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Corul dela Chiseteu.
Multe frumoase are Bănatul. Șesuri în

tinse, câmpii mănoase și roditoare; văi um
brite de păduri, și locuri pline de avuții 
ascunse in sinul pământului.

Multe frumoase are și țeranul bănățan. 
O limbă dulce și moale, datine și porturi 
interesante, figuri frumoase și pline de iste
țime. — Cea ce inse deosebit îl ridică pre 
plugarul român din Bănat se pare că-i apli
carea, ce o are spre cântece in cor, iubirea 
frumosului in musică și melodia glasurilor. 
Corurile de plugari, cari astădi sunt multe 
la număr, in Bănat și-au luat începutul lor 
avîntat. Și începutul începutului l’a făcut 
corul dela Chiseteu, a cărui tablou îl 
dăm in numărul de față.

Astădi întreg Bănatui este presărat de 
coruri țerănesci. Mai fiecare comună mai 
mare cu preot sau învățător harnic își are 
corul seu, care dumineca cântă in beserică, 
ridicând pietatea credincioșilor — iar la 
alte ocasiuni sărbătorești distrage plăcut pre 
ascultători.

Simțul religios și simțul național românesc, 
este cultivat prin aceste coruri, și astfel 
folosul lor e vedit. Ce inriurire binefăcătoare 
pot ave aceste coruri asupra întregului 
popor și din alte puncte de vedere, nu 
putem espune aici, își poate închipui inse 
ori și cine. Se’nțelege, pre lângă o bună con
ducere și disciplină, căci fără de acestea, 
ca toate lucrurile omenesci, pot se fie și 
stricăcioase . . .

De odată cu tabloul corului dela 
Chiseteu e la loc se amintim și câte 
ceva din istoria acestui cor, care in vechime 
este cel dintâiu și in putere și tărie este 
asemenea cel dintâiu intre toate corurile 
rom. de plugari.

Corul dela Chiseteu s’a înființat incă la 
1857 sub conducerea preotului de atunci al 
Chiseteului, Trifu Șepețanu. La 1866 
a inceput a fi instruat pe note. La 1874 
s’a constituit in „Reuniune*  sub conducerea 
parochului de acum, Lucian. Șepețanu. 
Deatunci a făcut înaintări di de di, de atunci 
a inceput a fi renumit in toate părțile 
pentru concertele ce le-a dat in deosebite 
timpuri. A concertat: la Timișoara de 2jori, 
in Arad de 2 ori, in Lipova, Caransebeș,

Lugoș, Secusigiu, Semlac, Țela, Ohaba, 
Budinți etc. La 8 Sept. 1882 și-a serbat 
iubileul de 25 de ani ai esistinței sale. De 
însemnat este, că in fața alor 14 coruri 
străine, nemțesci și unguresci — la Timi
șoara, corul rom. dela Chisetău a câștigat 
premiul al 3-lea, iar in Lugoș, cu prile- 
giul adunării gen. pentru fondul de teatru 
rom. a câștigat premiul cel dintâiu.

Pilda dată de corul din Chisetău a în
demnat și alte comune, mai ales din împre
jurime, să-și înființeze coruri vocali. Și 
membrii acestui cor deveniau învățătorii și 
instructorii celoralalte coruri. Corurile din 
vr’o 40 de comune și-au avut dascălii dintre 
membrii corului dela Chiseteu, cari astfel 
erau apostolii corurilor vocali din Bănat.

La 1892 o mare cinste a ajuns acest 
cor. A fost chemat in Ardeal se concerteze 
la adunarea gen. a „Associațiunii transilvane". 
Acea a fost poate cea mai sărbătorească 
di a corului dela Chisetău, când a cântat 
înaintea unui public așa de numeros și ales, 
cum a fost cel dela adunarea „Associațiunii" 
din Sibiiu. Români din mai toate părțile 
erau acolo de față, din Bănat, Ardeal, 
România; atunci dară s’a arătat corul dela 
Chisetău mai bine înaintea neamului ro
mânesc.

Tot atunci corul a mai cântat și la 
Seliște, lângă Sibiiu, și la Blaj, chiar cu 
prilegiul sfințirei noului colegiu de studenți, 
numit „Institutul Vancean". — In timpul 
acela s’a fost fotografa! corul in Sibiiu, și 

după tabloul acela s’a făcut și ilustrățiunea 
noastră.

Să fie aceasta spre recunoscință corului 
dela Chiseteu și îndemn spre progres celor 
lalte coruri românesci. Se fie de îndemn 
preoților și învățătorilor rom. de pretutin- 
dinea pentru înființarea astorfel de coruri, 
cari menire au de a fi foculare de cultură 
și inaintare.

Lucrând astfel toți, pre toată linia, pe 
toate terenele vieții, cultivând simțămintele 
cele mai nobile : cel r e 1 i g i o s și cel 
național — dee Ddeu ca, rcât mai 
curînd, preste întreg pământul românesc se 
răsune in coruri bine răsunătoare: cân
tarea libertății naționale!

La lucru deci eu toții!



De anul nou.
An după an se petrece. Dela inceput 

acesta a fost cursul lumii și astfel are se 
fie in veci. Natura se învelește in haina de 
earnă, odichnește, se primenește și prinzend 
puteri nouă se ivește drăgălașa primăvară, 
intreaga natură 'și desfășură puterea dătă
toare de viață, sosește vara plină de daruri 
pentru omul muncitor, ear’ șirul ’1 inchee 
toamna, frunza ingălbinește, codrul ’și des- 
bracă vestmântul cel mândru și earași se 
invălește natura in haina de earnă, ca se 
ohichnească, se prindă puteri nouă, se se 
primenească.

Astfel se petrece an după an. Acesta 
a fost cursul lumii din inceput și astfel are 
se fie in veci.

Și in cercul acesta se petrece viața 
omului, viața omenimei. O viață incetează, 
alta ii ia locul, un rost de oameni trece și 
altul se ivește. Și nu numai natura ’și in- 
parte viața in primăvară, vară, toamnă și 
earnă, ci și omul și omenimea.

Si omul când pășește iu lume, are 
trebuință de timp, ca se ’și culeagă puteri, 
se se întărească, ca din copil se so aleagă 
bărbatul, care dă roade bogate familiei, 
neamului și țerii sale, sosește dup’aceea 
toamna vieții, când părul inalbește și moș
neagul inparte cele de pe urmă daruri cer
cului in care a trăit și se învelește apoi in 
haina ernii, trece in altă viață . . .

Dar și omenimea întreagă, precum și 
singuraticele neamuri fac calea aceasta. Și 
omenimea ’și are copilăria ei, ajunge la 
bărbăția, trece apoi ca moșneag in o altă 
viață, primăvara, vara, toamna și earna se 
petrec și aici.

Chiar așa și la neamuri.
Vechiul popor roman, vestit și strălucit 

in lume prin faptele sale vitejești incă și-a 
avut copilăria sa, când a înființat cele din
tâi orașe, a trecut apoi la versta de bărbat 
și a devenit domn peste toată lumea cunos
cută atunci, a inbătrânit apoi și a trecut in 
earnă, ca se odichnească, se prindă puteri, 
ca primenindu-se se înceapă o viață nouă.

Poporul romanesc, odrasla acostui vechiu 
popor roman, a zăcut apoi lungă vreme in 
somnul de earnă, din care intărindu-se, a 
pășit falnic in primăvara vieții sale. Viața 
românească primenită a dat flori mult promi-

FOiȘOARA.
Un proces interesant.

Mai in vară am fost cetit, că un proprietar 
din Kansas (America) a improcesuat pre un 
anumit Montgomery, sub cuvent că ploaia 
produsă de el i-a nimicit sămănăturile de tot.

Poftim acuma Sir Montgomery și plătește 
despăgubire 1 Și incă ce ți-ar fi, dacă ploaia ar 
fi făcut pagube numai in sămănături, și dintre 
sămănături ar fi ales numai sămănăt irile unui 
singur moșieri Ploile insă au fost torențiale și 
pre lângă alte stricăciuni nenumărate, au mai 
slăbit și calea ferată, in cât trenul s’a prăbușit 
înmormântând sub sine pre un biet mașinist 
nenorocit.

Ei bine! Sir Montgomery, cine te-a pus, se 
faci ploaie? Ear dacă ți-a plăcut, se faci al doi
lea Jupiter tonans și plou an s, dacă ți-a 
plăcut să ploi, poftim și placă-ți a plăti și stri
căciunile făcute cu prilegiul deralierii, poftim a 
despăgubi pre văduva mașinistului cărjut jertfă 
esperimentelor Domniei Tale. Pe viitor știu, 
că nu ți-a mai v eni pofta, să te mestec in 
lucruri, ce nu te privesc, sciu, că nuorii din 
partea Domniei Tale și-or putea vedea de cale

Ca se ințălegeți pre deplin acest proces, 
ciudat și 6e puteți judeca, intru căt a fost îndreptățit 

țetoare și avem toată îndreptățirea se aș
teptăm o vară roditoare.

Viața românească, care atâta vreme a 
zăcut sub haina ernii, despre care lumea 
atâta vreme nu știa nimic, s’a trezit, a prins 
puteri nouă, a înflorit in tot locul și astăzi 
este mândrie se te numești „Roinân“, 
fiindcă ești fiul unui neam puternic, venjos, 
fiul unui neam plin de viață, care are se 
aducă cele mai bogate roade țerii in care 
trăește și omenimii întregi.

Dar’ precum in natură se ivesc și geruri 
mari și furtuni grele, care ofilesc floarea 
gingașă și pustiesc sâmânăturile încolțite, 
astfel și in copilăria omului, neamurilor și 
a omenimii bat furtuni mari, caro amenință 
cu peire viața deabea începută. Mulți oameni, 
multe popoare au perit cu <|ile. Dacă ai 
inse lângă floricele grădinari buui și în
grijitori harnici, atunci pot veni furtuni 
și dile grele, căci cum au venit așa trec, 
fără se lase pagube mari in urmă: grija 
bună păzește primejdia rea.

Neamul nostru incă a avut și are grădi
nari buni și îngrijitori harnici, care in ciuda 
atâtor furtuni trecute peste capul nostru 
ne-au apărat de am scăpat de primejdia rea. 
Este datorința sfentă a fiecărui Român harnic 
și de treabă se ’și apere neamul seu, averea 
sa strămoșească, limba, legea și datinele, 
ca furtunile grele aduse de străini pe capul 
lui, se nu poată face nici o stricăciune mai 
mare, se nu oprească incolțirea, creșterea și 
rodirea vieții romanești.

Și acum, când stăm in ajunul unui nou 
an, când vedem că natura a încheiat un 
rost al vieții sale și trece in altul nou, se 
nu uităm, că tot astfel și viața noastră este 
legată de rosturi, este inpărțita in anotimpuri.

