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Lanțul munților Carpații ce incunjură 
cetatea Ardealului, și să întinde ca un 
stăpân prin mijlocul ținuturilor locuite de 
Români, in drumul său din spre meazănoapte 
in invertituri cum să ’ndreaptă spremeadădi, in 
eale. ii răsare bătrîna Dunăre, care cu voini- 
cia undelor sale bogate strătaie drumul liniș
tit al bătrânului lanț spre fratele său Balcanul.

La pasul Cazan, pe care il infățișează 
icoana de adi din foaia noastră e strîmtorată 
falnica Dunăre, care a dat piept cu atâtea 
hoarde de păgâni, de brîul de stânci al Car
pații or.

In partea Dunării de jos, in apropierea 
Orșovei unde această apă scapă peste așa-

rîului care primește și inghite toate apele ce 
isvorăsc din munții noștrii, este drumul lui 
Szecsenyi, numit așa după un mare boer 
maghiar care il plănuise. Acest drum este sco
bit in stâncă, și trecătorul când il străbate, 
deasupra-i vede stâncă, in jos apă adîncă, 
și in zare tăria boltită a cerului, și in suflet 
i se deșteaptă mărirea puterii din natură, 
care este lucrul manilor ursitoriului și stăpâ
nul ceresc al lumei.

Mergend nainte pe acest drum, in zidul 
de stâncă intâlnești o adîncă scorbură nu
mită peșterea Veterani, după numele unui 
general, infața căreia un batalion de vână
tori a apărat in curs de 45 de dile strîmtoa- 

luptă dintre două puteri ale naturei, lupta intre 
stânca ce oprește totul in a sa cale, și apa 
ce totul inghite, intr’o înfrățire ni se înfăți
șează ; dar totuși lânguioasa apă a Dunării 
plângător iși isbește valurile de îndărătnicite 
stânci, vecinie reci.

Liniștea măreață și sărbătorească a 
acestei înfrățiri este întreruptă din când in 
când de sunetul cursului câte unui vapor ce 
străbate in sus sau in jos pe spatele Dunării4 
și vulturii pe vîrfurile de stânci să înalță in 
văsduh speriați de tulburarea păcii singu
rătății.

E de însemnat că tot in apropierea aces
tui ținut ce presentăm adi cititorilor nostrii,

numitele porți de fier din țara noastră ca să 
spele malurile țării românești, a Serbiei și a 
Bulgariei, in epropiere de Orșova, ceva mai 
in sus spre țara noastră e pasul, sau strâm
toarea Cazan.

Dunărea care pan’ aci să răsfață intre 
malurile depărtate pe cari singură după plac 
și le hotărește, la locul ce să vede in icoana 
noastră e silită să să restrângă intr’o lățime 
de 170 de metri, și sa să lupte cu stâncile 
ce i stau in cale pânăcând trecând peste por
țile de fier scapă iarăși, și ajunge liberă 
intre ținuturile mănoase ale Regatelor Româ
nia, Serbia, și Bulgaria.

Drumul ce să vede mergend pe malul 

rea, ținând piept cu o întreagă armată tur
cească, la anul 1788.

Mai departe vine drumul lui Traian, 
după numele marelui împărat al Romanilor, 
care a adus neamul nostru in aceste locuri.

Amintirea trecerii marelui nostru strămoș 
prin aceste locuri e eternisată printr’o in- 
scripțiune gravată in stâncă; astfel și stânca 
vorbește despre mărirea lui!

Cu mândrie privim noi urmașii lui rămă
șița de amintire scrisă din vremurile marelui 
stăpân al lumei din vechime, când in noi 
Românii s’a nemurit sângele ce bătea in 
vinele cuceritoriului lumei.

Aceste locuri ce ne infățișează urieșeasca 

să găseste și acel cuib al plăgii ce bântue 
adese-ori primăvara distrugând proprietăți 
intregide vite, cuibul muștelor rele de Colum- 
baci, cari in locuințele lor nu potfi urmărite 
de mâna omenească.

In numărul viitor al foii noastre promi
tem cititorilor nostrii a le presenta un chip 
luat după inscripțiunea mărețului împărat 
Traian care a adus neamul nostru in această 
țară numită p’atuncea Dacia, despre care 
inscripțiune am pomenit numai in treacăt in 
numărul de față.



întâmplări de peste săptămână.
Cea mai de seamă intemplare a septă- 

mânei și acum mai este desbaterea in dietă 
despre legea cu căsătoria civilă. încă tot 
vorbesc unii pentru ea, ear alții contra ei. 
Mai in dilele aceste a vorbit și un deputat 
care e ficior de popă românesc din Ardeal. 
Acest deputat cu numele Nicolae Ș e r b a n 
s’a ales incă acum doi ani de deputat in 
un cerc al Făgărașului, deși nația româ
nească a hotărit că nu trimite deputați la 
Budapeșta, până nu se schimbă legile ne
drepte de alegere din Ardeal și nu se in- 
part cercurile de alegere așa, ca se putem 
trimete vre-o 50—60 deputați români 
la dietă. Cu toate aceste Dl Șerban stricân- 
du-se cu hotărirea neamului seu a primit 
se fie deputat. Doi ani de dile au ședut in 
dietă și n’a făcut multă treabă, acum insă 
și-a ridicat și el glasul și a spus, că po
porului românesc nu-i trebue căsătoria ci
vilă, care ne strică legea strămoșască; in 
legea strămusească stă puterea noastra și in noi 
stă puterea țerii.

Dacă aduce dieta legea aceasta nu nu
mai ne strică pe noi, dar strică intreaga 
țeară. Le-a mai spus apoi, că guvernul are 
de gând se ne facă Unguri cu ajutoriul 
acestei legi, dar nu li se va sfeti, fiindcă 
poporul român ține prea tare la legea lui 
și dacă a fost in stare se ’și scape legea 
pe vremea goanelor barbarilor, cari au tre
cut peste acest pământ, va fi și acum in 
stare. Au fost și deputați la cari le-a plă
cut vorbirea, dar au fost destui, cari au 
strigat că nu-i așa.

Toată țeara s’a pus in mișcare contra 
acestei legi. Serbii, cari până acum steteau 
nepăsători, sau se certau intre sine și lă
sau stăpânirea se facă cu ei ce vrea, 
acum incă s’au trezit. Au ținut mai multe 
adunări mari așa in Becicherecul-mare, apoi 

foișoar!
Cântece ostăsesti
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culese del. Pop Reteganul.

Cine m’o făcut cătană 
N’are de ce-și da pomană 
Că pomana lui ii dată 
La poartă la judecată, 
Fie-i casă ulița 
Și moșiă temnița!

de pe Mureș (Ardeal).

Cine o făcut drumu-n munte
Dfeu se nu-i ajute,
Că se duc cătane multe, 
Să duc bune, se duc rele, 
SS duc neamurile mele, 
Să duc buni și sâ duc rSi, 
Să dqc frățiorii mei!

din Valea Oltului (Ardeal).

De-ar da Ddeu un foc
Se ardă Sibiiul tot
Să rămână numai parii 
Să se-nțepe generării 
Generalii și maiorii 
Care-mi cătăuesc feciorii!

din Tătârlana (1. Mediaș.) 

la Bece și alte locuri, unde au protestat 
contra căsătoriei civile.

Au venit poporul sârbesc din toate cer
curile in frunte cu preoți, călugări și pro
topopi și au declarat in adunări mari na- 
intea lui Dumnedeu și a lumii, că lor că
sătoria civilă nu le trebue. S’au ținut vor
biri frumoase in care au arătat că legile 
aceste noue sunt contra bisericei creștinești 
indreptate, contra credinței, care ne-a adus-o 
mântuitorul neamului omenesc, Domnul 
Isus Christos și sunt in contra vieții 
naționale a popoarelor din țeară, cari eu 
sângele lor au apărat țeara veacuri de a 
rândul.

Acum ne întrebăm cui ii trebue in țara 
asta legea despre căsătoria civilă! Români
lor nu, Șerbilor nu, Nemților nu, Slovacilor 
nu, Ungurilor de treabă nu, apoi ce mai ro
mâne ? Ungurii jidovițiși Ji
dov i m e a. Apoi de dragul acestora se 
tulburăm liniștea casei și restornăm legea 
și bunele moravuri ? Numai o stăpânire, care 
n’are inimă pentru țeară, care nu poartă 
gândul locuitorilor sei este in stare se facă 
astfel de legi și se lucreze astfel. Dar ne 
va ajuta Sfântul, se scăpăm de pacostea as
ta. Trebue se fim numai deștepți și gata 
se apărăm drepturile noastre din toate pu
terile. Noi Românii suntem un popor luminat 
suntem și mulți, avem putere și voință, po
porul nostru nu e stricat, ear bărbați cu 
carte avem destui, așa incăt dacă ne vom 
uni strins și vom lucra mănă ’n mănă, nu 
va fi putere care se poată se ne pună pedeci.

Mai ales acuma nu, când toată lumea 
învățată e cu noi,

Am spus intr’un număr trecut că in 
Anglia vor incepe se țină adunări mari 
pentru poporul nostru. Aceste s’au și în
ceput,.

