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Septemâna patimilor.
Cele ce s’au întâmplat in săptămâna 

aceasta ne arată limpede, că ea a fost in 
adevăr săptămâna mare, săptămâna pati- 
melor pentru popoarele nemaghiare din 
aceasta țară.

Acum este lucru hotărît și stătorit că in 
7 Maiu nou 1894 se va țină in CI uși u 
procesul cel mare contra comitetului cen
tral național din Sibiiu. Prigonirea cu pro
ces contra comitetului nostru românesc din 
Sibiiu se face, pentru că el a vrut se 
spună cu inimă deschisă și cu gând curat 
Domnului țării toate durerile și dorințele a 
trei milioane de Români credincioși din 
Ungaria și Transilvania. Toate aceste jalbe 
ale Românilor au fost cuprinse intro scri
soare mare numită Memorand. Mai anțerț 
acest comitet însoțit de preste trei sute de 
Români, preoți, învățători, plugari, advocați, 
meșteșugari din toate locurile, a dus la 
Viena se dee acea carte Domnitoriului. 
Insă . . . nici deputațiunea nici Memorandul 
n’a putut ajunge la ochii monarchului țării...

Stăpânirea din Budapesta cu toate aceste 
s’a necăgit rău și a pus acest proces in 
capul membrilor comitetului pentru că a 
indresnit a apăra poporul, libertatea și 
drepturile naționale din lege ale poporului 
românesc.

Comitetul național din Sibiiu insă a făcut 
toate aceste la voința și hotărîrea adunării 
sau a conferinței, ținută in Sibiiu. A făcut 
adecă la voința și in numele națiunii române 
intregi. Toți Românii dară fără deosebire 
suntem datori se stăm ca zidul lângă comi
tetul național și se-1 spriginim cu tot ce 
avem și cu ce putem.

Procesul din 7 Maiu in Cluș dară va 
fi un proces cum n’a vedut lumea des. 
Proces contra poporului românesc intreg. 
Lumea se va uita și ne va judeca după cum 
ne vom purta.

Frații noștri din România vor țină in 
acea di in tot locul slușbe dumnedeești și 
adunări mari pentru ca se dee sprigin și 
părtinire comitetului pîrît și causei românești 
greu amenințate.

A noastră, a Românilor din această țară 
a noastră insă este datorința cea mai mare 
și in locul cel de intâiu a da sprigin frățesc, 
a ne areta un trup un suflet in acest proces 
cu comitetul nostru național.

La o parte dară cu sapa și cu peana, 
cu acul și cu condacul in acea di. Fie care 
se-și întocmească trebile așa ca in 7 Maiu 
se poată fi sau se poată trimite deputațiă 
la Clușiu, din tot locul, din tot satul.

Se jertfim macar pentru causa națiunii 
noastre, pentru viitoriul copiilor și al nepo
ților noștri. Jertfă bună și sfântă va fi.

Sus dară cu bărbățiă, cu inimă româ
nească la Cluș in luptă dreaptă pentru 
causa sfântă a poporului românesc! Sus la 
Clușiu in 7 Maiu n. cu mic cu mare, tiner 
și bătrân, sărac și bogat! Se fim dovadă 

viuă celor pîrîți, se jurăm credință până la 
moarte celor ce luptă și sufer pentru popor.

Se fim mulți, se fim toți la un loc, ca 
lumea se ne vada, lumea se ne creadă!

Mai bine loviți, închiși, morți, dară de 
drepturile limbei și existenței noastre na
ționale nu ne lăpădăm!

*

Mare trebue se fie amarîciunea și apăsa
rea popoarelor nemaghiare. Chiar și Serbii 
noștri, amuțiți și desbinați de atâția ani, 
s’au sufulcat, s’au adunat, s’au împăcat și 
au strigat protestul lor de durere in lumea 
mare contra stăpânirii din Budapesta.

Serbii adecă au ținut in 19 Aprile nou 
inCarloveț o adunare mare de popor. 
Au fost de față la douedeci de mii de 
oameni in frunte cu episcopii, preoții și 
invățații lor. Au fost adunați Serbii din 
toată Metropolia sârbească. Gratulări și in- 
curagieri telegrafice au sosit multe, cu miile, 
dela Români, Slovaci, Ruteni, din România, 
din Serbia și din alte țări. însuflețirea a 
fost uriașă. Toți intr’un glas au protestat 
contra legilor de căsătoriă civilă a guver
nului și au jurat se fie frați și neosteniți 
in luptă umăr ia umăr cu celelalte popoare 
nemaghiare din țară.

*
Noi Românii incă suntem chemați 

la o adunare mare, in care se protestăm 
din nou contra legilor păgâne ale stăpânirii 
din Budapesta.

Mai mulți fruntași români din Arad au 
convocat aceasta adunare pe diua de 3 
Maiu n. a. c. adecă Joi după sfintele 
Paști. Adunarea se va ține in Arad poate 
că chiar sub ceriul liber, pentru că și Ro
mânii se vor aduna sute și mii din toate 
locurile și țările. Se fim dară cu toții gata 
ca la acea adunare și noi Românii din 
Bănat incă se mergem cât de mulți, se 
ne întâlnim in Arad cu frații noștri din 
Ungaria și din Ardeal, se ne ștringem mâna 
și se legăm ortăciă nesfârșită in luptă pentru 
limba și biserica noastră.