Și noi Românii, care stăm pe pragul unei 
vieți nouă, când după atâte incercări grele 
și dile amare n*  apropiam tot mai mult de 
diua deșteptării, câud neamul romanesc ’și 
va căpăta locul cinstit, care ii se cuvine in 
țara aceasta, se nu uităm, că bunătatea roa
delor depinde nu numai dela bunătatea 
semenții, ci și dela îngrijirea de care a avut 
parte, de aceea se căutăm cu toții se păzim 
și îngrijim toate floricelele vieții românești, 
se le apărăm față cu toate viscolele și 
furtunile, care vor mai veni, ca toți se ne 
putem bucura inpreună de roadele cele bune, 
care vor încununa lucrarea noastră.

trăbue să Ve povestesc despre niște lucruri in- 
templ-ite înainte de asta cu vreo câțiva ani.

La un anumit For well, american firește 
din tălpi și pănă in creștet, i-a trăsnit prin minte, 
se facă ploaie maăstrită, și prin ploi să facă 
rodit ,are șesuri și câmpii de prin țările, unde 
radăle ferbinți ale focului din soare uscă și ard 
tot ce află in cale.

S rintîte planuri! planuri așa scrintite numai 
din creeri smintiți au putut se easă! Nu știu. 
Atâta insă știu, că lui Sir Forwell planurile sale 
de loc nu ii păreau scrintit, și că nici compa- 
trioții lui nu il socotiau scrintit la minte. Că 
nu-1 socotiau smintit, dovedește in deajuns fap
tul, că nu ii luau preste picior planurile ne mai 
audite, și chiar congresul statelor unite primi 
propunerea de a se face esperimentările de lipsă 
pre bani de ai țării. Esperimentările aveau se se 
facă in timp de secetă și in locuri, unde ploile 
sunt rari de tot.

Și in ce chip voia Sir Forwell să facă 
ploaie? Prin esplosiuni de dinamită aprinsă în 
baloane la inălțime, unde iși petrec a lor vieațănuorii.

Esperimentele s’au făcut și precum se spune, 
resultatele lor au fost niște ploi mănoase căzute 
in locuri, undo mai Înainte pre acele timpuri, 
de ploi nici pomenire nu se mai făcu-să.

Ei bine! dar e cu putință, ca ploile să se 
fi pornit tocmai atuncia, dar se se fi pornit nu
mai din întâmplare, ear nu din pricina, detună

Incheiăm un an din viața naturii, în
cheiam un an din viața neamului nostru 
românesc.

Trecutul se ne fie de învățătură pentru 
viitor, ca prin lucrare înțeleaptă, cu putori 
unite se ducem lucrurile la acel sferșit bun, 
după care de mult alergăm, pentru care am 
lucrat și suferit.

Acest sferșit bun este fericirea 
noastră, fericirea neamului românesc, și feri
cirea țerii, de care suntem legați prin amin
tirea moșilor-strămoșilor noștri.

Și noi, muncitorii neamului românesc, 
care ne-arn legat se apărăm și înaintăm 
poporul nostru, in această (ji de un singur 
dor suntem cuprinși:

Poporului românesc dorim un
An nou. fericit!

Statistica.*)
Ce-i statistica?
Un lucru foarte de treabă și de mare folos.
Este ținerea în socoteală a multor, aș pute 

flice, a tuturor lucrurilor. Căci Dumnezeu toate 
cu număr și măsură le-a făcut și rînduit. Și 
dacă arătăm anume numărul, măsura lucrurilor, 
facem statistică, adecă arătăm starea lucru
rilor.

Fiecare om cu viață rînduită, cu casă și gos
podărie bună face puțină statistică. Când ?

Atunci, când el își însamnă într’o carte cât 
cheltuiește <ji-de-<ji, anume câtă sare, eâtă făină 
și altele i-să trec la casă și apoi la șfîr- 
șitul anului el își dă samă de toate, arătând 
numerul și măsura celor petrecute sau vîndute.

Asta e o statistică casnică, mică. Dar sta
tistică face, afară de părintele căsii, și părintele 
comunei, parochul satului.

El însamnă anume câți copii să nasc și să 
botează «ji-de-tji, însamnă câte cununii să fac 
peste an, câți mor; câți copii sunt indatorați să 
umble la școală, câți umblă regulat, câți lipsesc 
mult — și altele și altele.

Vine apoi Domnul părinte și spune, in diua de 
anu-nou că — de pildă — in anul trecut au fost 148 
de copii indatorați a umbla la școală, dară durere 
numai 98 au umblat regulat. Ceialalți 50 n’au 
prea umblat din pricina, că peste iarnă n’au

*) Articolul acesta a apărut odată in numărsl de 
probă. Numerii aceia inse s’au espedat deja toți, așa cât 
noilor noștri abonenți nud mai putem trimite. De acea 
îl retipărim și aici, drept inceput al șirului de artieoli ce 
vom publica despre treaba aceasta.

Asemenea retipărit este din numărul de probă și 
articolul „Despre interese" — pentrucă acolo prea-prea 
a fost schimonosit din tipografie. 11 dăm acum așa cum a 
fost scris, aflându-1 de mare folos.

turilor din aer. Se poate, și tocmai fiindcă se 
poate, dacă ar fi ca și la noi se se facă incercări de 
ploaie, va fi bine se se aștepte știri noue de 
pr.ste bătrânul Okeanos. Va fi bine să fim cu 
răbdare pănă se se adeverească, dacă aievea de
tunăturile din aer au adunat nuorii și i-au făcut 
să ploaie, sau doară numai întâmplarea și-a vîrît 
coada vicleană și a aprins in muritori speranțe 
inșălatoare, precum se întâmplă și in alte multe 
de atâtea-ori.

Dar și pănă atuncia putem să cercăm a ne 
da samă, cum ar fi cu putință, ca prin detună
turi să aduni nuori și să ii sîlești să ploaie.

Din fâutâni și riuri, diu isvoară și păraie, 
din bălți și lacuri necontenit se inalță părți de 
apă in formă de aburi. Din aburii smulși din 
apă o parte rămâne jos, in jurul nostru, altă 
parte se ridică mai departe, și mai sus, pănă se 
inalță sus de tot.

Aburii, ce au ajuns colo sus in aer rece, 
sunt nevoiți să dee din a lor căldură la aerul 
din jur, dar urmarea este, că se recesc, se adună 
și fața li se desvălește și se arată in chip de nuor.

Nuorii in parte se formează din apele și riurile 
noastre, partea precumpănitoare insă ne vine din 
alte țări —, din țări mai călduroase și cu mări 
întinsă. Vânturile neastâmpărate in al lor neas
tâmpăr ridică roiuri fără mărgini de aburi 
răsleți și sămănând cu ei calea, pre unde numai 
tree, partea rămasă ne o aruncă nouă. Ajunși in. 



avut îmbrăcăminte, în primăvară au păzit vitele 
în câmp.

Spunend acestea domnul părinte a făcut 
statistica comunei sale, pre care pus e sâ 
o păstorească, precum un părinte își conduce 
familia sa.

Și ce folos avem noi din această statistică. 
Bun folos și mult! — Ne cunoaștem starea 
comunei noastre in câte-va părți.

Știm anume, că deși am făcut scoală bună 
in sat, și avem dascăl cu plată de preste 300 11. 
totuși mulți copii nu sâ folosesc de școală, nu-’si 
adună nici o învățătură și ii vedem că nu știu nici 
scrie, nici ceti, nici chiar rugăciunile nu le știu.

Și de ce? Pentrucă nu merg la școală, sau 
nu merg regulat, <li de <)i.

Și de ce nu merg? — Sunt mulți săraci, 
cari n’au nici opinci, n’au țoale de iarnă, și toată 
diua cucuiesc pe vatră lângă foc fără de nici un 
câștig, ma cu mare pagubă a lor și a părinților.

Asta-i o pricină. Cuuoscendu-o inse, o putem 
și delătura. O putem, numai sâ voim.

Căci in fiecare sat sunt și oameni cu stare 
bună, cu avere și dare de mână.

Oamenii aceștia cinstiți, fruntașii satului, pot 
ajuta. Dacă ei au inimă creștinească, au simț 
românesc adeverat, cum tot Românul trebue 
să aibă, mai ales in filele noastre — 
pot da, fie care câte ceva, si astfel se adună o sumă 
de bani, cu caricumpâră încălțăminte și îmbrăcă
minte de iarnă și le dăruiesc acelor băieți săraci, 
pre cari ii știu cu cap și tragere cătră învățătură.

Iată un singur folos al statisticei.
Dar câte sunt ele, nici nu să poate in grabă 

spune.
Căci statistica ne arată starea — bună 

sau rea.
Ne spune cum stăm — bine sau rău ?
Dacă stăm rău, ea ne spune și pricina, 

de ce stăm rău.
Cunoscând pricina o putem delătura.
Cunoscând răul — îl putem vindeca.
Am vătjut folosul și înțelesul statisticei iu 

viața casnică și comunală. Cercul acestora 
este mai mic, statistica lor o mai mică.

Este insă și alt cerc de viața, anume viața 
cetățenească, care cuprinde pe toți c e- 
t ă ț e n i i, locuitorii unei țeri. Aceasta are 
un cerc larg și mare. Satistica acestei vieți e 
și ea foarte mare și foloasele ei și mai mari.

Dacă in familie să poate o viață bunișoară 
chiar și fără a insămna toate daraverile ei — 
apoi aceasta nu să poate nici decum intr’o țară.

In familie omul și-le mai poate ține iu 
minte și fără a le insămna, căci nu sunt așa 
multe.

Iu viața uuei țeri insă, in căsnicia unui 
stat insă, prea sunt multe do toate, așa cât nu 
un om, dar nici o sută nu le pot purta numai 
cu mintea. Trebue să fie însemnate toate și in 
totdeuna trebue să fie la indemână o icoană, 
in care, ca intr’o oglindă să se vadă starea 
lucrurilor.

Icoana aceasta o face statistica.

țări mai răci, la noi ori poate incă in cale, aburii 
perd din a lor căldură și ne sosesc in chip 
de nuori, ori numai după sosire la noi acasă se 
schimbă iu nuori.

Uneori ceriul e limpede scăldat intr’un venăt 
uimitoriu, cum numai vineția seninului poate se 
fie, dar din seninul ceriului răsar deodată 
petece de nuori. Altădată eară ve<ji nuori pribegi 
aratându-și capul colo, unde ceriul pare a da 
mâna cu pămentul și ridicând-se a lene sus, 
mai sus și tot mai sus.

Nuorii subțirei, ce resar din seninul venăt, 
se fac aci la noi, pre ceriul nostru. Nuorii din 
urmă vin de airi, mânați de venturi.

Dacă ai avea putere preste vânturi, când 
lipsa ar cere, le-ai pune se-ți adune in mea<jă<ji 
deasupra mărilor aburi și se ți-i aducă in chip 
de nuori negri de ploaie. Sir Farwell crede a fi 
aflat chipul și modrul de a pune in mișcare 
marea de aer și a face vânturi, și prin urmare 
crede a avea in mâni putința de a face ploaie.