La începutul săptămânei trecute a fost

Peatra credinței.
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Istorioară din viața poporului 
de Ooriolan Brfidicean.

(Continuare.)

IV.
Moș Gligor pandurul a vădut din dealul 

viilor focul din oraș, dar până când s’a scoborît 
in vale se trezească pe obercnezul Belu, a și 
încetat boncănitul clopotelor și flacară nu se 
mai vedea; d’acea nu l-a sculat, l-a lăsat să se 
odihnească. —

In zori de fi Radu Belu și fiul seu Nincu 
eși din colină și aflând pe Gligore la ușă, 
acesta le inpărtăși că la miezul nopții s’a văfut 
un foc in oraș — care curănd s’a și stins, 
ș’apoi le mai spuse, că seara a vSfut in verful 
dealului doi turci, dintre cari unul i-se pare a fi 
fost Asan, fiul comandantului. Aufi Mincule ? 
Ce ți-am spus ! dise obercnezul cătră fiiul său, 
apoi introcându-sâ cătră moș Gligore urmă : 
Nu-i bine moșule !

Nu-i (ți dela Ddeu se nu se ’ntîmple ori 
una ori alta, tot rele pentru noi. Nici nu gătă 
Belu vorba, când eată că Eremia străjarul 
s’apropie intr’un suflet strigând: Jupâne! la 
casa D Tale a fost foc adi.noapte.

Casa mea a ars ? fise obercnezul înspăi
mântat.

mare adunare la Oxford, oraș mare in 
Anglia și lumea acolo adunată s’a în
grozit când au audit suferințele Românilor 
in Ungaria și au hotărit se stee Românilor 
in ajutor.

Astfel de adunări se vor ține și in alte 
părți ale Angliei și pe urmă va fi in 
Londra (orașul cel mai mare al țerii, 
care are inc’odată ațâți locuitori ca Arde
alul) o mare adunare, un le apoi intreaga 
țara va veni.

Stăpânirii ungurești nu-i plac treburile 
aceste, dar n’are ce face — căci nu poate 
trimite la Londra fibirăul, ca se oprească 
pe Englezi se facă ce le place in țara, lor 
liberă.

Despre dreptul de ereditare sau moștenire.
Moștenirea testamentară.

La moștenirea testamentară trei factori 
sunt a se lua in considerare, și adecă :

1. Persoana care face sau lasă testament.
2. Persoana care moștenește, — și
3. Formalitățile testamentului.
Gapabilitatea sau dreptul de a lăsa tes

tament valid in general T are ori care om, 
carele a trecut de 12 ani și are minte sănă
toasă.

Un copil — băiat ori fată — sănătos la 
minte și trecut de 12 ani are dreptul de a 
face testament despre averea sa — insă pană 
la inplinirea anului al 18-lea numai testa
ment public.

Testamentul public se face la notarul 
public sau la județul cercual; la județul cer- 
cual se fac testamentele publice numai in 
acel cerc, unde nu se află notar public.

Surdii și muții precum și surdomuții 
(adecă și surdi și muți) dacă au mintea să
nătoasă și ei au dreptul de a face testament 
incepend dela împlinirea anului al doispre
zecelea, insă aceștia pentru toată viața lor 
numai testament public au dreptul de a face, 
adecă testamentele lor numai atunci au va-

Dar marvele ? fenul ? Partenie unde a fost ? 
De paguba in marve și fân te-a scutit Ddeu, și 
de celelalte lucruri din casă. Oamenii au sărit cu 
toții cu mic cu mare și așa mai toate menun- 
țișurile or scăpat de prada focului, acoperișul 
casei insă a ars de tot și Partenie cum a lune
cat de pe o grindă aprinsă a căfut mai mort la 
pament.

Nu știu mai venitu-și-a in fire.
Săracul Partenie dise Nincu. Să vede că a 

fost treaz când a isbucnit focul.
D’apoi, intări Eremie. D’apoi c’a fost treaz, 

că doară ceva mai ’nainte de ce s’a vefut focul 
chiar eu l’am trezit, voind a aduce jupanului 
obercnez veste despre porunca lui Asan, care m’a 
trimis, ca să chiem toți patrolașii la casa ora
șului, că are se le dea porunci dela tatăl seu 
și nici nu am ajuns bine Ia casa orașului, și 
larma de foc s’a lățit pe uliță.

Bieiul Partenie ! dise Belu clătinând din cap ; 
și ce porunci a dat Asan ?

Nu știu, că s’a împrăștiat lumea.
Dar mai am se vâ spun, că pe Benga 

turcul, carele venise cu Asan și cu ostașii d’odată 
la casa orașului, l’au aflat mort spintecat de un 
par din gardul de lângă casa DTale.

A! (fise îngrozit obercnezul. Eremiă prinde 
caii sâ grăbim acasă!

Eremia plecă după cai in livadă. Gligore sâ 



loare, dacă sunt făcute la notarul public ori 
la județul cercual.

Și notarul public și județul cercual sunt 
datori a face testamentele după tot acea 
lege și după tot acelea forme. In locul jude
lui cercual poate fi esmis subjudele la 
facerea testamentului.

Judele cercual se chiamă la facerea 
testamentului numai in acele cercuri, unde 
nu e notar public, de esemplu cum e cercul 
Orșovei ori a Ciacovei.

Testamentul public se estinde asupra 
averei mișcătoare și nemișcătoare, asupra 
averei moștenite ori agonisite.

Ca se fiu bine ințeles, voi aduce și 
esemple: Iuon Albu, un baiat d’abea trecut 
de 12 ani, fără părinți, stă sub tutor numit 
de sedria orfanală; la 20 martie 1894 ajuns 
tocmai la etatea de 12 ani și 5 dile, are 
dreptul se facă testament public și se lase 
ori-cui averea sa, dacă e incă atât de sănătos, 
ca se poată merge el până la notarul public 
ori până la județul cercual — atunci merg 
cu densul și martorii de identitate, face tes
tament, dispune pentru cașul de moarte 
despre toată averea sa tocmai așa de valid 
ca și când ar fi de 15 ori de 25, ori de 45 
de ani.

Dacă Iuon Albu ar fi așa de bolnav ca 
se nu poată fi dus la notarul public ori la 
județul cercual, atunci notarul public ori 
judele cercual se chiamă la casa bolnavu
lui, și notarul public și judele cercual e 
dator a merge la casa bolnavului ca se facă 
testament.

Dela inplinirea anului al 18-lea incepend 
ori care om cu mintea sănătoasă are drept a 
face și testament privat, adeca dela 18 ani 
in sus ori cine poate face testament public 
ori privat. Testament privat se numește acel 
testament, care se face la notarul comunal 
ori prin preot ori invețător ori prin advocat, 
ori prin ori-care om știutor de carte, ca să 
știe să țină formalitățile prescrise in artico
lul do lege 16 din anul 1876, despre care 
vom vorbi mai târdiu.

Escluși dela dreptul de a face testament 
sunt călugării; aceștia nu pot dispune de 
nimie. Episcopul nu cade sub aceasta restrin- 

duse la lucrătorii, cari veniseră la sapă, eară 
Belu întristat foarte, intră cu fiul său in colină 
și inchise ușa.

Belu apucă mâna Aiului său și îi <Ș.is6 :
Fiul meu iubit, focul la casa noastră e luc

rul unu-i turc. Benga e sluga lui, patro- 
lasii cliiemați după uliță să nu-1 poată vedea 
când pune focul.

Asan a fost aseară la colina lui Stan. Fiule, 
fiule ! Ție ți-i făcută, ferește-te fiule de res- 
bunarea turcului.

Focul l’a pus Asan prin Benga, și dacă pri
gonirea s’a început prin foc, să va sfârși cu . . 
Vorba să inecă in ghîtul obercnezului. Mai apoi 
dise el: Doamne ferește-ne. Eu merg în oraș, 
tu remâi ascuns prin vii și de seară la nucul 
cel mare de peste dealul din via lui popa Moise 
vin eu, sau îți trimit pe un prieten veste, ce să 
faci, la pușca. Ai bani la tine ? Na și săculețul 
acesta ține-1 la tine. Fii deștept și griji de viața 
ta. Ochii obercnezului se umediră, apoi cu vocea 
înecată și tremurândă mai dise:

Fiul meu iubit! De acum ți se pot întîm- 
pla multe rele, fii bărbat; cunoști codrii și prie
teni avem in toate satele. Tăria sufletului să nu 
te părăsească, păzește-te și fi pregătit la toate.

Nincu la fiecare cuvent al tatălui său se 
întrista și mai mult; întunecat de totî și plecă 
el capul pe piept, și resuflă greu și rar. Și de 

gere; călugării dacă iasă din starea călugă
rească — iarăși câștigă dreptul de a face 
testament; in această categorie cad și călu
gărițele.

In ce privește persoana, care a moștenește, 
fie-care om după naștere are și dreptul de 
moștenire, și poate câștiga avere prin moș
tenire dela ori-cine.

Nu au drept de moștenire călugării și 
călugărițele, pănă cănd sunt in starea călu
gărească.

