.n=*nBfr^ 

o . . i i .7 i t . i.i 4

JS Nr. 182 (26 - 9)

u n !

Dela primarul orașului Lugoj. 
Nr. 11682 
adm. 1905

Publicațiune.
Aduc la cunoștința publică, că 

Reuniunea economică a comitatului 
Caraș-Severin arangează în 2© 
Eecembiie 1905 st. nou 
la 10 oare a. m. pe locul târgului 
mare (vis-ă-vis de fabrica de spirt) 
în Lugoj premiare <5.e -vite 
comute, la care oeaziune se 
vor împărți următoarele premii și 
anume :

I-ul premiu ă 50 cor. 50 
al II-lea premiu ă 25 cor. 50 
al IU-lea premiu â 20 cor. 40 
al IV-lea premiu â 10 cor. 60

Se premiază viței, juninci, vaci 
cu vițel și tauri de soiu roșu, alb 
curat de Bern, ori crucișări succese.

Se poate concură numai cu 
vite de prăsilă proprie.

în cazul dacă vita premiată e 
vacă ori junincă, este proprietarul j 
îndatorat s’o mai țină încă doi ani.

Fiecare proprietar, care se în
fățișează la premiare, trebue să do
vedească cu atestat comunal, că 
vaca dusă la premiare este de pră- 
sila sa proprie.

Lugoj, 23 Decembrie 1905.
Marsovszky, 

primar.cor.

»
»

Laolaltă 200 cor.
Aceste premii numai între pro

prietari mici se împărțesc. Proprie
tari mari pot căpătă numai un ate
stat de recunoștință sau laudă, ex
trădat de Reuniune.

med e univ, specialist în boale de femei, boale de nervi, operator, etc.

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

la locuința sa din palatul institutului „Poporul",

Piața Isabella. Nr. 121 (x- 47.)