Detunăturile pun aerul in mișcare și odată 
pus in mișcare iși croește o cale trăgând după 
sine valuri și unde noue de aer, Dela undele 
aceste puse in mișcare so vede că, așteaptă 
Farwell să ii aducă nuori negri de ploaie. După 
a mea părere vântul pornit prin explosiuni de 
dinamită sus in aer, nu va pleca totdeauna in 
partea dorită de tunător. Uneori ii va fi priel
nic și ii va aduce nouri și ploaie, eară altădată

In ea pot privi toți, câți știu ceti cu pri
cepere și știu socoti bine.

Și nici nu e greu a privi in ea. Căci ea să 
zugrăvește tot numai cu numeri și măsuri.

Lucru simplu și curat.
Să văd adecă in aceasta icoană cam urmă

toarele.
Cât de mare este țara și cum să împarte. 
Câtă poporațiune să află, câte suflete adecă. 
Câte neamuri de oameni trăiesc intr’o țară, 

și care neam in care parte trăiește, cari sunt mai 
mulți, cari mai puțini. Ea spune de esemplu 
că in Bănat căți Români sunt, câți sîrbi, câți 
nemți.

Ea ne arată, că dintre locuitorii țerii, care 
de ce lego se ține. Câți sunt de o lege, câți 
de alta.

Ea arată cum stă țara in privința sănătății. 
Ce fel de morburi s’au arătat mai des. Câți au 
murit de o boală sau da alta, de oftică, de eoleră, 
și altele.

Câte căsătorii să fac pe an, câți să nasc, 
câți mor in intreagă țara.

Ea ne spune și cum crește sau scade popo- 
rățiunea, câți să duc de la noi intr’altă țară, 
sau câți vin la noi din străinătate.

Mai arată această icoană câte cătane sunt, 
câte dări se plătesc, și cât să cheltuiește peste tot 
din banii ce să adună din darea, ce o plătește 
poporul.

Una dintră cele mai insămnate și mai 
amănunțite părți a acestei icoane, e partea 
ce arată neguțătoria, comerciul cu tot feliul de 
producte: bucate, vite și mărfuri.

Din aceasta parte a statisticei să cunoaște 
bogăția sau sărăcia unui popor. Căci celce mult 
trimite altora, in țeri străine, arată, că și are 
mult. In țara unde importul — adecă 
ceace din străinătate să aduce, e mare, și 
esportul, adeca cea ce in străinătate trimite e 
mic, nu stă chiar bine.

Această statistică ne mai esplică și starea 
prețurilor. De pildă, dacă statistica ne spune că 
in anul 1892 s’a adus la noi din Italia atăta 
vin, putem pricepe de ce la noi. de pildă in 
Ardeal vinul nu are preț, deși e puțin.

Știind aceasta s’ar putea face, ca aducerea 
vinului din țeri străine să fie oprită, ea vinul 
nostru să treacă cu preț.

Statistica dar no arată starea unui popor in 
toate privințele, cum stă el cu numerul, cu 
averea, cu neguțătoria, cu puterea armată, cu 
învățătura, agricultura și altele.

Ea e icoana stării lucrurilor.
Icoana aceasta insă totuși e cam mare.
E greu a o cuprinde deodata cu privirea.
De acea o impărțim in mai multe părți după 

cum țara e împărțită in comitate. Astfel ne-am 
putea face peste șeptetjeci de icoane mai mici, 
câte comitate sunt.

Tot îs cam multe. Deci nu ne vom cuprinde 
cu toate, căci nu toate comitatele ne interesează.

Vom privi numai in icoanele comitatelor 
locuite și de Români, sau numai de Români, 

va alunga și puținii aburi aflători in înălțimile, 
de unde se pornesc.

Poate insă, că Farwell trage și nădejdea 
aburilor de acasă. Poate iși face socoteala, că 
mișcarea pornită din detunătură va isbi vaporii 
unii de alții și ingreunându-i prin împreunare, 
ii va schimba in nuori de ploaiă. Dar chiar se 
se poată, ploaiă țiitoare din puținii aburi de 
acasă, tot nu ar putea se facă.

Am făcut o mulțime de abateri, dar le-am 
făcut numai cu scopul, să lămuresc deplin, cum 
a ajuns proprietarul din Kansas la gândul, se 
improcesueze pre Montgomery, și să ii ceară des
păgubiri pentru stricăciunile, ce i le-au făcut 
ploile in sămănaturi.

Firește, că nici chiar din toate aceste nu 
ați putea ințălego incă, dacă nu v’ași spune, că 
experimentele și mai cu samă resultatele lui 
Farwell au îndemnat prb mulți Americani cu 
stare, să facă încercări asemeni. Sir Montgomery 
incă a făcut încercări de aceste, și fiindcă după 
experimentele lui s’au pornit ploi îndelungate, a 
lățit vestea, că ploile sunt resultatul ostenele- 
lor salo.

Ve închipuiți in posiția proprietarului din 
Kansas. Inchipuiți-ve, că niște ploi torențiale 
v’au nimicit intreagă roada anului, și cănd neca- 
sul vi mai mare vine un om și se laudă, că el 
a pornit ploaia. Putea-v’ați stăpâni, când neno
rocul lui vi l’ar da in mână ? Puteal-ați lăsa

Icoanele acestea ne interesează, trebue deci 
să le avem și să privim in ele — căci privind in 
ele, ne privim pre noi; cunoscându-le pre ele, pre 
noi ne cunoaștem.

Și apoi primul paș la o viață regulată este 
să ne cunoaștem pre noi inși-ne.

„Cunoaște-te pre tine însuți*  — a $is 
de mult un mare învățat și înțelept bărbat din 
vechime.

De acea promitem, că in fiecare număr vom 
da câte o atare icoană de statistică a comi
tatelor românești, ca sâ cunoaștem starea noas
tră, să cunoaștem numărul nostru, puterea 
noastră, căci astăzi numărul hotărește foarte 
mult.

Cum ?
Iată cum. Noi suntem cetățeni ai acestei 

țeri. Suntem cetățeni liberi, sau așa ar'trebui să fim. 
Suntem cetățeni cu drepturi, sau așa ar’ trebui 
se fim.

Noi plătim dări mari, porție și arunc, pentru 
suștinerea țerii. Noi dăm ficiorii noștri la armată 
ca să apere la intîmplare de lipsă aceasta țară. 
Ne dăm așadară banii, avutul și sângele nostru.

Rodul sudorilor noastre și viața noastră 
o dăm.

Dăm, dară cerem să ni să dee și node 
ceva in schimb.

Avem datorințele noastre — apoi și drep
turi trebue să avem.

Ne împlinim datorințele, apoi drepturi
le noastre incă trebue se fie împlinite.

Și după -ce toți cetățenii plătesc dare de bani 
și de sânge, de avut și viață, iarăși toți cetățenii 
trebue să aibă drepturi și ajutoare intr’o formă, 
unul ca altul, fără de nici o deosebire, de-i 
Român, ungur, șerb, slovac, sau ce va fi.

Legi sunt pentru aceasta, bune-rele, cum 
sunt ele trebue ținute.

Sunt legi cari pre toți ne dechiară, ne fac 
egali,adecă cu aceleași drepturi și aceleași datorințe.

Noi Românii purtăm toate greutățile ca 
Români, prin urmare trebue să avem și toate drepturile 
ca Români. — Anume, ar’trebui ca poporul 
nostru sâ aibă tot funcționari români, cari il 
cunosc, il pricep, ii știu limba, ii știu durerile 
și au inimă cătră el.

Prin urmare in măsura și numărul popo
rului ar’ trebai sâ fie și numârul funcționarilor 
puși spre servițiul poporului. Așa cere dreptatea. 
— Și totu-și nu e așa.

Sâ luăm do esemplu statistica comitatului 
celui mai aproape, a Timișului.

După numerarea făcută la 1891 — locuitorii 
comitatului Timiș sunt (396.045) trei-sute-noue- 
(jeci-și-șasă de mii și 45 suflete. Dintre aceștia o 
sută-cinci^eci și patru de mii-cinci-sute 57 sunt 
Români. Adecă pre fie-care sută de suflete pică 
39 Români — Așa stă numârul poporățiunei.

Sâ vedem cum stă numârul funcționarilor 
(a domnilor puși in oficii).

Numârul funcționarilor peste tot e 573. Intră 
acești 573 sunt numai 40 Români.

se ve scape din mână fără o scărmănătură bună ? 
Americanul insă se stăpânesce. Nu face nici un 
paș pripit, nu iși ese din fire. El scie că păzi
torii legilor vor încerca cu dearnănuntul să afle, 
cine e de vină pentru stricăciunea, ce i se făcusâ. 
De cumva e de vină Montgomery sau alt om 
pământean, ii se va face dreptate pănă intrun ban.

Curioși sunteți să știți, cum s’a sferșit 
procesul? Mie incă mi-ar plăcea să sciu, dar cu 
toată osteneala, ce am pus, nu am putut să aflu 
nici atâta, dacă s’a sferșit sau mai curge doară și 
acuma. De a fi să aflu, Ve voiu spune.

Dar și pănă atuncia, mi-ar plăcea să sciu, 
ce credeți Dvoastre, de vină e Montgomery de 
stricăciunile cășunate prin ploaie, și de moartea 
mașinistului sau nu, și pentru ce e de vină sau 
de ce nu are vină.

Nu am cunoștință, că și la noi se se fi făcut 
încercări de-a produce ploaie măestrită, cu toate 
că am cercat se aflu. De aflam, făceam proces 
omului, ce cu multele sale ploi din Novembre 
și Decembre m’a închis formal in casă, și nepu- 
tend eși intră oameni și afară in larg am ajuns 
se fiu moros și tot intr’una iritat. Și nn știu ce 
se alegea, dacă un fabricant de ploaie de aceștia, 
mi se punea in cale, ca să imi spună că ploile, 
ce atâta necas și val au adus pre căpumi, sunt 
resultatele silințelor sale. mii.



Iată ce deosebire grozavă ! — și ce nedrep
tate totodată 1

Aceasta ni-o descopere statistica. Ne vom fo
losi deci de ea. O vom lu a de conducătoare, 
vom cerceta conduși de ea toate unghiurile ro
mânești a acestei țeri, intreg pămentul românesc 
și vom descoperi nedreptatea, ce-i să face 
poporului nostru pretutindinea.

Avem drept să înceteze această nedreptate, 
avem drept să pretindem dreptate, ca cetă
țeni români.

Ungaria este țara mai multor popoară.
Toate acestea sunt egal îndreptățite prin 

lege. Legea insă nu să ține.
Drept avem și totuși dreptate nu-ni să face.
Deacea vom arăta mai întâi grozăvenia ne

dreptății, ca poporul să-o cunoască și apoi 
cere vom cu glas inalt și puternic: Dreptate!

ed.