Esclus dela moștenire prin testament e 
și martorul testamentului, adecă moștenito
rul nu poate fi și martor la testament; escep- 
țiune se face numai atunci, când afară de 
martorul, care moștenește ceva — sunt la 
testament de față mai atâția martori câți pre
scrie legea, încât martorul, carele moștenește 
nu mai numeră.

Cel ce scrie testamentul numai așa poate 
moșteni pe basa testamentului scris de el, 
dacă testatoriul separat a subscris acea parte 
a testamentului, prin care lasă ceva scriito
rului testamentului.

Din legile țerei.
Legea despre transgresiuni.

(Continuare.) 

§• 112.
Celce pe calea ferată sau in edificiile 

aparținătoare de ea calcă,—și dupăce a fost 
făcut atent — ordinațiunea sau disposițiunea 
emisă cu privire la siguritate — se pedesește 
cu pedeapsă in bani pănă la cinciqleci de 
fiorini.

§. 113.
Se pedepsește cu pedeapsă in bani până 

la două sute de fiorini: celce e îndreptățit 
sau indatorat a susține un pod sau un brod 
(„trecătoare peste ape“) și-1 ține in stare pe
riculoasă, pentru siguritatea vieții, sau nu 
împlinește disposițunile autorității date pentru 
comunicațiune cu privire la siguritatea 
vieții.

In cas de recidivă — dacă dela împlinirea 
pedepsei incă nu au trecut doi ani — se 

și voia să grăiască ceva, nu putea scoate nici o 
vorbă —■ numai niște svîcnituri înecate, cari îi 
scuturau tot trupul și eșau din adenc mișcatul 
său suflet, până ce plînsul îi sparse năbușeala. 
Lacrimile și suspinele îi deslegară graiul. Nincu 
inbrățișând pe tatăl său strigă: — Tată, Tată, 
mai mult nu pot.

Moș Belu intărindu-sâ T sărută pe frunte 
și silit se desfăcu din brațele fiului său, eși din 
colină, și plecă la oraș. —

Nincu privi din fereasta colinei încremenit 
după tatăl seu. Grija pentru sine pentru betrâ- 
nul său, și gândul se lase pe Zoe in ghiarele 
balaurului turc, in a lui Asan, îl infioră. Mă 
duc se-1 impușc, — și pe ea ... . ș’apoi pe 
mine. . . .

De unde să ’nceapă lucrătorii cu săpatul 
nene Nincule ? întreabă Gligor, bagându-și capul 
pe ușa colinei, deschizându-o fără ca se fie băgat 
Nincu de seamă.

De unde? din deal ori diu vale, căci nu-i 
tocmai uscat, e ud și moale pământul in vie.

Nincu trezit din gândurile sale negre trecu 
cu degetele prin părul picat pe fruntea sa, luă 
pușca și traista, băgă ceva de mâncare in ea, și 

răspunse pândarului:
Eacă viu! Flueră după Codan cânele seu 

credincios și eși la lucrători. 

poate stabili pedeapsă cu închidere până la 
una lună și pedeapsă in bani până la doue 
sute de fiorini.

Aceste disposițiuni se estind și asupra 
acelora, cari sunt îndatorați a înființa și a 
susține trecătorile de apă peste mocirle, 
bălti, gropi sau alte afunfiimi de pă teritoriul 
proprietății lor și sunt bănuiti de vr’una din 
întrebările înșirate in §-ul present.

§. 114.
Se pedepsesc cu inchidere până la doue 

luni și cu pedeapsă in bani până la trei 
sute de fiorini: cei ce efectuesc comunica- 
țiunea pe vapor, brod de vapor, rampă cu 
vapor, sau pe tramway și referitori la acestea 
nu indeplinesc ordinațiunele autorității edate 
cu privire la siguritatea vieții.

§• 115.
Se pedepsește cu pedeapsă in bani până 

la cincideci de fiorini:
1) celce in contra oprirei dela autoritate 

pușcă in comună sau in apropierea nemijlocită 
a aceleia,

2) celce concrede armă de împușcat 
spre întrebuințare, sau armă de pușcat 
incărcată spre păzire, unui astfeliu de individ, 
care nu are versațiunea necesară sau facultatea 
intelectuală spre acest scop.

§. 116.
Se pedepsește cu inchidere până la una 

lună și cu pedeapsă in bani pănă la doue 
sute de fiorini: celce deschide fără licență 
specială dela autoritate o casă publică de 
dat la tir sau calcă ordinațiunea autorității 
referitoare la aceasta.

§. 117.
Celce calcă la zidire sau la repararea 

ori derimarea unui edificiu sau la rădicarea 
ori delăturarea vre-unui stelagiu, — inormele 
edate de autoritate din punctul de vedere 
al siguritatei publice: se pedepsește cu in
chidere până la una lună și cu pedeapsă 
in bani până la doue sute de fiorini.

Tot această pedeapsă cade și asupra 
aceluia, care nu demolează la îndemnarea 
autorității și in timpul prefipt prin ea, edi-

—-

Cociia obercnezului sbîrnăia repede pe dru
mul Ezerișului cătră oraș, și când era se incovoae 
din ulița strimtă in drumul Timișoarei — Asan 
6ul comandantului călare cu trei spahii — că
lărași — după el venea in sărite de cătră 
Timișoara, și zărind pe Belu se opri și-i <Jise : 
Obercneze! Se fi la 9 ceasuri la casa orașului, 
căci tatăl meu care tocmai a plecat cu oastea 
la Timișoara, mi-a lăsat mai multe porunci pen
tru oraș. Obercuezul sâ ridică in cociie țiuendu- 
se de loitră și cu pălăria in mână ascultă cu
vintele lui Asan și response.

Bine, voi fi.
Asan dete calului său ager pinteni și sbură 

cu tovărășii sei spre catate, ear Belu mână re
pede spre casă.

Aci află pe Partenie sluga sa credincioasă 
legat la cap dar deșceptat, eară neamurile sale 
care de care silindu-se a pune lucrurile casei 
fieeare la locul seu. Toți povestiră obercnezului 
de nou cele întâmplate și căutară a-1 mângâia 
cum știau mai bine.

Belu le mulțumi călduros tuturor, și lui 
Partenie îi dise:

Culcă-te, fătul meu, căci ai lipsă de odihnă 
și se nu-’ți fie mai râu.

Toate le știu. Tu nu ești de vină, ba ție-ți 
mulțumesc, că n’am pagubă mai mare. Și maj 



ficiul seu ruinat, sau nu ’1 reparează la or
dinul autorității și și până atunci, nu face 
disposițiunile necesare din punctul de vedere 
al sigurității vieții.

§. 118.
Celce asverle sau aruncă jos spre pri

mejduirea altora, un obiect de materie tare, 
precum și acela, care postează sau agață 
fără intărire recerută asemenea obiecte, prin 
acăror restornare sau cădere s’ar pute vătăma 
individă, cari se află pe stradă, in curte, pe 
ambit sau in alt loc frecuentat: se pedep
sește cu pedeapsă in bani până la cincizeci 
de fiorini.

§• H9.
Se pedepsește cu pedeapsă in bani până 

la cinc i deci de fiorini: celce in oraș sau altă 
comună:

1) impedecă sau ingreunează comunica- 
țiunea liberă prin aceia, că in contra norme
lor sustătătoare descarcă sau dispune se se 
descarce pe strada sau in piață, marfe, buți, 
lădi, lemne de foc sau de clădit, snopi sau 
alte lucruri din cari se face grămadă mare;

2) in cașul descărcărei concese a atăror 
obiecte, nu postează semnele de atentificare ;

3) restoarnă sau departă semnele pentru 
atentificare și-incât o lampa ar servi spre 
acest scop, celce ar stinge lampa;

4) in cașul descărcărei concese, nu inde- 
părtează, acelea obiecte in timpul hotărît 
prin autoritate.

NB. Semne atentificătoare sunt: scân
duri, table agățate cu inscripții, prin cari se 
provocă trecătorii a băga de seamă.

§. 120.
Celce periclitează in orașe sau comune, 

persoana sau averea altora prin mânat sau 
călărit iute și fără băgare de seamă, sau 
celce calcă normele referitoare la căruțat, 
săniat, călărit sau pentru inpedecarea scă
pării cailor : se pedepsește cu inchidere până 
la trei dile și cu pedeapsă in bani pănă la 
cincideci de fiorini.

Tot sub această pedeapsă cade și stăpâ
nul sau proprietarul, care de față vădind 

aruncând o privire dureroasă la remășițele triste 
ale focului mistuitor ridică capul cătră ceriu ca 
și când ar cere resplată și apoi intră in casă.

In odaia d’intâi pe zid, in dreapta era icoana 
sfântului Nicolae patronul casei sale. Belu se 
opri inaintea icoanei sfinte și incepu o rugăciune 
curată. Fața i se însenină, din ce in ce inainta cu 
evlavioasa sa rugare cătră Tatăl ceresc, și se 
părea că din ce in ce ii crește încrederea și 
deplin mângâiat sufletește ’și făcu cruce de trei 
ori și indreptându-se sărută sfânta icoană, ș’apoi 
plecă să-și pună lucrurile din casă fiecare la 
locul seu.