Despre interese.
Interese, sau camătă — să numește suma, 

ce o plătim pentru împrumuturi.
Dacă cineva dă vecinului seu un îm

prumut de 100 fl. — pentruca el să i-o în
toarcă la an cu 106 fi. cei 6 fi. peste sută — 
pentru cel ce dă împrumutul sunt dobândă, 
iar pentru cel ce primește împrumutul sunt 
camă ta. Amîndoi îi pot numi înse mai 
bine și mai românește: interese.

Iată despre ce voiu vorbi.
După legile ungurești cele vechi nu era 

iertat a tocmi și a lua interese mai mari decât 
cele iertate de lege, adecă 6 (%) la sută! 
dacă creditorul a luat mai mari interese decât 
cele legale, a fost pedepsit cu inchisoare, a 
perdut capitalul, și a trebuit se rentoarcă 
datorașului paguba.

La anul 1868 se părea, că vine era libe
ralismului, căci în atriclul de lege 31 din 
anul 1868 s’a șters restringerea susamintită; 
adecă prin această lege s’a permis a tocmi 
și a plăti atătea interese, la câte s’au învoit 
și tocmit inprumutătoriul și dătorașul, și ori 
cât de mari se fi fost interesele, se poteau 
validita, adecă inprocesua și scoate prin ese- 
cuție dacă datorașul nu a plătit de bună voie.

Această lege a fost spre mare pagubă a 
poporului și spre mare folos cămătarnicilor 
sau ușurărilor.

Un număr foarte mare de oameni din 
popor nepricepând marea primejdie, ce se 
cuprindea in libera tocmeală a intereselor au 
căzut jertfă ușurărilor și și-au perdut averile; 
multe mii de familii române au remas serace.

Legislatorii și dieta țării încă in grabă 
s’a spăriat de urmările triste a acestui libe
ralism (?) Vedînd cum ușurării despoaie 
de avere pe poporul nepriceput, au adus ar- 
ticlul de lege 8 din anul 1877, prin care a 
decretat (hotărit) că nu se pot nici intabula, 
nici judeca interese mai mari decât 8 la 
sută, ori cât de mari ar fi fost acelea toc
mite sau legătuite in contract ori obligație. 
Această lege și astădi este in putere.

In ințelesul acestei legi nu este însă 
oprit a tocmi și plăti interese mai mari 
decât 8 (%) la sută, plătit mai mult decât 
8°/o la sută, nu poate cere, ca cea ce a 
plătit peste 8% — să-i să socoatească -in 
capital.

Se aducem un esemplu. Petru Albu a 
inprumutat 100 fl. dela Radu Negru și s’a 
legătuit se-i plătească ca interese 12 fi. la 
an. A plătit trei ani regulat aceste interese, dar 
mai departe nu mai voește să plătească: acum 
Radu N egru este silit a-și validita prctensiu- 
nea sa, adeca a face pași pentru intabulare 
și inprocesuare, și oficiul de cârti funduare 
pe basa obligățiunei, — in carea sunt obli
gați 12 fl. ca interese la an, adecă 12 procente 
— nu va intabula pe averea lui Petru Albu 
decât capitalul de 100 fl. și 8 percente; jude
țul nu va judeca mai mult decât capitalul de 
100 fl. si după acesta 8% interese din diua 
in carea a incetat a plăti interesele-; dar 
nici datorașul adecă Petru Albu nu poate 
pretinde ca cei 12 fi., — ce in 3 ani a solvit 
ca interese preste cele 8% se-i se socotească in 
capital, pentru că 12 procente au fost tocmite și 
ca interese plătite.

In loc de bani interesele pot fi tocmite 
in folosire de pământ sau in bucate, și să 

poate ca pămentul dat spre folosire sau buca
tele date ca interese anual se facă mai mult 
decăt 8 procente, naintea județului insă nu 
se poate mai mult validita decât 8 procente.

Legislațiunea țerii a ajuns insă la convin
gerea, că această lege nu e deajuns spre infrâ- 
narca ușurei și speculațiunei, pentru că un 
numer nemărginit de oameni mai cu samă din 
grosul poporului și acum legătuiește și plătește 
de voie bună interese de doue-și de trei ori 
mai mari decăt permite legea și numai după 
un șir de ani dacă vine afacerea la județ se 
răstring interesele la sumă iertată de lege adecă 
la 8 procente.

Ca se nu fie nime amăgit trebue se 
amintesc, că această lege nu se intinde asupra 
cambiilor. La cambii se pot tocmi și plăti 
interese și mai mari decât 8 procente.

Prin această lege inse nu s’au putut in- 
pedeca ușurării de a despoia pe oamenii ne- 
pricepuți, pentru că ce e dat ca interese, nu 
se poate socoti in capital, deci a trebuit făcut 
ceva pentru apărarea poporului și așa s’a adus 
la anul 1883 articlul de lege 25, carele de- 
chiară de faptă vrednică de pedeapsă fapta, 
prin care cineva se folosește de nepricepe
rea sau de starea strimtorată, sau de ușu
rința altuia, și dă împrumuturi de bani ori 
i-dă in credință sau pe așteptare bucate, ori 
beuturi, ori alte lucruri pe interese așa de 
mari încât dătorașul devine prin creditarea 
aceasta grea materialminte ruinat, adecă sără
cit.

Acest delict de usură, adecă această j ă- 
f u i r e se pedepsește după articulul de lege 
25 din 1883 cu inchisoare dela 2 până la 6 
luni și in bani dela 100 fi. până la 2000 fl; 
in cașuri grele, când usurariul in timp scurt 
a luat toată averea datorașului, inchisoarea 
se poate ridica și până la 2 ani și pedeapsa 
in bani până la 4000 fl.

In privința prescripțiunei intereselor (adecă 
a perderei intereselor ce nu s’au validitat in 
timpul prescris de lege) după legile vechi 
n’a fost neci o restringere, ci creditorul până 
când a avut drept a pretinde capitalul a avut 
drept a pretinde și interesele neplătite, până 
in 32 de ani; dară aceasta disposițiune s’a 
dovedit de nepractică și stricăcioasă pentru 
popor, pentru că in multe cașuri interesele 
au fost mai mari decât capitalul, datorașul 
prin aceasta a devenit in stare, de a nu putea 
plăti sau și-a perdut toata averea.

La 1 Maiu 1853, in timpul guvernării 
nemțesci, a intrat in vigoare la noi codicele 
civil austriac; in ințelesul acestei legi intere
sele neplătite după 3 ani cad sub p r e - 
scripțiune, adecă se perd; acest timp a 
ținut până la anul 1861, și după ce la anul 
1861 codicele civil austriac, a fost in Ungaria 
scos din valoare a incetat la noi prescrip- 
țiunea intereselor.

Insâ prescripțiunea intereselor este foarte 
practică, căci silește pe creditor a nu aștepta 
mai mult decât 3 ani după interese, altcum 
le perde; dar și dătorașul este ferit de in- 
prejurarea, ca interesele se crească la el mai 
mari decât capitalul. Prin această lege dăto
rașul devine silit a plăti regulat interesele, 
căci altcum ar deveni inprocesuat din partea 
creditorului.

Ținto du-se cont de aceasta inprejurare in 
articlul de lege 25 din anul 1883, carele și 
acuma e in deplină vigoare, s’a decretat și s’au 
introdus și la noi prescripțiunea de 3 ani a 
intereselor; anume, creditorul, carele până 
in trei ani dela trecerea terminului de plătire 
nu-și validitează interesele, adecă in cașul 
când datorașul nu le plătește de voie bună 
nu le inprocesuază — le perde.

Ca se fiu bine priceput voi pune un 
esemplu : Petru Albu a inprumutat dela Radu 
Negru 100 fl. cu 6(%) la 1 Ianuarie 1888, 
și pană acum n’a solvit nimic neci din capital, 
neci din interese, așa incât Radu Negru e 
silit a face pași la județ. La 3 Januarie 
inprocesuează pe Albu; acesta va fi judecat 
se solvească capitalul și dela diua inproce- 
suării adeca dela 3 Ianuarie napoi socotind 
pe 3 ani ani interesele, adeca va fi judecat 
se plătească interesele începând dela 3 januarie 
1891. Toate interesele mai vechi sunt perdute.

Foarte des se intemplă la escontentări 
de moștenire, că moștenitorii, cari au se 
capete partea lor in bani dela eredele, carele 

primește moșia părințească in natură — 
așteaptă in buna credință, că vor căpăta si 
interese după partea lor de bani. Să inșală 
inse. Mai mult decât pe 3 ani nu fi se va 
judeca interesele.

Am voit prin aceste șiruri se fac cunos
cute publicului român, legile despre interese 
ca să se poată acomoda, si se nu sufere 
pagube. Amicul poporului.

Din legile țerei.*)

*) §. 1 al articlului de lege 44 din 1868 dispune 
apriat, ca toate legile să fie traduse in limba fiecărei 
naționalități. Aceasta inse nu se mai face de multă vreme, 
și incă pre nedreptul. S’a făcut, cei drept, câți -va ani, 
dar s’a sistat, dicendu-se că cărțile acelea de legi nu ar’ 
trece. Pricina acestei împrejurări a fost limba grea și 
neromânească a traducerilor, de acea nu ar’ fi trebuit se 
inceteze tipărirea legilor in limba deosebitelor popoare, 
ci ar’ fi trebuit sS se facă traduceri mai bune. Iată o 
nouă neobservare a legii din partea celor chemați a păzi 
legile. De acea noi vom publica unele legi cari ating 
mai de aproape pre țeranul nostru și le vom ^splica. 
Recunoaștem că traducerea ce o dăm noi incă e foarte 
greoaiă la înțeles. Dar inzădar. Din limba maghiară cea 
oficioasă nu se poate traduce mai bine.

Legea despre transgresiuni.
Fie-care om are drept a trăi și a lucra li

ber, ca desvoltâudu-și insușirile și facultățile 
sale, se-și inplinească scopul său de viață. Insă 
când omului îi place această libertate, trebue se 
o respecteze și la deaproapele seu, eu care tră
iește laolaltă in stat, in societate. Nu toți oame
nii și nu totdouna ’și supun insă voința lor aces
tor cerințe a le ordinei de drept, de aceea sta
tul, ca se poată crea și susține starea de drept, 
trebue se statorească unele norme sau reguli, 
prin cari el silește sau chiar pedepsește, dacă e 
de lipsă, pe cetățenii, cari păcătuesc contra stă- 
pânirei dreptului, fără a cărui necondiționată res
pectare nici că poate esista societate.

Aceste norme sunt legile așa numite penale.
Silirea cetățenilor, ca ei se remână in cer

cul de drept legal și pedepsirea lor, când ei ies 
din acel cerc și calcă in al altuia, e concredntă 
puterei de stat, fiind că se crede, că acea, ca 
potere publică, e mai presus de volnicia parti
culară și această mare putere o va pote deprinde 
in mod mai nepărtinitor.