Abia de cu seară era gata, căci mai trebui 
să meargă la Asan in cetate după poruncă, și 
pe la casa orașului, ca se isprăvească lucrurile 
de toată (Țua și se orînduiască implinirea celor 
de nou poruncite.

Seara se adunară mai multi prieteni de ai 
lui Radu Belu ca se-1 mângâie și se imbia fie
care la clacă, ca se aducă lemne din pădure, 
scânduri, șindilă și tot, ce e de lipsă ca se ri
dice acoperișul ars al casei lui cât mai curend. 
Așa făceau din bătrâni, și nu a fost suflet in tot 
orașul, carele se nu fie compătimit pe fratele și 
d’aproapele seu, care a dat de o nenorocire ; nu 
pentrucă li era frate, român, creștin ca ei, și pe 
atunci ținea frate la frate.

Radu Belu mulțămi cu o strîngere de mână 
tuturor prietenilor și vecinilor pentru dragostea

Se presentă credincioșilor cu un cocoș 
’ viu, îl lega pe masă din fața sa și dicend ca 
i Satana ipnotisează oamenii, incepu imediat 
a demonstra cu fapte vorbirea sa.

Culcă cocoșul cu ciocul pe masă și 
pedeapsa până la inchidere pe ’ desemă o linie neagră drept lângă cioc : apoi 

lăsă liber animalul care de odată se mișcă 
; și cântă tare „chichirichi* 11 in mijlocul ilari- 
i tăței auditoriului, cari isbucniră in risete sgo- 
; motoase. Demnul predicator repetă experiența 
Șincă da doue ori obținend mereu aceleași 
resultate atât din partea cocoșului cât și din 
partea credincioșilor, cari 
mai sgomoi^asă ilaritate.

A, tu ești Stanco ? dise obercnezul și-i făcu 
un semn se vinâ in odae.

Țiganca punendu-și desagii și bâta pe care
ii purta, in tindă, tuși una la ușă și intrând se 
întinse să sărute mâna obercnezului.

Dar tu de unde resăriși ? Adusu-ni-ai tu 
baremi noroc seau vr’o veste bună? Ce-i cu car
tea ? Ajuns’a in mâna Dlui general ? și ce res- 
puns îmi aduci ? intreabă Belu.

Acuși jupâne vei audi toate. Pe unde am 
umblat tot case arse, sparte, dărimate, — sate 
goale de oameni, toate pustiite de fiarele ăstea 
de turci. Mângăete, așa ’s vremurile, dar da 
va Ddeu și se vor schimba, așa die eu baba 
Stanca, care am vădut și petrecut multe.

Audă-te Dumnedeu, dise Belu incăldit puțintel 
de nădejde.

Apoi urmă baba Stanca:
Cartea am dus-o la cântărețul bisericesc din 

Arad, precum mi-ai spus se fac, și el a dat-o in 
mâna generalului împărătesc din cetatea Aradului. 
Bespuns nu am primit.

Nu ! cum așa ? întrebă Belu.
Nu! Dar — aci ’și muia țiganca glasul — 

dar cu corturile noastre a venit un domn trimis 
de cei împărătești.

Unde-i ? șopti Belu !
La corturi. — Am venit să ’mi spuni cum 

și unde să-l aduc. Era se o pățim, mai moartă 
am fost de frică, că au se-’l cunoască turcii, cu

Făcu apoi experiența 
; linia la ciocul cocoșului 
ridică și sbură fără să mai cânte „cichirichi.“

— Vedeți, dise predicatorul, ipnotismul 
constă in a trage acea linie lângă cioc.

„Tot astfel dracul apucă pe oameni de 
nas și ii conduce direct in iad, după cum eu 
fac cu cocoșul. Să nu ve lăsați a fi purtați 
de nas de către dracu, dacă nu voiți ca să 
ardeți in flăcările iadului.

Foc. In comuna J i d o v i n s’a întâmplat 
in diua de 28 Februarie un incendiu atât de 
înfricoșat, incât casa, grajdurile și nutrețul 
de earnă a unui econom român sau prefăcut 
in cenușă. Causa acestei intemplări a fost

visitiul sau altă persoană din serviciul seu, 
comițînd asemenea transgresiune, nu oprește 
aceasta.

In cas de recidivă, dăcă nu au trecut 
doi ani, dela implinirea ultimei pedepse, se 
poate urca 
o luna, și până la doue sute fiorini pedeapsă 
in bani. (Va urma.)

ne se dădeau la cea

Cronică.
Ciorobor in Moșnița. Un om de încredere , 

comunică din comuna românească Moșnița 
următoarele : La nunta jidovească din Bpesta i 
din 4 Marte au fost din Moșnița Ilie Muntean ' 
jude, Vichentje Surdu casariu, Eftimie Belin- 
țan, Ion Crestescu, Iosif Ciosa, Vichentie 
Muntean, Vasilie Dumitru economi. Pecat de 
ei că poartă numele de Români. Apoi V. ■ 
Surdu e unul dintre cei mai de treabă oameni. 
El a fost popă, crîsnic, invățetoriu, chinez, 
acum e casariu; vom căută se-1 punem plăieș 
sau armigariu. Mai deunădi el dicea „Maica 
noastră biserica11, eară acum se duce la 
Bpesta se o batjocorească. Deu, mare culti- 
vacă este Dini.

In dilele aceste a fost ședință de repre- ș 
sentanță și o pele de jidov voia se ne silea
scă se facem scoală ungurească pentru copii ' 
de la 3—6 ani. Inse in Moșnița nime nu nebăgarea de seamă, care de multe ori a 
este care se vree o astfel de scoală. Dară atras in urmă-i atâtea cașuri triste de mi- 
jidovul dice că trebue ! Vom vede. Noi vom' serie. Dar miseria cea mai mare care sa con- 
sări cu mic cu mare și nu ne vom invoi și i statat cu această ocasiune este pumpa comu
nii vom lăsa cât vom putea; pentru că știm ' nală care a plătito ; comuna la ordinul gene- 
că la noi nu-i lipsă de acea scoală, de acele roasei stăpâniri cu suma de preste 700 fi. 
cheltueli și apoi nici nu-i nevne. Vai de 
acela care se sparie de jidov. Noi avem legi 
și numai de acele vom asculta; noi avem și 
cerem ca aceia se fie respectate de fie-cine. 
Pe chinesul și pe casirul satul i-a pus și noi 
poftim ca ei cu legea, cu satul și cu dreptu
rile satului se țină.
fc 0 foarte curioasă predică. — Reveren
dul doctor Tyndall, cunoscut pentru excen
tricitățile sale, făcu intr’una din Duminicele 
trecute in biserica Tabernacolo din Baomes- 
treet (New-York) o predică care umplu de 
mirare pe auditorul seu.

arătată; hotăriră <Țiua de clacă, ș’apoi petrecută 
de gazda casei până la poartă își luară noapte 
bună și se depărtară fiecare la ale sale.

VI.
In 14 dile dela foc, casa obercnezului a fost 

ca mai ’nainte; ba mai frumoasă. Și după această 
noauă încercare ear ar fi intrat duhul liniștei și 
a răbdărei in acest locaș, dar lipsea Nincu, fiiul 
obercnezului, mângăerea bătrănețelor sale și stil- 
pul cășii.

Din acea seară a nefericirei nu l’a mai vedut 
nimeni, și Radu Belu știa că mult timp nu o 
se-1 mai vatjă. Toată seara ședea obercnezul sin
gur și trist in odaia sa și se cugeta la năcasu- 
rile sale. — Așa și intr’o Sâmbătă seara înainte 
de sfintele Florii ale acelui an.

De l’ar purta Domnul Dzeu in pace ! oftă 
Belu gândind la fiiul său pribeag. — Parcă sunt 
mai mângâiat, că nu știu unde e, căci câtă 
durere simțesc, că știu unde e Partenie credin
ciosul meu slugă. Da, săracul Partenie l’au prins 
și l’au închis, sub cuvent că el a ucis pe Benga 
sluga lui Asan. Ce mișelie și fărădelege, șopti 
obercnezul și doaue lacrime mari se rostogoliră 
pe fața sa intristată.

Poc ! Poc ! Poc ! bătu cineva in fereastă. 
Obercnezul întoarse capul cătră foreastră.

Și mai bună seara jupâne, sărut picioarele! dădu 
binețe o țigancă bătrână, care intrase in avlie pe 
nesimțite și sta la fereastră.

fără să desemneze 
și aceasta abia se

Mulțămită bunăvoinței poporului, care din 
resputeri a oprit lățirea focului, căci din par
tea pumpei ar fi putut arde intreg satul. 
Mulțămită și stăpânirii care a aretat atât in
teres de binele comun știind a ordona plă- 
tirea pumpei dar de manipularea ei n’a gri- 
jit a da ordin ca se se instrueze prin esperți 
un personal de pompieri in fiecare comună. 
Sta bietul popor inaintea pumpei, ca inaintea 
unui cal troian și nu știa de unde s’o apuce.

Foc in Ciadova. In noaptea premergă
toare dilei lăsatului de brânză, adecă dintre 
10 și 11 1. c. la orele 7,12 tot păcătosul 



care a aprins mai nainte cu 3 septemâni 
grajdul, parochului N. Crișmariu din Cla- 
dova acum a aprins și casa care a și ars 
de tot dinpreună cu toate bucatele și victu- 
alcle de care a dispus, incâtnui-a remas, ce 
mânca. Paguba de acuma trece peste 500 fi. 
v. a. eară cea denainte a fost de 300 fi. de 
tot focul a mistuit, dela parochul nostru o 
avere de 800 fi. v. a. și l’a adus in fatala 
stare se locuească prin casele vecinilor.

Rea inimă omenească in adever poate 
severși astfeliu de fapte infernale. Se vede 
că pre aici se află oameni crescuți in o 
scoală a răutăților, care ’și are de propună
tori pre doi indivizi ațițiători la astfeliu 
de fapte.

Dumnezeu se resplătească făptuitoriului 
eară celor loviți greu se li dee consolațiune 
și tărie spre reculegere.

Dela casa preotului incendiul s’a estins 
la șura vecinului de aproape și aceea incă a 
ars de tot dimpreună cu toate bucatele lui, 
ce erau pe pod.

Norocul, că n’a suflat vent și a ajutat 
foarte mult pușca de apă ca se localiseze 
focul. Amintesc incă, durere, că acesta este 
satul unde mai nainte de venirea parochului 
nostru au omorît pe invețătoriul, fără se se 
descopere făptuitoriul, și și mai alte per
soane. Acum s’au inceput cu aprinderile, 
îngrozirea a cuprins pe cei buni. E timpul 
se se facă renduială.

Necrolog. Dna Persida Martinovici 
văduva neuitatului preot Trăilă Martinovici 
din Costeiul-mare (lângă Lugoș) la 20 Faur 
v. la oarele 8 seara fiind inpărtășită cu s. 
taine, in etate de 72 ani și-au dat nobilul 
seu suflet in mânile creatoriului.

Serviciul funebral s’a seversit de părin
ții Iuliu Musta paroch in Glimboca și Adam 
Groza, paroch in Costeiu carele la finea ser- 
vițiului, ținu un discurs funebral accentuând 
in liniamente generali viața defunctei.

Rămășițele defunctei, carea in intreg de
cursul vieții sale a escelat prin nobleță ini
mii, și prin frumoasele ei virtuți creștinești, 
au fost depuse cu o mare solemnitate in ci- 
miteriul din Costeiul-mare la 22 Faur v.

Pe repausata o deplâng fetele: Iuliana 
Alesandrescu, Maria Preda șiLucreța Musta; 
apoi văduva preoteasa Rosalia Martinovici 
ca noră, Ecaterina Auraria nepoată și Cor- 

cari ne-am întâlnit intre S î 1 h a și Lugoș. 
Era insu-și Aga cu o sumedenie de ostași 
ne-a căutat toate sdrențele și până n’am dat un 
sfanțic, de cap, nu s’or mișcat de la noi.

Și pe domnul acela nu l’a cunoscut?
Nu! căci e îmbrăcat țigănește și l’am vîrît 

sub dricăli intr’o cocie și pesto dricăli am pus 
copii mici și așa l’am scăpat.

Bine Stanco, dise Belu punându-i 10 taleri 
in palmă. Tot cuminte ai fost, fii și credincioasă 
ș’apoi grija mea de tine.

Mergi acuma in colțul uliții și așteaptă până 
voi trece eu; atunci ia-te după mine și bine 
se-ți însemni casa unde me voi băga eu. In 
acea casă adă incă astă noapte pe acel domn, 
și se-i spui se intre liniștit in acea casă și se 
întrebe: Nu-i aici baba Stanca? — și atunci 
stăpânul casei îl va primi și adăposti.

Mâne seară se te mai abați eară pe la mine, 
se-ți spun când și unde vei merge, căci mai 
am să te trămit.

Stanca eși, și nu mult după ea obercne- 
zul, carele o luă prin curtea bisericească in 
ulița olarilor, ș’apoi in intâia uliță de cătră vii 
in casa a doaua din dreaptă in casa lui Andrei 
Lăută intrând, stătu câteva minute și apoi merse 
la casa orașului ca se vadă dacă sunt treji 
străjarii, și se-i împartă prin oraș, ca să nu se 
mai intâmple eară vr’un foc sau altă nenorocire.

(Va urma.) 

neliu Ghilezan cu soția ș’a Saftica ca nepoți. 
Fiei țerîna ușoară și memoria 
eternă!

Dare de seamă și mulțumită publică. — 
(Sighișoara 12 Martie n. 1894.) Pe
trecerea arangiată la 1 Martie a. c. in favo
rul școalei gr. or. din Șighișoara (Ardeal) de 
cătră comitetul pentru inființarea „Reuniunei 
femeilor române din Sighișoara și giur,“ sa in
ceput, după finirea adunării generale a fe
meilor, in care sau votat statutele reuniunei 
la 8 ore seara, conform programei publicate 
cu cântări și declamațiuni. Toate bucățile de 
cântări au fost esecutate in 4 voci cu preci- 
siune de un cor compus din 12 persoane, 
instruat și condus de invețătoriul nostru N. 
Stoicoviciu. Dialogul comic: „Norodul și co
merciantul” a fost predat de invețătorii Ale
man și P. Pintea, eară „Santinela ro
mână” declamată cu inimă și spirit de pe
dagogul Gonea.

După aceste producțiuni, aplaudate din 
partea publicului, a urmat jocul cu vioiciune 
și veselie pan la diua albă. înainte de pausă 
s’a jucat sub aplausele frenetice ale publi
cului „Călușeriul” condus de inveț. Pintea 
eară după pausă s’au jucat și „Romana” și 
alte jocuri romănesci, cari au plăcut tare și 
publicului străin. însuflețirea și entusiasmul 
a fost mare.

Câștigul moral din aceasta petrecere pen
tru societatea română din Sighișora și giur 
nu se poate prețui.

Venitul material se urcă lal23fl. 20 cr. 
din care, după detragerea speselor cu 73 fi. 
16 cr. a remas venit curat in folosul școalei 
sus amentite 50 fi. 04 c r.

Ca suprasolviri la cassă au incurs dela 
Domnii I. B. Teutsch, jun. comerc. 5 fl. W. 
Wenrich căpitan in pensiune 2fl. 30 cr., I. 
Niamțu 1 fl. 50 cr., D. Moldovan protopop, 
L. Ciceiu comerciant, Socan preot, Doanovi- 
ciu preot, N. Bucșa econom câte 50 cr., Dr. 
Kraus, M. Manchen, H. Gottschling, Lohon- 
gai locotin., Hegyediis locotin., Bagyo locotin. 
și H. Maetz comerc. câte 30 cr; eară după 
inchierea cassei au mai incurs ca solviri be
nevole dela Domnii Z. Boiu asses., consist. 
2 fl., George Negru cane. 1 fl. 50 cr., Marli- 
ceiu 1 fl., și M. Manchen friser 1 fi, și Cost. 
Muntean in lucru 1 fl. 60 cr.

In urma apelului, distribuit din inciden
tul acestei petreceri in scopul de sus, au in
curs contribuiri marinimoase.

Cu lista Nr. 9 dela filiala „Albinei” din 
Brașov 10 fl., separat dela d-1 T. Stănescu 
comerciante in Brașov 10 fl. cu lista Nr. 102 
dela D-nii George Lazaru advocat 3 fl. Ema
nuel Ungurean advocat, Basiliu Popp, Cori- 
olan Bredicean adv. câte 1 fl. Dr. loan Man- 
giuca med. 2 fl. = 8 fl; cu lista Nr. 84 
dela dl Dr George Vuia 1 fl.; cu lista Nru 57 
dela D-na Elena Dr. P. Isac din Sebeș 1 fl; 
separat de la Dl. George Crișan din Bucu
rești 10 franci, cu lista Nr. 10 dela Dl protop. 
Ioan Petrie din Brașov 2 fl, cu lista Nr. 95 
dela D-1 Alesiu Onițu jude reg. in Segedin 
1 fl. separat dela Illus S. Zeno Mocsonyi mare 
propr. 10 fl. și cu lista Nr. 69 dela Domnii 
Dr. Aurel Demian med. 3 fl. George Lazaru 
adv. 2 fl. Dr. Nic. Oncu advoc, 1 fl. Dr. Ște
fan Pop advocat 50 cr. = 6 fl. 50 cr. la 
olaltă 54 fl. 47 cr.

Se esprimă prin aceasta on. Domni și 
Doamne cari au arangiat și sprijinit între
prinderea de sus faptice, prin arta și prin 
sucursul material, cea mai profunda mulțu- 
țumită.

Amicul școalei.

Economia.
Raport septemânal. In piațele din țările 

esterne comerciul tot stagnează incă și nu se 
ivesc incă deosebite senine de îndreptare spre bine.

In piața din B p e s t a comunicațiunea și 
comerciul a fost mai bunișoară in săptămâna trecută. 
Toate speciele de grâue se căutau puțin și nu se 
urcară in prețuri. Cu atât mai bine au fost cău
tate nutrețurile și in câtva orzul.

Grâu curat s’a adus puțin- la târg și era 
căutat. In săptămâna aceasta morile au favorisat 
eară grâul de proveniență indigenă, preferindu-1 
grâului străin altădată tare căutat. Circula- 
țiunea săptămânei să urcă la 150,000 măj 
metrice.