Această putere de stat e justiția criminală 
și forul de prima instanță e, după categoria căl
cării de lege: tribunalul judecătoria de ocol, 
pretorele sau căpitanul orășenesc.

Iu legile țerii faptele, cari se pedepsesc, se 
impart in trei categorii:

1. crime;
2. delicte;
3. transgresiuni (contraversiuni, abateri).
Deosebirea intre crimă, delict și transgre

siune, constă, după legile țerei, numai in pe
deapsa, cu care se pedepsesc:

a) Crima, e faptă punibilă mai grea, decla
rată prin lege de atare, și care se pedepsește 
cu arest, pedeapsă in bani sau inchisoare de stat 
până la 5 ani;

b) Transgresiunea, e o călcare de lege mai 
mică, pe care legea sau ordinățiunea ministerială, 
sau statutul autorității publice, o declară de 
atare, și care se pedepsește cu închidere și cu 
pedeapsă in bani până la 300 fl.

Legile țerii noastre despre aceste fapte pu- 
nibile se cuprind:

1. In articolul de lege V din 1878. „Co
dicele penal maghiar despre crime și delicte “.

2. In articolul de lege XL din 1879, des
pre transgresiuni.

Scopul lucrării noastre este reproducerea in 
limba română a legilor țerii, ca ăstmod prin lă
țirea cunoștinții lor sg se intărească și poporul 
in cunoașterea dreptului și datorințelor sale, și 
așa se fie pus in stare de a pute resista mai 
bine încercărilor de esploatare pentru neștiința 
sa. începem cu codicele penal maghiar „despre 
transgresiuni". Articolul de lege XL (40) din 
1879.

Partea ântâiă.
Determin ățiuni gene r a 1 i.

§• 1-
Transgresiunea e fapta, ce se declară de 

atare :
1. prin lege ;



2. prin ordinățiune ministerială;
3. prin statut stabilit de iurisdicțiune (mu

nicipiu) ;
4. de cătră oraș liber regesc fără drept de 

iurisdicțiune sau de un oraș cu magistrat regulat.
Atât ordinățiunile ministeriali cât și statu

tele, numai călcarea unei opriri sau disposițiuni 
poliția le le pot cualifica de transgresiune.

§. 2.
Vigoarea acestui codice penal se estinde 

asupra aceluiași teritor, pentru care e in vigoare 
codicele penal: despre crime și delicte.

V. art. de lege V. §. 5. Vigoarea legii de 
față se estinde pe intregul teritor al Ungariei, 
afară de Croația și Slavonia.

§. 3.
Vigoarea ordinațiunii ministeriale se estinde 

conform disposițiunii dintrensa: sau asupra între
gului teritor determinat in §. 2, sau asupra unei 
părți din acela sau asupra teritorului unei ori a 
mai multor jurisdicțiuni din orașe sau comune.

Statutul jurisdicțiunei, se estinde conform 
disposițiunei cuprinse intrensul: sau asupra teri
torului intreg al jurisdicțiunei sau numai asupra 
unei părți a aceleia, sau asupra unei sau a mai 
multor comune de sub autoritatea sa.

Statutul stabilit de oraș are valoare numai 
pe teritoriul orașului, care l’a făcut.

§• 4.
Făptuitorii de transgresiuni, sunt a se pe

depsi și in acel cas, când ei se află numai tem
porar pe teritoriul unde au comis transgresiunea, 
de și in locul lor regulat de locuință sau vie
țuire, această faptă nu ar fi punibilă.

Aceasta regulă are să se aplice și la cei 
din țări străine.

§• 5.
Ca statutele jurisdicțiunilor sau a orașelor 

se fie obligătoare, e de lipsă întărirea ministerului 
de interne.

Statutul orașului se așterne spre acest scop 
prin vice-comite, carele e indătorat a-1 maintain 
8 <jile pe lângă opinionarea sa.

Ministerul de interne e îndreptățit a face 
pendentă întărirea statutului, dela modificările 
sau întregirile designande din partea sa, sau a 
denega de tot din motive ponderoase întărirea 
statutului.

Dacă ministrul de interne nu se declară de 
feliu in 60 cple socotinde dela subșternere, atunci 
statutul subșternut se consideră de întărit.

§• 6.
In cas de lipsă urgentă jurisdicțiunea sau 

orașul e îndreptățit a pune in vigoare un statut 
după stabilirea și publicarea aceluia chiar și îna
inte de întărirea ministerului de interne.

E îndatorată insă autoritatea respectivă a 
subșterne un atare statut cel mult in 24 de 
oare după adunarea aceluia și in tot cașul îna
inte de publicare, la ministrul de interne și a 
aminti anume și deosebit, că a pus statutul in 
vigoare in mod provisor.

Din partea orașelor subșternerea aceasta se 
face prin vice-comitele, care e indătorat a o 
îndeplini dinpreună cu opiniunea sa cel mult in 
24 oare.

Dacă ministrul de interne sistează validita
tea statutului pus provisor in vigoare, autorita
tea nu-1 poate renoi pe basa acestui § nainte de 
espirarea a lor 6 luni.

NB. Tot acel statut nu-1 mai poate primi 
de nou, și nu-1 poate pune de nou in mod 
provisor in vigoare din motivul necesității ur
gente admise in mod escepțional in acest §.

§• 7.
Ordinățiunea ministerială nu poate stători 

■disposițiuni inpotriva legii; statutul jurisdicțiunii 
iarăși nu poate statori ceva împotriva legii sau 
a ordinățiunei ministeriale, statutul orășenesc 
nu poate statori disposițiuni, cari stau in con
trazicere cu legea, cu ordinățiunea ministerială, 
sau cu statutul jurisdicțiunei proprie.

§• 8.
Ca o ordinățiune ministerială sau un statut 

se fie valid, obligator se recere:
1. ca la darea acelora autoritatea se țină 

disposițiunele legii presente;
2. ca ordinățiunea, respective statutul se fie 

publicat cum se cade.
§• 9.

Ordinățiunea ministerială trebue publicată 
in foaia oficioasă și întrucât in ordinățiune nu 1 

să hotărește un timp mai îndelungat, intră in 
vigoare in a 8 după Ziua publicării.

Modalitățile de publicare a le statutelor 
jurisdicționale și orășenești le stătorește minis
terul de interne după referințele locale.

Un astfel de statut, incât intrensul nu e 
ficsat un timp mai îndelungat, intră in vigoare 
in a 4 di după Z>ua publicării.

Iară statutul provisor insemnat in §. 6 devine 
valid obligator după espirarea a lor 24 oare 
dela publicare.

§• io.
La aplicarea in cașuri concrete a ordinățiunei 

ministeriale sau a statutului, județul are drept 
a decide și asupra legalității acestora, dar nu e 
iertat a judeca asupra necesității și oportunității 
acelora.

Nu poate forma obiect de judecată nici 
impregiurarea, că la facerea statutului jurisdic
țiunei sau al orașului, a fost oare autoritatea in 
regulă convocată, sau că oare constituirea sau 
luarea conclusului intemplatu-s’a corect?

Art. de lege IV. 1869 §. 19. Iudeeătoriul nu poate 
trage la indoială validitatea legilor publicate, dar asupra 
legalității ordinățiunei decide el in cașuri concrete.

. .§• U-
Vigoarea ordinățiunei ministeriale sau a sta

tului înceată:
1. dacă timpul vigoarei a fost ficsat după 

trecerea timpului hotărît;
2. dacă s’a estradat pentru durata unui 

morb epidemic, boală de vite, incendii dese, 
inundățiuni sau alt periclu și nu s’a ficsat du
rata până la revocare, vigoarea lor incetează cu 
încetarea periclului, de altcum numai cu publi
carea revocării;

3. dacă acelea se referesc la esposițiuni, 
procesiuni, serbări și la alte asemenea cașuri 
singuratice, cari de regulă nu se repețesc, vi
goarea lor incetează in Z'ua următoare după ca
șul, care a servit de motiv de estradare.

Afară de aceasta statutul jurisdicțiunei 
se scoate din vigoare prin punerea in vigoare a 
unei ordinațiuni ministeriale tot pentru acel 
obiect; iară statutul orășenesc, prin punerea in 
vigoare a unei ordinățiuni ministeriale sau a unui 
statut al jurisdicțiunei, ce sună toc despre acel 
obiect.

Dacă inse statutul emanat de autoritatea 
subalternă cuprinde in sine mai multe dispo
sițiuni, iară ordinățiunea sau statutul autorității 
superiori nu se estinde peste toate, — disposi- 
țiunile neatinse prin acestea din urmă rămân și 
mai departe in vigoare. (Va urma.)

întâmplările de peste săptămână.
A fost o săptămână liniștită, serbătorile au 

întrerupt luptele cele inverșunate, dar nu ca să 
se liniștească cu deseverșire, ci, ca adunând 
puteri se isbucnească cu puteri nouă.

Adunarea țerii, parlamentul, la noi are 
acum vacanțe. După ce se va aduna va incepe 
lupta pentru proiectele bisericești, care voesc se 
iee căsătoria din mâna preotului și se o dee sol- 
găbireului. Preoțimea din întreaga țară, precum 
și poporul român este gata se se lupte cu toate 
armele legale contra acestor legi, care ne res- 
toarnă întreaga viață familiară.

Diregătoriile inse lucră cu toate aceste, 
căci e vorbă de prigonirea Românilor. In procesul 
Memorandului au înaintat membrii comitetului 
38 de apelațiuni, prin care au cerut nimicirea 
procesului, pi și noapte a lucrat tribunalul din 
Cluj și a respins toate treizeci și opt de apela
țiuni.

Asemenea a respins curia din Budapesta 
apelațiunea Dlui loan Russu Șirianul, care 
ca redactor al „Foii Poporului" a fost pe
depsit cu 6 luni închisoare pentru un articul 
scris in aceea foaiă. Dl Russu va trebui deci se 
șeadă incă in temniță pănă târziu după ss. Paști.

In lumea mare numai două intemplări mai 
mari sunt.

Una că pe insula (ostrovul) Sicilia a isbucnit 
o resoluțiune. Țăranii s’au resculat contra legilor 
și diregătoriilor, care intratâta îi apasă, incât nu 
mai pot trăi. Se vorbește și aceea, că acești 
țărani ar fi plătiți de Francezi, să se rescoale 
contra Italienilor.

In Paris au hotărit acum judecătoria moar
tea lui Vaillant, acelui anarchist, care a arun
cat o bombă in parlamentul francez și a rănit 
atâte persoane.

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a diarului 

„Dreptatea14, apare odată pe septemână 
in estensiune de cel puțin 8 pagine cu ilus- 
trățiuni, este întocmită pentru trebuințele 
țăranului român și costă

pe un an fi. 2 
pe 1/t an fl. 1

(„Dreptatea11 care apare in fiecare di de 
lucru costă 1 fi. pe lună, 12 fi. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea11 capetă și „Foaia de 
Duminecă11 gratuit).

Abonamentele se fac mai cu înlesnire 
prin mandate poștale. Domnii abonenți 
sunt rugați a insema pe cuponul mandatului 
foaia și timpul pentru care trimit abonamen
tul, precum și adresele lor corect și 1 e- 
gibil.

Adresăm inteliginței noastre rugarea, se 
binevoiască a recomanda poporului de la 
țară abonarea acestui organ menit a contribui 
la educățiunea politică, culturălă și econo
mică a poporului român.

Abonamentele se trimit la adresa Ad- 
ministrațiunei (Harului „Dreptatea11 in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Administrațiunea.

Cronică.
La procesul „Mamorandului". In dilele 

aceste tribunalul reg. din Cluș a deliberat in 
ședință secretă asupra celor 38 de scripte date 
din partea acusaților in acest proces contra acusei 
procuraturei supreme. Din aceste scripte 15 fac 
obiecționări contra competenței tribunalului din 
Cluș in acest proces de presa, iară in 18 scripte 
se cere ascultarea a 200 de martori, pre când 
in restul scriptelor se face provocare la specia
liști și se cere amenarea pertractării. Tribunalul 
nu a primit nici una din cereri nici din obiecționări, 
ci a stătorit competința tribunalului din Cluș ca 
diregătoriă de presă.

Primul portret al prințului Carol al Ro
mâniei. In esposițiunea fotografului de curte Mandy 
din Bucuresci se găsesc espuse fotografiile A. S. 
a princesei de coronă Maria și a micului prinț 
Carol, luate in timpul cel mai nou. Doue din 
aceste icoane o înfățișează cu grige și iubire la 
leagăn, in care doarme scumpul ei copil. In 
icoana a treia insă micul prinț este singur, cum el 
cu marii sei ochișori privește vesel in lume și 
plin de mulțumirea ce o simte așa un prinț 
mic in acea etate a sa.

Un dar Domnesc. Prințul de Coronă al Ro
mâniei cu inalta sa sociă făcând visita in Neu- 
wied, Maj. Sa regina României a dăruit, intre 
alte multe obiecte, parechei prințiare o pom
poasă colecțiune a poesiilor sale. Singuraticile 
foi ale acestei colecțiuni de poesii sunt din os 
scump, legătura din aur masiv. Prețul se urcă 
la 45,000 franci.

Deschiderea liniei căii ferate de la Panciova 
se va iutempla verosimil la inceputul lunei lui 

Februare ; tot atunci se va preda comunicațiunii 
publice acea cale ferată. Se crede că la toate 
aceste acte ministrul de comunicațiune Lukâcs 
incă va lua parte. Deschiderea era sâ se facă in 
luna Ianuare, insă nu se poate, pentru că vagoanele 
de persoane și de poveri nu sunt incă gata; 
locomotive incă numai patru sunt gata, două vor 
sosi la stațiunea căii ferate diu Becicherecul-mare.

Lăsămentul Episcopului dela Buzeu. Repau- 
satul Episcop al Buzeului a testat toată averea 
sa pentru scopuri filantropice. Intre hârtiile 
remase după el s’a găsit și o consemuare a ba
nilor, ce repausatul Episcop ii păstra ascunși in 
diferitele locuri ale casei. La facerea inventarului 
s’au și găsit toate sumele amintite in consemnare, 
afară de a unicului post de 115,000 franci, cari 
sume erau ascunse in toate locurile casei. Toate 
nisuințele comisiunii judecătorești de a găsi 
suma ce lipsia au remas zădarnice. Nici servitorul 
Episcopului nu putu iudegeta la urma acelor 
bani. Mai deunăzi primprocurorul Paraschivescu 
se duse din nou in casa repausatului pentru ca 
împreună cu judele investigător Sărățanu se 
facă nouă cercetări. Intre alte multe obiecte ei 
aruncară ochii la un dulap mare plin de marfa 
de sticlă. Era bătător la ochi că fundul de sus 
proporționalrainte era mai mare. Cercetând mui 
deamenuntul se află că fundul trebue se aibe o 
lădiță secretă. Numai de cât deci se desfăcu a 



șurubele și se depărtă coperementul de sus și 
in locul gol se găsiră, iuvâluiți in hârtia 115,000 
franci. Banii se depuse in cassa de deposits. 
Suma in bani gata a lăsămentului se urcă la 
250,000 franci.

Numiri. In locul lui Bruno Happach s’a 
numit director al băilor din Drencova Arpad 
HOnsch fost priminginer in Petroșeni. Se <|ice 
că noul director al băilor ar posodo iubirea și 
încrederea publicului din acel ținut, pre cum și 
a lucrătorilor și superiorilor de la acele băi. 
Caracteristic insă este, că cu trei luni mai 
nainte la aceste băi oficiile mai inalte au fost 
ocupate de nemți, iară acum sunt numai func
ționari maghiari aplicați.

HSonote false. De un timp incoace este 
in circulațiune o mare sumă de monete false de 
câte douăzeci bani sau (jece crețari. Monetele 
sânt gătite și tescuite dintr’o mestecătură de 
plumb și antimon. Lucrarea este de minune bună 
și frumoasă, așa in cât poate amăgi chiar și pre 
un bun cunoscător al monetei. Toate semnele de 
pân acum spun, că lucrătoarea falsificatorilor de 
monete este sau in Bpesta sau in nemijlocita 
apropiere a acelui oraș.

Ciocnire pe calea ferată. Din V e r ș e ț 
se scrie, că Sâmbătă in chiori spre Duminecă a 
suflat un vifor infricoșat in ținutul Verșețului. 
Nu se vedea nici de un paș departe. Astfel s’a 
intemplat apoi că venind trenul personal de cătră 
Iasenova spre Verșeț, acesta s’a isbit de plugul 
de nea ce mergea inaintea trenului personal. In 
urmarea acestei ciocniri trenul a ieșit din șine 
și mai multe vagoane s’au sfărimat. Moarte nu 
s’a intemplat, insă greu răniți sunt conducătorul 
locomotivei, inginerul și esecutorul Verner. 
Vătămări mai însemnate au suferit aproape toți 
călătorii, intre cari numeroși oficeri. Intr’acea 
neaua pica neîntrerupt și impedecă mult trenul 
ce se porni cu medici spre ajutoriu de la Verseț.

Nenorocire. Intr’un despărțământ al băilor 
de cărbuni din Drencova s'a intemplat o mare 
nenorocire. Anume Ant. Griesler neamț din 
Wurtemberg tocmai sfredelia când in apropierea 
sa se desfăcu un sgeab urieș, care lovi și răni 
pre bietul lucrător așa de greu in cât după 
doue <Jilo de grele suferințe își dete sufletul in 
verstă de 25 ani, lăsând in jale veduva și șese 
copii miuoreni.

In băile Erculane de lângă Mehadia cerce
tarea cresce din an in an. Din conspectul statis
tic publicat de arendatorul băilor (scărilor) re
producem, că in anul 1891 acele băi au fost 
cercetate de oaspeți; in anul 1892 de 8035 și 
in anul 1893 de 8475 persoane. Din acestea 
3523 erau din Ungaria, 2343 din România, 491 
din Serbia, 247 din Bulgaria, 198 din Austria, 
62 din Germania, 28 din Turcia, 14 din Franța, 
11 din Grecia, 10 din Anglia, 4 din America, 
câte 2 din Olanda și Belgia, câte unu din El
veția, Italia și Rusia.

Din prinsorile Sibiriei. Prisonieriul Victor 
Albulow, care a sosit mai dilele aceste din New
castle din Sibiria povestește următoarele lucruri 
esențiale despre viața sa din băi. După osândirea 
sa a petrecut vr’o câțiva ani in prinsorile din 
Ircucic. De acolo fu dus la Iacucic, 900 miluri 
mai spre nord, unde sunt băile (minele) de 
plumb s. a. Prinșii, intre cari erau și unele femei 
slăbănoage, trebuiră se călătorească pe picioare 
intreg drumul. Pe cei, ce nu puteau merge mai 
departe, ii tractau cu cnuta (sbiciu muscălesc). 
Abulow incă fu asemene tractat. In fine ajunseră 
băile și in aceste petrecu Abulow 15 ani de dile 
fără a fi vedut odată măcar lumina ceriului. 
Unui exilat politic, chiar și dacă-i osândit la 
băi, totus ii permis a locui in sate și a se sco- 
bori in băi. Unui osândit criminalist insă nu-i 
iertat a se mai rentoarce la suprafață. Baia, in 
carea lucra Abulow, era 300—400 urme afundă, 
cu un șacht de 25 urme patrate. Baieșii dorm 
pe rogojine de paie și de mâncare capătă in fie
care di pâne neagră, doue blide zamă și un blid 
teă. Pe di au se lucre toți, femeile incă, câte 12 
ceasuri. Nu li permis se-și petreacă și pre mor- 
boși nu-i cercetează medicul. Intre astfel de im- 
pregiurări, lucru firesc, viață unui băieș nu-i 
lungă. — Victor Abulow, care a scăpat prin fugă 
de acea viață din băi, va inpărtăși pățăniile sale 
publicului angles in unele prelegeri publice. 
Prisonerii politici, cari scapă mai des din Si
biria, și-au mai istorisit aventurele lor, acum 
insă sd întâmplă întâia oară, că astfel de prele
geri va ținea nu prisonier criminalist; căci 

foarte rare-ori poate scăpa un astfel de prins, 
soartea lui fiind a muri in băi.

Un ostaș lotru. Din Arad se scrie, că ne
guțătorul din Pecica-maghiară F. simți in 
timpul din urmă, că banii din cassa sa se îm
puținează in fie-care El Și muierea sa se fră
mântau cum se dee de urma lotrului și aceasta 
1 e și succese. N’a fost nime altul de cât un tiner 
care mai nainte a fost aplicat in acel duchian. 
Pe lotru îl chiamă Braun și servește in Arad la 
regimentul 33 ca voluntar. Când îi trebuiau 
bani de râgulă se inbrăca in haine civile, mer
gea la Pecica și cu chei imitate deschidea in 
duchian cassa, in care comerciantul F. iș păstra 
banii. Poliția puse măna pre dșorul Braun și-l 
aduse in cetatea Aradului. Trecând preste podul 
Mureșului Braun sări din cocii in Mureș, fu insă 
scos din apă și așezat in prinsoarea militară.
* 0 îstoriă aventurioasă de jăfuitori. Foilor
din Budapesta se scrie, că in comuna Boglard, 
comitatul Pestei, Vineri seara o călugăriță 
a intrat in casa primăriului comunei rugând se 
o lase se doarmă acolo preste noapte. Primarul 
milos se învoi; porunci se mai dee călugăriței 
de cină și o chiliuță de durmit. Tinârul slugă al 
primăriului (chinesului) insă, doritor a vedea 
călugăriță, se ascunse in aceeaș chiliuță in care 
cucernica soră era se doarmă. Când insă călugă
riță începu a se desbrăca sluga înfiorat de spaimă 
ve$u că călugăriță este un bărbat, care scoase 
din pusunar și puse pe masă o păreche de re
volvere și un cuțit mare ascuțit. Sluga ca ful
gerul sări resolut de unde era ascuns, puse 
mâna pre un revolver și trase in jăfuitoriu, 
care nimerit de moarte, in clipita următoare 
cădu la pământ. Voinicul ficior mat trase apoi 
incă, vro doue focuri prin fereastă și vecju cum 
nește oameni suspecți săriră presto gardul curții 
și fugiră. Gendarmeria cercetează acuma se des
copere această misterioasă istoriă de jăfuitori.