O v e s u 1. A fost puțin căutat. S’au 
vândut vr’o 2 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 6 fl. 6 9 cr. — 6 fl. 96 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 4 fl 77 cr.—4 fl 80 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 4 fl 60—4 fl 90 
crueeri.

Grâul este staționar. Prețurile variau 
cu 7 fl 15—7 fl 51 cr.

S ă c a r a incă sau cumpărat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară u’au sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 6000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
50 cr. — 5'fl. 70 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 20 cr. 
— 5 fl, 40 cr. in fine insă remase cu 5 fl. 55 
cr. 5 fl. 60 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici este 
puțiu; cel ungar e de tot rar; prețul cu 5 fl. 
70 cr. — 6 fl. 40 cr. cel din esterne era cu ceva 
mai scump și se lua in fine cu — 5 fl. 95 
cr. cu vamă cu tot.

Păstăioase. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 5 fl. 50 cr. rotundă 6 fl. 25 cr. sură 
4 fl. 71 cr. pistriță 4 fl. 85 cr. pitică 7 fl. 25 
cr. M a z e r e 8 fl. 10 cr. — 9 fl. 50 un
gară despoiată 16 fl. 10 cr. Linte, slab cău
tată, soiul mai slab 9 fl. mai bun și despoiat, 
amăsurat soiului și mărimei până la 20 fl. Mac 
sur 28 fl. vânăt 33 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 42 fl. (Toate se pricepe, per 
100 kilogramuri).

Sămențuri. Sămânță de trifoiu 62—71 fl. 
de luțernă 66—71 fl. măzăriche 8 fl. 25 cr.— 8 fl. 
75 cr. mohor 7 fi. 75 cr. — 8 fl. 00 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 11 fl. 50 cr. — 12 fl. 50 cr.

G o g o a ș e 10 fl 50- 12 fl 75.
V i c t u a 1 i i. Prețurile preste tot scad 

incă la cei mai mulți articoli. Gâsce 311. 20 cr. Găine 
80 cr. — 90 cr. — 1 fl. 70 cr. Coponi 1 fl. 80 cr. 
și 2 fl. 60 cr. Ciurcan 5 fl. 50 cr. = 6 fl. — cr. 
per păreche en gros.

O a u ă, 49 până 50 dărabe 1 fl.
Cartofi (crumpiri, baraboi, mere de 

pământ) au suit cu puțin la maja metrică: 
s’au vendut galbini cu 2 fl. 60 cr. roșa 2 fl 50 cr. 
ca covrigii 5 fl 10 cr. de fabrică 1 fl. 20 cr. —

Prune sârbești 8 fl. 30— 19 fl 20 cr. bos
niace 9 fl. 37 cr. — 22 fl. 30 cr. — Lictar, 12 fl. 
94 cr. — 14 fl. 50 cr. — Mierea destilată cu 
33 fl. — Ceara, slab s’au căutat.

Ceapa in cuantități mari a crescut până 
a 7 fl. 80 cr. — A i u 1 38 fl (per 100 Kilogr.)

Lâna. Târgul a fost mai cercetat, comuni
cațiunea mai viuă ca in săptămână trecută. Lână 
de vară brută 86 fl. vânătă mai slabă 85 fl. mai 
bună 107 fl. defectuoasă 93 fl.

Carnea devițel. Târgul bun. Ten- 
dența tare. Viței vii 36 cr —- 42 cr. tăiați 
38 cr. — 52 cr. per Kilog. nesocotită darea de 
consum. — Mieii se țin 5 fl 48 cr. — 7 fl 40 cr. 
părechia.



Porcii 43—507s cr. de chilă.
Unsoare de porc 52 fi. cr. — Clisă 

(slănină, lard) 44 fl. — 46 fi 50 cr. amâsurat 
cualității.

P i e i b r u t e. In s6pt6mâna trecută s’au 
vendut mai cu seamă piei de oaie, anume 
8000 dărabe sârbești cu 65 fl. — 3000 arde
lenești cu 62 fl. și 6000 macedonene cu 103 fl. 
per 100 kilograme.

*

Trifoiul și lucernă.
Oamenii se inmulțesc, dar pământul nu 

mai crește, din care causă, din an in an ve
dem că tot mai puțin și mai puțin loc lasă 
de pășunate, până va veni vremea de pășu- 
nate nu vor fi de loc, numai în locurile unde 
nn se poate cultiva nimic, nici o bucată. Ba 
de când cu comasările, multe comune pan 
acuma deja au remas fără pășunate, din care 
causă pănă după cositul fânețelor, până după 
culesul și dusul bucatelor de pe câmp, tre- 
bue se-și țină vitele la iesle și vara ca și 
iarna. Vedi bine oamenilor le vine greu, după 
ce erau deprinși că de primă-vară pănă că
dea iarna se nu mai aibă grije de nutreț 
pentru vite. Dar ce se facem ? Lumea s’a 
schimbat, și deci trebue se ne schimbăm și 
noi. Dar, de nu ne vom schimba cu lumea, 
nici nu vom putea trăi in diua de adi; tre
bue se propășim, se progresăm, se imităm 
pe cei pățiți și mai invețați decât noi, de 
voim se ducem dile bune. Aci e vorba de 
economia. Dacă ni-a dat D-deu copii multi 
și pământ puțin, trebue așa se-1 cultivăm, 
ca se aducă roade mai multe de cât pănă 
acum, că avem de săturat guri mai multe și 
pre lângă că nu-i ertat se lăsăm gurile noas- 
ire flămânde, trebue se mai săturam și guri 
streine, mai a crîșmarului pentru beutură, 
mai a executorilor de dare ș. a.

Deci ce-i de făcut ? Se ne întocmim 
trebile așa ca se ne producă pământul cât 
de mult numai ce poate. Aceasta se întâm
plă — pre lângă darul lui Dd.eu — dacă 
pământul il gunoim bine, dacă îl arăm și 
cultivăm la timp și bine și dacă nu semănăm 
orice-și semințe rele ci mai bune. Despre 
lucrurile aceste vom vorbi mai pe larg in 
„Foaia de Duminecă" din numerii viitori, 
acum se vorbim ceva despre trifoiu și lu
cernă, cari sunt 2 plante atât de folositoare 
in economia noastră, incăt ne-am ținut în
demnați a incepe seria de articlii agrono
mici chiar cu ele, cu atât mai vârtos că o 
aci timpul semânărei lor, deci voim se le 
cunoască la timp potrivit economii nostru în
semnătatea, ca se nu ni se dică: după 
ploiă — căpeneag.

însemnătatea lor in economiă e foarte 
mare, că sunt doue plante, care sunt menite 
de a suplini cu succes lipsa de pășunate; 
dau nutreț mult și bun care se folosesco și 
verde și uscat; îl mânăncă toate vitele de 
nu fac ogrinji, și apoi se ingrașe bine după 
ele, eară vacile dau lapte bun și mult. Și ce 
e mai mult, dacă le nimerim locul prielnic, 
le putem cosi de 3—5 ori intr’o veară, va se 
dică ne dau 3—5 roade.

Trifoiul și lucerna iubesc locul greu, 
pământos sau lutos și numai mai puțin 
locul cel arinos, ear locul mocirlos nu le 
place. Pentru de a avea aceste plante trebue 
se arăm pământul bine și adenc incă din 
toamnă, ear primăvara se remână cât nu 
mai se poate de timpuriu.

Lucerna se seamănă mai mult in gră
dina bine îngrădită, in apropiarea casei, de o 
parte ca se ne fie de a îndemână, ear de 

altă parte ca se nu o pască și calce vitele, 
căci — pre lângă ce sar strica și ne ar face 
daună prin aceea, vitele cornute se pot și 
âmfla și crepa de ea, dacă apucă a pasce cu 
lăcomiă. Locul numit pentru lucernă il arăm 
din toamnă cât numai putem de afund, apoi 
de cătră primăvară il gunoim bine cu gu- 
noiu putred și ear il arăm și semănăm cu 
orz ori cu oves; după ce am semănat orzul 
seau ovesul, apoi semănăm preste el semînța 
de lucernă, care o cumperâm din negustoriile 
de semință; cea mai bună e așa numita s e- 
mânță de lucernă franțozască.