Avis. Tragem atențiunea tuturor intere- 
saților că coaiele despre fasionarea detoriilor 
și a intereselor intabulate pre proprietate 
de păment sau de casă, s’au distribuit deja. 
Aceste coaie trebuo umplute și subscrise, adecă 
detoriile și interesele intabulate trebue presentate 
cel mult până la sfârșitul acestei luni (31 Ianuarie 
n. a. c.) oficiului de dare, din contra fasio- 
nările mai târziu presentate nu se vor lua in 
considerațiune și aceste poveri nu se vor lua in 
băgare de seamă la detragerea lor din aruncul 
de dare general prescris după contribuțiunea de 
păment și de casă.

La cartea funduară de la tribunalul din 
T i m i ș 6 r a cu începere din 1 Ianuare 1894 
informațiuni și deslușiri nu se mai dau după 
ameadi, ci numai înainte de ameadi de la 9—12 
oare in filele de lucru, și de la 9—11 oare a. 
m. in Dumineci și sărbători.

Felurimi.
La anul nou in Lugoș este obiceiul, că in 

presarea sf. Văsii sâ adună intr’o casă potrivită 
mai ales unde sunt fete mari, câte fote de 
măritat sunt in ulițele de prin prejur, și — caută 
sâ vadă ce mai bărbat le va da cerul.

Găzdărița, căci in seara asta bărbatul de 
puțină ispravă este, scoate toate fetele afară 
apoi pune pe masă sub oii, herbeici, olcuțe etc. 
sare, pită, pepten, oglindă, piparcă, cuțit și alte 
obiecte. Ear după ce au făcut acestea fetele 
intră pe rând, ridică câte-o herbeică, sau oală. 
Ridicând, să zicem oala, găzdărița, pricepută in 
astfel de trebi, să uită să vadă ce a fost; dacă 
a fost d. e. sare dice fetei : draga mea, bărbatul 
tău va fi om bun ca sarea in mâncare. Dacă 
alta ridică piparcă cjice, că va avea bărbat iute 
de fire ca piparca, insă harnic la lucru și așa 
mai departe.; pănea, insamnă om bun, moale; 
oglinda, om frumos, dar trândav; p e p te nu 1 
om rânzos; cuțitul, om iute și om rău; 
cărbunele, om oacheș și bun la fire etc.

Ear după ce s’a isprăvit cu aceasta cam 
pre la mec) de noapte, găzdărița cu câte o fată 
ies in tindă, pun cositor pe un vătrai ce’l țin la 
foc și după ce cositoriul s’a topit, fata îl toarnă 
intr’un ciubăr cu apă rece. După ce s’a recit, 
fata îl scoate, intră in casă și îl pune in zarea 
luminii, ca se facă umbră, ear din umbra 
cositorului topit, găzdărița tâlcuește, că bărbatul 
ei va fi d. e. finanț, ori soldat, dacă cumva că 
forma umbrii cositorului aduce ceva a cătană, 
ori finanț. Și așa să întâmplă mai departe după 

forma umbrii cositorului fiecărei fete, găzdărița 
ii spune ce i va fi bărbatul. Uneori o nimerește 
dar in cele mai multe cașuri iși dă silința 
de geaba.

Aceste sunt datinile dela Anul-nou — pagubă 
numai, — dice „Foaia Diecesană*,  din care 
reproducem aceste rînduri, — că nu le-a cules 
nimeni și dacă le-a cules, le-a cules prost, căci 
acum sunt corcite și — de puțin folos pentru noi,.

Calendarul septămănei.
1894. 
Dilole 
septem

Calendarul
Julian

Calendarul
Gregorian

Soarele 
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Dum.
Luni 
Marți 
Mere.
Joi 
Vineri 
Sâmb.

2 Pr. Silvestru
3 Pror. Malachi a
4 Sob. SS. 70 de Ap.
5 S. Teopemt și Teona
6 (f) Botezul Domn.
7 f Sob. S. loan Bot.
8 C. Georg și Domn.

14 Felics
15 Mauro
16 Marceli»
17 Anton p ust.
18 Frișca
19 Sara
20 Fab. și Seb.

7-43
7'42
7-41
7-40
7-39
7-38
7-37

4-17
4.18
419
4-20
4-21
422
4-23

Economia.
Starea semenăturilor. (Raport oficial). Din 

25 — 26 Decemre n. timpul a fost de toamnă. 
Semenarea primăverilor s’a incheiat aproape in totă 
țara. De mult n’a fost timp așa favoritor pentru 
lucrările economice, mai ales pentru arat, ca cum 
a fost in sesonul de toamna trecut. In urmarea 
îndelungatului timp moale insâ in unele locuri, 
s’au ivit goanje și șoareci (hârcî) eari au făeut 
pagube insămnate in semenături; in ținuturile 
dincolo de Dunăre s’a ivit chiar și rujina in hol
dele prea puiace. Din pricina stricăciunilor făcute 
in grâne prin rujiuă și prin goanje (insecte) va. 
fi de lipsă la primăveară in multe locuri a mai 
ara și semena din nou. Frigul seo incă este 
stricăcios semenăturolor ; neauă a picat pân acum 
numai in ținuturile din partea dreaptă și stângă 
a Dunării și in părțile ardelene. Lipsa de nutreț 
nu se simte prea tare. Lucrările economice acum 
sunt mai cu seamă: tăierea da lemne și nuiele,, 
transportarea lor, căratul de gunoiu, curățirea și 
transportarea tutunului (duhanului), in alte locuri 
iară curăță și imblătesc semențole feliurite.

Sortiri.
Lo sur i de stat 1854. La sortirea de serii efec- 

tuită in Viena Ia 2 Ianuarie 1894 s’au tras următoarele 
serii : 207 248 253 419 570 604 614 618 703 759 783
896 936 965 1039 1090 1399 1445 1511 1526 1595 1612
1656 1695 1715 1747 1774 1784 1785 1951 1977 2039
2045 2123 2213 2261 2308 2445 2529 2615 2639 2717
2746 2800 2802 2871 3005 3111 3149 3153 3182 3232
3272 3301 3374 3425 3513 3583 3666 9669 3895 3940.

Losuri de credit, la sortirea efectuitâ in Viena 
la 2 Ianuarie 1894 s’au tras următoarele serii : 174, 411, 
565, 765, 1222, 1398, 1827, 1852, 2431, 2435, 2773, 
2900. 3043, 3128, 3143, 3929, 3981, 3986 și 4015. Câș
tigai principal cu 150.000 fi. l’a câștigat s. 765 nr. 73. 
câștigul al douilea cu 30.000 fl. S. 2900 nr. 81. câștigul 
al treilea cn 15.000 fl. S. 2431 nr. 74 ; câta 5000 fl. 8. 
174 nr. 96 și s. 1222 nr. 7; câte 2000 fl.: S. 411 nr. 2 
și s. 565 nr. 50.

Tirgurile din Ungaria și Transilvania. 
Ianuarie.

1. Hadad, Lupșa, Silvașul de sus, Silimăgi, ZSlau.
2. Deva, Ghernesig. 3. Crasna, Luna, Panticiou. 4. Goros- 
lâul de pe Someș, Chezdi-Oșorheiu. 5. Oșorhein, 6. Ciachi- 
Ghirbeu, Corond, Criș, Făget, Geaca, Ilia, Jibot, Lapușul, 
ung. Ormoniș, Vaida-Roco. 8. Buza, Mânășturul Clujului, 
Poson. 9. Bațon, Jimborul mare. 10. Cal. Oșorheiu, Sân- 
Paul. 11. Almașul mare, Luna. ÎS. Mihes. 13. Aind, Ciuc- 
Cosmaș, Crișul-săsesc 3 dila nainte târg de vite, Ghialacuta. 
Huedin, Rosinău, Sân-Benedic. 14. Ciuc-Sereda. 15. Bateș 
Ibașfăliiu. 16. Ilodoș, Micasasa, Zam, 17. Brețcn, Chirp ăr, 
GhirbSu, Sas-Sebeșul. 19. Cetatea de baltă. 20. Prostea 
mare, Sân-Georgiu, Teaca. 21. Argiehat, Canija mare, 
Eted, PrejmSr, Zabola. 22. Barot, Cătina, Ghiereș, Ghier- 
ghio-Dttru, Gilâu, Nocrichiu, Somchereg. 24. Armeni, 
CarțfalSu, Gherla, Nadeșul săsesc. 25. Baehnea, Magheruș. 
27. Brad, Medieș. 28. Ciozven, Goroslâul mare, Iuda 
mare. 29. Cojocna, Lugoș. 30 Baița, Covasna, Verșeț. 31.. 
Cagu, Duna vechiă.
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Bursa io Budapesta.
Din 10 Ianuarie 18M.

Renta de aur ung. 4% . ............................. . . - 116.85
„ eorone „ 5%.............................................. 94.95

Amortizarea dătoriei căilor ferate (‘2-a emisiune) . 100.50 
Amortizarea dătoriei căilor ferate (l-a emisiune) . 125.50 

iBonuri rurale ung............................ 95.—
„ „ croata-slavone ......... 98. -

Obiigățiunile despăg. regaliilor ........ 100.50 
împrumut cu premiu ung. ....................................   147.50
'Losuri pentru regularea Tisei și Seghedin . . . 141.50 
iRenta de .............................................. —.—

b „ aur .....
îLosurile austriaco din 1860 ..........
Acțiunile băncei austro-ung. .................................

„ „de credit ung. . . .......................  429.75
„ n » » austr. ........ 357.20

Napoleon-d’ori........................    9.44
Mărci 100 imp. germane........................................  60.85
Galbeni împărătești................................  5.90

Dacia Rom. ................................. .... 458.—
„ de Asig. Nat. ......... 468.—
„ „Patria*......................... .... 115.—

Oblig. Casei Pensiunilor ....... 285.— 
„ Basalt....................................  91.—

Schimb.
London, cek............................  25.40

„ 3 luni . .......................  25.25
Paris, cek ...................................... 101.—

„ 3 luni..................................................100.35
Marseile, cek ................................  100.95

„ 3 luni............................................. 100.25
Berlin, cek ............................................  124.75

„ 3 Luni............................  123.40
Belgia, cek ............. 100.85 

„ 3 luni..................................................100.15
Viena, cek ............. 205.— 

„ 3 luni.............................................. 203 —
Italia, cek............................. .... —.—

„ 3 luni ..... .............................