Pentru un pogon (juger, lanț) de pământ 
cumperăm cam 12—15 chilograme și chilo- 
gramul e cu 80—90 cr. une ori chiar cu 1 
fl. Semința lucernei o amestecăm, bine inainte 
de semânare cu 9 părți de năsip și așa o 
sămânăm, ca se-nu cadă pe unele locuri prea 
deasă pre altele prea rară. După semânare 
grăpăm frumos dar nu prea tare, ca se nu 
intre semința prea afund și apoi ii dăm bună 
pace. Ovesul seau orzul vor încolți și vor 
crede mai curund decât lucerna, ce-i și bine, 
ca se-i facă umbră și in timp secetos se nu se 
usuce, slabă fiind la început, până ’și face redă- 
cini bune. Găinile ne ar face mari daune dacă ar 
intra pe lucerniște, că scormânând fac pătule 
unde apoi remânend locul gol es buruiene in loc 
de lucernă. Când ovesul ori orzul este până 
in genunche de mare, îl cosim și folosim ca 
nutreț verde pentru vite, ca se se poată des- 
volta lucerna, care ne dă incă in veara aceea 
cel puțin o bună cositură. In primavara a 
doaua după semenare, lucerniștea se grapă 
bine cu o grapă de fier și — de cere tre
buința — se mai pune gunoiu. Tot așa se 
face in toate primeverile de a rândul 10—15 
ani, ba dacă-i priesce bine, chiar 20—25 
ani. Ea este cel dintâiu nutreț verde, că pe 
S. George e de cosit odată și ține până toam
na târdiu ce pică bruma groasă. De cinci, 
ba chiar și de 6 ori vine cosită in fiecare 
veară, ci nu se lasă se se coacă ci se cosește 
când videm că va se înflorească. Ba 
oamenii nostrii fac altcum, ca se aibă tot 
mereu lucernă proaspeta; de au d. e. 1/i 
jugher de grădină sSmânată cu lucernă, 
primăvara, îndată o prinde coasa in ea, in
cepe a cosi câte o breazdă in fie care di și a 
o da amestecată cu nutreț uscat, ori chiar 
cu ogrinji și pae vitelor se o mânânce.

Prin aceea ajungem 2 scopuri; 1) vitele 
trec cu incetul dela nutrețul uscat la cel 
verde și nu se cufuresc; 2) se deprind cu 
mâncatul lucernei, care dată numai decât 
verde lear face reu, că cele mai multe se 
unflă de ea, de o dăm vitelor goală; 
cu ajutoriul ei ne mânâncă vitele și paile 
și ogrinjii, cari altcum near merge in pagubă, 
deci împingem nutrețul cel bun cel mai 
avem — pentru timpuri când lucrăm din 
greu cu vitele, ear de nu mai avem nutreț 
uscat, atunci cu ogrinji, paie și lucernă 
tineră ne scoatem pre noi din detorii pentru 
nutreț, că nu suntem siliți a cumpera, ear 
vitele ni le ținem bine. După ce s’au deprins 
odată vitele cu lucerna, apoi li o putem da 
și goală, dar numai câte puțină și se cosim 
tot-de-auna de seara, câtă chipzuim că vor 
mânca vitele mâne, ca se li o d’am veștedă 
că atunci nu-i primejdioasă. —• De vedem 
că vrea se înflorească și nu o putem con
suma cu vitele, ne punem și o cosim și 
facem din ea nutreț uscat; dar nu o uscăm 
de tot, ca ierba, ci numai de jumetate, apoi 
o punem pe prepeleci unde se uscă bine și 
de unde apoi o punem in podul grajdului 
ori in alt loc potrivit.

Nu mai puțin folositor decât lucerna 
este trifoiul. El priesce bine in locurile 
unde priesce grâului și sâcărei. Să cultivează 
in modul următor:

Am cultivat pământul cum pntem mai 
bine pentru grâu ori secară și din toamnă 
l’am și sămenat cu aceste bucate și acele au și 
răsărit. In primăvara următoare, des de cu 
primăvară, pe asta vreme bună oară, îndată ce-i 
sbicit pământul cât să se poată grăpa fără 
tină, ne punem și semănăm acolo in holda 
de grău ori secară semința de trifoiu, 8—12 
chlgram pe jugâr, apoi grăpâm încet — prin 
cc nu numai că astupăm semînța trifoiului, 
dar folosim și holdei, că remăne ca săpată, 
rărită, și cu pămeutul pulverisat. Putem se
măna trifoul și pe o ploaiă bună, atunci nici 
nu-1 mai grăpăm, dar totuși mai bine-i pa 
vreme bună, ca se-1 putem și grăpa. Dar 
putem s&măna trifoiul și in holda de orz 
seau oves, ca lucerna. De îl semânam in 
holdă de toamnă, atunci îndată după secerat 
putem cosi un păr, vedi bine acesta-i ames
tecat cu miriște, dar e bun, ear de este după 
aceea numai câteva dile timp ploios, otă- 
vește frumos și toamna la culesul cucuruzului 
mai avem o cosaștină bună. De l’am semă
nat in spicoase de primăveară, atunci in 
veara aceea nu avem decât o cosaștină. Tri
foiul il cosim când cere trebuința, de avem 
de al folosi verde, de or voim a face fân 
din el, il cosim când prinde a înflori, și îl 
imprăștiem numai de cât. Bine e și la trifoiu 
ca și la lucernă, de avem se-1 dăm verde 
vitelor, se nu-1 dăm proaspet cosit, ci cel 
cosit de adi îl dăm numai măne, dar nu-1 
ținem cosit preste olaltă se se înfierbânte 
ci il imprăștiem și ’1 dăm vesced la vite. De 
trifoiu se umflă vitele ca și de lucernă, deci 
cu el trebue nutrite vitele cu mare băgare 
de seamă ; trifoiul ușcat, ea și lucerna uscată, 
nu mai este primejdios. — La inceput, și tri
foiul verde ca și lucerna verde se dă vitelor 
numai amestecat cu paie, ogrinji ori nutreț 
uscat; după-ce s’au deprins insâ cu el, se 
poate da și gol, dar — cum am mai dis —- 
cu băgare de seamă, câte puțin și cam 
veșted.

Pășunatul holdei cu trifoiu nu este ier
tat, ca și al luțerniștei; insă vitele albe, 
toamna târcfiu, când nu e pământul prea 
moale, le mai putem lăsa se pască, dar caii 
și oile fac adesea mari stricăciuni.

Adevărat nutreț bun și mult dă trifoiul 
in anul al 2-lea, când se poate cosi de mai 
multe ori, totdeauna adeca când vedem că 
va se înflorească. In anul al treilea incă ne 
dă o bună cosaștină, • dar după aceea prinde 
a se vări, și după cositul al 2-lea trebue se 
spargem țelina, ori că o lăsăm de pășune 
ear toamna târdiu ori in celalaltă primăvară 
de timpuriu o spargem și avem o cucuru- 
ziște aleasă in locul trifoiului.

De voim a face semință de trifoiu, atunci 
in anul al doilea după semenare il cosim 
numai odată, ear după aceea il lăsăm se 
crească, se înflorească și se stee se se coacă 
bine până colo de cătră toamnă, când il cosim, 
uscăm bine și facem stog acoperit până adu
cem mașina de-1 imblătim. E drept că âm- 
blătirea iui e cu cheltuială, dar și semința e 
bine plătită: 60—80 cr. chilogramul. Nu 
avem destule cuvinte pentru de a recomanda 
fraților noștri plugari cultivarea acestor 2 
plante atât de folositoare; vefli bine, începu
tul il vor face numai cu câte un petec mic 
de pământ, până se vor deprinde bine cu 
cultivarea lor. i.



Bursa de bucate din Budapesta Cine voesce se tergue eftin se
De 1» 14 Marte 1894.

Grâu de primăvară......................... ....................................fi. 7.28
» n toamnă..................... ...............fl. 7.54

Ovgs de toamnă............................. fi.
♦» de primăvară ..................... ...............fl. 6.77

Cucuruz per Mai—Iani................. ...............fl. 4.75
„ Iul.—Aug................... ...............fl. 4.96

cumpere acuma Târgul Ciacovei

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei,

papuci pentru bărbați
papuci pentru
papuci pentru

fiindcă păpucii câți 
din jos de preț din 
las de vindarea acestui articlu de tot,

femei
copii
mai am i vind cu 3O°/o 
causa că pe viitor me

De la 14 Marte 181)4.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Cu toată stima

Prin aceasta se aduce la cunos-a

tința on public, că târgul de 
țară al Ciacovei se va ține in 
Ciacova in

■ V

Grâu, greutatea eualit. 76 chilog. per 100 chilog. 6.42—6.75

dilele din 29 Mar
in I Aprilie n. a. ctie n. până

Leopold Weissmayer 
R.-Lugos.

—5.10
Orz —6.40

6.30—6.40

șx o

S’

3

Nr. 48 2—3

?. ® o

th

4.05—4.10

o EL rt 
■n © ®rt- B’ ~

6.75—6.80

K

jj r» ®
- o> P

»c I

§

B ffi
2 3

p
CD ffi r->

O B =-Ort-®
CO

g-ffi
I £ § §*

L ® O ®
:• »*=> 

-r-r- -!'• 00
rt • B ® 
b ao c © 15

as M rt5 Bî 
® ® © 

hi rt» rt» Pa “ 
-rt; C-» ® O ®' 

" rd ©

= S c- ®

B- S-o B el 
rt ffi ©

EL •
3 ® 1

rt S 

7’ 3. B ® 7’

o § §

E ® ST.
® c-i et 3 2

•'*' ® P5 2
— ® 
« 5 
rt PX 3

L St. rt .B 2“ 
;• B

1»

Secară

Oves, renturat 
Cucuruz, nou

o
8 
o o o o o o o o o o o © o o
8 
© o o © o o o © ©
o o © o o ©
8 
© o © o 
8 
O © o o o o O © o © o o

5 g 
Ș- & s | 

: s®

o-B3 
o px • 

-a ® 
" CL.-‘-

►d a’ ® XJ

® ol EH ®

8 ‘ "S p g

cn 
P>

p4 ® © -
® . . j? tj ni -

■B 2. O f3 rt
- 3 c 2.
*2- p o.