Consemnarea stațiunilor
si a numerilor zonelor de cari se țin acele 

stațiuni in comunicațiunea cu T i m i ș i <5 ra :

Bursa de bucate și făine din Budapesta.
De la IC Ianuarie 1894.

VenȘare 30.000 centr. metr, prețurile urcate eu 2‘/s cr.

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
intre Timișoara si urmatdrele stațiuni

Grâu de primăvară ............................................... fl. 7.40 —
„ „ toamnă ................................................... fl. 7.09 —

Oves......................................................................... fl. 6.05 —
„ de primăvară ........................................... fl. 6.75 —

Cucuruz per Mai—luni........................................fl. 4.91 —
„ „ Iul.—Aug...................  fl. 5.07 —

Prețurile comunicațiunii-vecine:

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 8 Januarie 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoare.
Grâu, greutatea cualit. 78 chilog. per 100 chilog. 6.80—6,75

x x „ 77 „ „ 100 „ 6.65—6.70
Secară. , „ „ „ 100 „ 5.70—5.80
Orz „ „ „ 100 „ 5.15—6.20
Oves, venturat per 100 cbilogr. ...... 6.25—6.40
Cucuruz, nou „ 100 „ ...... 3.80—3.85

Bursa de Bucureșci.
De la 9 Jan, 1893.

Renta română perpet. 5% . • . . . . 101.— —.—
„ „ amort 5% • - . . . 96.— —.—
x x x 4% 1890 . . . 82.— —.—
x x x 4% 1891 . . . —.— —.—

Obligat, rurate 6% ■ - . . . 101.— —.—
împrumutul municipal 5°/0 1883 . . . . 87.— —,—

X X 5’/0 1890 . . . . 86.—’/2 —.—
Scrisuri func. rurale 5% . • . . . 92.—»/4 —.—

„ „ urbane 7% • • . . . 102.— —.—
x b n 6% • • • . . . 106.— —.—
XX» 57o • • . . . . 86—»/4 —.—
X yj X Iași . . . . . . . 79.— —.—

Bancă Națională . . . . . 1540— —.—
^Societatea de edificați unei . . . . . . . 120— .—

Catentepoainll894:
Amicul Poporului

Anul XXXIV. întocmit de Gr. Sima al lui 
J6n, cu multe ilustrățiuni. Prețul —.40 cr.

Calendarul Calicului,
humoristic și satiric cu ilustărțiuni, alcătuit 
după gradurile climatice ale pungii Romăni- 
lor din toată lumea. Anul IX. Prețul 

—.36 cr.

Cahndanul Sateaauhi,
iNr. 5 *—2 Prețul —.16 cr.

Calendar cu litere cirilice.
Anul CII. Prețul —.22 cr.

Se află de vîndare in Librăria lui

W. Krafft 

in S i b i i u.

Pentru trenurile Personal = Omnibus seu mestecate
Zona I clasa II clasa III clasa

1 —.30 cr. —.15 cr. —.10 cr.
2 —.40 cr. —.22 cr. —.15 cr.

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona

Berogseu 2
Merczyfalva 2
Recasiu 2
Remetea 1

Zona 
Szakâlhăza 1
Siag 1
Sant-Andrâs 1
Jebel 2

Tariful de zone general
Trenuri pers, oxnnib. sân mest. Trenuri accelerate

Zona I clasa II clasa XII clasa I clasa H clasa III clasa
1 50 40 25 60 50 30
2 1.00 80 50 1.20 1.00 60
3 1.50 1.20 75 1.80 1.50 90
4 2.00 1.60 1.00 2.40 2.00 1.20
5 2.50 2.00 1.25 3.00 2.50 1.50
6 3.00 2,40 1.50 3.60 3.00 1.80
7 3.50 2.80 1.75 4.20 3.50 2.10
8 4.00 3.20 2.00 4.80 4.00 2.40
9 4.50 3.60 2.25 5.40 4.50 2.70

10 5.00 4.00 2.50 6.00 5.00 3.00
11 5.50 4.40 2.75 6.60 5.20 3.30
12 6.00 4.80 3.00 7.20 6.00 3.^0
13 7.00 5.30 3,50 8.40 6.50 4.20
14 8 00 5.80 4.00 9.60 7.00 4.80

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Zona Zona Zona
Abony 13 Kis-Koros 13 Pnszta-Tenyo 12
Aleșii 13 K. K. Dorozmna 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szâlâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Bâcs Almâs 12 Corpa 7 Roâzke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag X
Berzava 8 Krușovacz 10 Sămson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
BekesfBldvâr 8 K. Kun-Szălâs 12 Soborsin 9
Bel.-Cliiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Sofronya 4
fiikity-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Lokoshâza 6 Szakâlhăza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salouta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz 8
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvemek 13 Mokrin 4 Tavankut 11
Biserie’a-alba 7 Moritzfold-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsârhely 31 Nagv-Koros 13 Topolya 12
Ga tai a 3 N agy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemot-Bocsân 5 Totvârad 9
Gertenyes 4 Nemct-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 13
Gurasada 12 Nyârsapot 13 Uj-Arad 3
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkâny 5
Gyoma 10 Oroshăza 10 Valizzora 7
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 8
Gyula 9 Orsiova 12 Văradptispdki 13
Flalas 12 O.-Besseny5 6 Varad Velentie 13
H. Feketebegy 13 Ormenyes 8 Vorbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 12
(Iorgos 9 Palics 10 Verseez 5
(I.-M.-Vâsarhely 9 Paulis 6 Viuga 2
Jablonieza 10 Perjâmos 8 Vojtek 2
lasseuova 6 Piski 13 Zsaguzsen 6
tăm 7 Podporâny 5 Zâm 11
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 13
> Ia varan Sacull 5 Puszta Bânrevo 12 Zsebely 1
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 4
Kelebia 11 Pugzta-Peieri 10 Z8ombolya 2
Ketogyhâza 6 Pnszta-I’oo 12

DEPOSIT DE RACHIURI
Avem onoare a oferi onorab. public, pe lângă prețurile cele mai convenabile,

Rachiuri de prtine și de cireșe
produse din grădinile noastre și fripte in fabricele noastre.

Consemnarea de mai jos a prețurilor este a s” înțelege din podrumurile (pivnițele sau 
celarele) noastre din Prigor (Banat) lângă Bozovici și din Viena IV Wiedener-Gurtel 2, per cassa.

In deosebi însemnăm că prețurile sunt următoarele: 
anii 1869—1870 per hectoliter

ff
Din

n 1881-1882 „
160 fl.
130 fl.

Din anii

li^ STICLE:
85 cr.
— cr.
50 cr.

1885—6—7 per hectoliter 110 fl. —
1891—1892 „ 100 fl.

galbenă */,  litru . .
» 7s » • •

venâtă 7i » • •
La solviri in bani gata 

proprii. Spesele de espedire și de im inuări le solvește cumperătoriul.
Ni permitem a atrage atențiunea in deosebi asupra 

rachiului de prune curat și genuin 
fiind că el întrece in privința bunătății cele mai mu!te soiuri de coniac, ce sunt atți in comerciu și 
pentru curățenia sa rachiul nostru de prune este cu mult mai pritncios și sănătății. Nr. 9 *_ 2

Gu deosebită stimă

mâna

spesele

Teodor Câmpianu
propretarlu In Prigor.

fl. 
fl. 
fl.

. 1 

. 1
, 1
se dau

mâna
n 
n

3% cassa sconto.

venita 
albă

X
Pentru

— fl. 80 cr.
1 fl. 20 cr.

— fl. 65 cr.

7S litru . . .
7i n • • .
7s n • • •

vas și pacbetare socotesc numai

Paul Smeu
propretariu. In Viena șl Bozovlcl.
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tarfisi hirfletmânyi kivonat.
A temesvâri kir. torvenyszek mint telek

konyvi hatOsâg kOzhirrd teszi, hogy Rezsep 
Konstantin es târsa vegrehajtatOnak Birieszku 
Gyorgye vâgrehajtâst szenvedett elleni 102 
frt tokekOveteles es jârulekai trânti vegre- 
hajtâsi ugyeben a temesvâri kir torvenyszek 
teriileten lev<5 Giroda kOzseg 31-ik szâmu 
51. osszeir. szâmu hâz es ket pOtkert 515 
frtban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ârban 
az ârverâst elrendelte es hogy a fennebb 
megjelolt ingatlan az 1894. evi mârtius 
ho 20-ik napjânak d. e. 10 orakor 
Giroda kOzseghâzânâl megtartandO nyilvânos 
ârverâsen a megâllapitott kikiâltâsi âron 
albi is eladatni fog.

Ărverezni szândekozOk tartoznak az | Nr. 13 3-1

S’a tipărit in „Institutul tipografic, societate pe acțiuni“ in Timișoara.*

ingatlan becsârânak 10°/0-ât, vagyis 51 frt 
50 krt keszpenzben, vagy az 1881. 60. 
t.-cz. 42. §-âban jelzett ârfolyammal szâmi- 
tott, — âs az 1881. november h6 1-en 
3333. sz. a. kelt igazsâgiigyminiszteri ren- 
delet 8. §-ban kijelolt dvaddkkepes ertek- 
papirban a kikuldott kezehez letenni, vagy 
az 1881. 60. t.-cz. 170. §-a drtelmeben a 
bânatpenznek a birOsâgânâl eloleges elhelye- 
zeserol kiâllitott szabâlyszerii elismervenyt 
âtszolgâltatni.

A tobbi ârv. feltetelek ezon kir. birO- 
sâg telekkonyvi hatOsâgnâl (kormânyszeki 
epiilet 2. emelât 98. sz. ajto) es Giroda 
kOzsâghâzânâl tekinthetok meg.

Temesvârott, a kir. torvenyszek mint 
telekkonyvi hatdsâgtdl 1893. evi november 
h6 27-ik napjân.

(jrerdanovics
kir. torvenyszeki bird.

Nr. 11 3—2 ȚJn

candidat de advocat 
care vorbește și românește, poate la moment 
afla aplicare intro cancelarie advocațială in Ti
mișoara cu un salar lunar de 50—60 fi.

Deslușiri mai de aproape dă administra- 
țiunea acestui jurnal.

"CTxx tlaa.ex
care a absolvat 3 clase civile și cursul economic 
și a fost aplicat 2'/'g ani in economia cu condu
cerea lucrărilor practice și a jurnalelor, caută 
OCupațiune corespundetoare chiămării sale. Vor- 
besce și srio limba română, germană, magiară 
și serbă.

Adresa o spune administrațiunea.