&

B EL -î a.

ffi ® p 

EL 
©

•c 2 

rn a 3 w 

g g-2. o
rt- 
o

oooooooooooo»ooo- © el

S ®

® g £, 
g ” S.

B*

Q 2 = 

rt S’ P®< rt r-ț-
§’

F^g. 2
2. Oi M P 

B O-. p>
S-s

15
Oi ffi
ST. B 

■o ®

2- o. ® EH ®
o
O-g 

ffi — O Qî

* a

o s
?. 3 ; s 
, B

S S’

8 .H

EL B Z

> EL 2$ O
, S’ = PX

S’ 
s

24 a3.
- ® B — ă 

â

•• M O- P
® ST &x

B

<z>

a

ffi

ffi QD ® "d 
a 2 S 3

? 2.S<§

£ _ a ® '3. n
3 -

3.

EL

® a.3 °’o> g 
r’-o * 
® 0,2 9

2'S 0 B
B

so
g,E. 0 0 

kȘ
w p

•S.B B 
r* &

- rt’ 0 
=:a.B 

g 2 * 

*c.'*

«CD. ©

® » O rt B 
S» 3 a £ 8. £ 

2- ® O - S3- ®
O < Tf.
22, B EL rt-
g. S S’ £.-» 
rt B Z!» q
® S< 2

© B 
© EL 
PX B

B
&j> o
B .
® <1 fi

® B d. rt rt

EL 
CD

<2.

o EL 
ffi

S rt B 
EL cn q rt

2. e g ®
® sr ®<~

g o- £'
S. e ® S' H - 

crq ©
S » rt
3< « â ® ”■ 

^3 t-rt13 PX^
O £- P3

: 3 °

_ 1« 

B< B

B
W © 
px fl

T3 rt- <

S-S S §

05 *-
o

£.

- ’ « ffi C
g rt. 3*0
® 5ffi jy —

S | 
Mw
«O m rt 
2 £rt co

t"»EL - 
B ffi a £

B O •< ©'

Bg B
S-B’g

5-5.2 _
2 -37$ 3 pj

H. ®□ o
_ r> 

P CD -O 
CO 

3 O =

® 50 ..
*EL ET O' 

a ® E „.

© el’® 3 b
— - rt

-a ffi ffi

2 cr

**
<n ffi q

- EL ®.

-* ffi

§-» "■ 

co 
ffi

O _ Eu
O EL ® 

— rt PX 
SO rt. 
p> B T5 B 
3 PX ® B» “ g • ~ s

PX

EL-a zr 
sa — ® 
s-U

< cf o

P —
S- t O

!. rt- rt < g ©
: O ® 2 ? 3.
> rt PS S
> ® — 

_ O -
! â-

rg-ș ș

- 5 
b 
EL 
PX

£H®EL.-,
' rt -• 3 

;• s ©

o
B

2-®, O* 
I ffi *■“

EL 
ffi» £

o 5 g- 

r- • — cri 2

’• » c 2 
S* ?

3 -ti =

8
O o o o o
8
O o
8
o o © o oO

«oX 
ffi

I

rt 
o ._

2- r § - o 

~o -g 
rt. ® B 

E£b S-5 3 ■= H§ KS.2-

5 g E- 

3 ® PX 5

o —

EL 
ffi
Pc,

=,’S §■

.2- 5. w "

2.S- ffi 
©

®' pc 5

® 5.
b 0§> a- «3

3 ® -
fio-j cr *

■2. a.-2. -ti

3 ® rt 
© 

’o

-O

. ța -

. ȘT ffi B

® B -rt B

r S--S. B X 

3.-0 
g -e o

b:

_ oug-e Hi
ST 5 2 ~ ~

. _ s g 2. b e -
® C rt o y O j;

§ ffi îx^B

3 o

EL o- » O- EL 
P ST. B ffi 
E.£S 5 

,. PX B 
**’ © 

O M O• O» m o: p o B a
B ET “3.3 0 

O £?« 

2.’’ ->

S’ 3. 

*w 2.

d ® 

—f o
J-* 00

B ©* ffi 

10 ^-2 
co

s:

rt 2-
3 B 0 

~ tr
s

JX 2 o
° 0

I ? '*1 B *

E

® 3

h.

o
CC
E

!’ ELT5
® O

i I

O.-» t>

*3 
® 
B 

s “ B-a 
A- SS( = 
c J2

C-H 
î>

2" Z
99 s
Is = 

țx a<

js P

O ® K?

ffi p
co

rt» px O 
• o rt- rt Si

s §:

H g' & 2. ă 

g.- ! ®

TT rt P rt* £. rt TT ii e* *— -25 2 B »— BB i— o. rt- Ei- rt ~Brt » B _ CT ~ © as p •—• «©rt ® -®. § 2. 3 ? © © ?* rt sr?x d rt © 00 2 ? o 2. 5? 0 ? © 7 © "f PC

@OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOO(MX>OOOOOOOOOOOOOOe



Nrl 10. DUMINECA. (Pag. 8.) 1894.

ggF* „VICTORIA" institut de credit și economii in Arad. "Wi

Domnii acționari prin aceasta se invită, conform §. 17 din statutele institutului la

care se va ținea in Arad la 26 Martie 1894 st. n. la 10 oare inainte de medădi in localitățile institutului (Strada principală Nr. 2.).

Oble otel®:
1. Raportul directiunei, bilanțul anului 1893, și Raportul comitetului de supraveghiere.
2. Stabilirea bilanțului și distribuirea profitului curat.
3. Alegerea alor doi membrii in direcțiune in sensul §-lui 33 din statute.
4. Alegerea comitetului de censori, conform §. 45 din statute.
Domnii acționari, cari doresc a participa la adunarea generală in persoană sau prin plenipotențiați in sensul §. 22 al sta

tutelor, sunt rugați a-și depune acțiile și eventual dovedite de plenipotență la eassa institutului cel puțin cu 24 oare innainte de adu
narea generală.

Arad, in 7. Martie 1894. st. n.

Nr. 45 (2—2) Direcțiunea institutului.

yVotive Contul bilanțului Pasive

Cassa in numerar...................................
Cambii in portofoliu.............................
împrumuturi hipotecari.......................

1
21537

606730
258638

22
43

Capital social:
1000 actii ă 100 fl.
2000 acțiiă lOOfl. em. II.

100000
200000

—
300000

Avansuri pe efecte publice .... 7905 Fondul de reservă ...... 63834 99
Cassa institutului................................... 58331 45 Fondul de pensiuni al funcționarilor . 2076 50
Efecte proprii........................................ 1944 Depuneri spre fructificare .... 579132 01
Diverse conturi debitoare..... 39470 54 Deposite de cassă................................... 2063 27
Mobiliar:............................................... 1649 74 Contribuție după interesele depunerilor
După amortisare de............................. 164 97 1484 77 sein. II...................................................... 1365 37

Transitor.............................................. 245 78
' Interesele acționarilor em. II. . . . 5253 99

Diverse conturi creditoare .... 14107 95
« Dividendă neridicată............................. 423 —

Interese transitoare anticipate . . . 5756 42
Profit transpus din 1892 .... 1688 55

| Profit net.............................................. 20093 58 21782 13

996041 41 - 996041 41

Debit Contul Profitului și Perderilor Credit

Interese:
pentru depuneri spre fructificare . .

Spese:
29893 97

chiria, imprimate, registre, porto, re-
quisite de cancelarie, lemne, lumina 3533 16

Salarie....................................................
Contribuție directă și 10%, dare la in-

6630 ,i ■

terese după depuneri........................
Amortisare din mobilar ..... 164 97

5973 33

Amortisare din cambii....................... 620 — 784 97
Venitul transpus din 189 3 .... 1688 55
Venitul net.............................................. 20093 58 21782 13

68597 56

Interes:
dela cambii........................
dela împrumuturi hipotecare 
dela avansuri pe efecte
dela efectele propiri . .

Chiria...................................
Venitul transpus din 1892 .

46997
18795

421
50

05
81
53

66264
644

1688

39
62
55

68597 56

Arad, 31 Decemvre 1893.

Nicolau Oncu m. p., dir. eșec.
IDireotlnnea,:

Dr. Petco Lazar m. p.. preș.

Georgiu Lazaru m. p. 
Earâtsonyi m. p.

Mihaiu Veliciu m. p-
J. Papp m. P-

Aurel Suciu m. p.
Dr. Vuia m. p.

Pentru comptabilitate:
S. Itrrioii m. p.

Antonescu m. p., v. preș.
Dr. Nicolau Ciaclan m. p.

V. Mangra m. p.

Comitetul de supraveghiere :
Revidiat si aflat intru toate esact:

Arad, 7. Martie 1894.

Petru Trutia m. p. Romul Ciorogariu m. p. Nicolau Marcu m. p. George Feieru m. p- V. Papp m. p. 
S’a tipărit in „Institutul tipografic, societate pe aciuni“ in Timișoara.