Numai acel popor are drept de a trăi, 
numai acel neam are temeiu de a fi înzes
trat cu libertate și cu drepturi naționale, 
care este și harnic a se lupta și a se jertfi 
pentru dobândirea lor. Pe cel somnoros, pe 
cel fricos, pe cel ticălos toți îl apasă, toți 
îl imping și toți îl desbracă de toate ce are.

Un popor slab numai moarte are, dară 
viitoriu nu!

*
Din această săptămână mai avem de a 

insemna o întâmplare pre cât de mare pre 
atât și de tristă. Rescoala sângeroasă de la 
Hodmezo-V âșârheiu.

Mulțimea de locuitori săraci, lucrători, 
dileri din părțile Ungariei de jos n’au ce 
mânca, n’au ce lucra pentru că nu sunt in 

stare se-și agonisească nici o falcă de pământ. 
Pământul este mai tot a grofilor, baronilor, 
a spahiilor creștini și jidani și a orașelor. 
Acești proprietari nu vând nici un petec de 
pământ.

F Această mulțime flămândă și goală de 
mult strigă și și se văieta, insă nime in 
lume nu avea grigea ei. Cei bogați și sătui 
nu simțau durerile și năcasurile sărăcimei 
și aceasta nepăsare mare s’a resbunat amar. 
Cu atât mai mult s’au interesat de cei 
amărîți alții, așa numiții socialiști, cari die 
că vreau se ajute și se mântue pe cei 
săraci și lipsiți. Acești socialiști suut adi 
stăpâni peste mulțimea mare săracă din 
satele și orașele ungurești din ținutul Seghe- 
dinului, a Kecskemetului, a Țegledului, Bichi- 
șului ș. a.

Această amărăciune a resuflat groaznic 
in 23 Aprile in Hodmeză-Vașârheiu. Dintro 
schinteauă mică s’a incins un foc mare, o 
revoluțiune sângeroasă care numai cu puterea 
armelor s’a putut potoli. Au venit cătane 
călări și mai multe compănii pedestrași 
cari de abia au putut face rânduială. Insă 
până au venit, lupta turbată s’a incins in 
piața mare înaintea casei orașului intre 
mulțime și intre gendari, cari au tras mai 
multe focuri din puștile lor. Când a sosit 
oastea și a împrăștiat mulțimea au fost deja 
trei morți și o mulțime de răniți greu 
și ușor.

Mulți bagă vină stăpânirii din Budapesta, 
pentru că de multe se apucă, face chiar și 
legi păgâne, dară numai de acea nu se in- 
grigește de ce ar fi lipsa cea mai mare in 
țară in aceste vremuri grele și scumpe.

Iacă urmările se și ved apoi. Revoluțiune 
intre popor din causa foamei și a amarî- 
ciunii mari. Casa orașului din Hodmezâ- 
Vâșârhei zidită cu 200,000 fl a fost groaznic 
bombardată și adi nici nu o mai cunoști așa 
este de sdrobită și ruinată. Se pricepe că 
o mulțime de oameni au ajuns in prinsoare. 
Dară așa se vede că lor nu le pasă mult. 
Sunt oameni cu inima in dinți și cu capul 
amână.

*

Numai o veste mai bună am avea din 
această săptămână. Anume că bunul Dumne- 
dău s’a indurat și ne-a dat ploi bunjșoare 
aproape in tot locul. Acum eară avem 
nădejde că dacă vom lucra ne vom putea 
și mângâia.

*
Iacă o adevărată săptămână de patimi. 

Așteptăm dară cu dor învierea mântuitoriu- 
lui nostru, frumoasele sărbători ale s. Paști, 
in care Românul cu Român se intâlnește 
frățește și iartă cu dragoste salutându-se cu 

„Christos a înviat 1“



De ce ne uresc pe noi?
III. De sute de ani, de când ei stăpânesc 

această țară de sus până jos, au încercat prin 
porunci, prin legi, prin apesări și chinuiri in 
feliu și feliu de chipuri se ne trântească la 
pământ sau se ne facă fugători in lume; se 
ne desbrace de frumosul nostru port națio
nal; se ne lăpădăm de legea noastră; se ne 
batjocurim limba străbunilor, cu un cuvânt, 
se nu mai fim Români.

Dară n’au putut nici până adi și nu o 
pot nici chiar acum, când toată puterea țării, 
dieta, banii, cătanele, prinsorile, sunt in mâna 
lor și fac cu ea ce le place și când le place.

Românul a remas Român și numai Ro
mân până in diua de aqLi, in toate vremile, 
in bine ca și in rău.

Românul nu s’a lăpădat de portul și de 
datinele sale nici in dilo de sărbători, nici 
in veacurile de robie. Românul nu și-a părăsit 
țara, nu și-a vândut patria și nu și-a spurcat 
limba. El nici când nu și-a călcat jurămân
tul, nici in pace nici in resboiu, nici mâna 
n’a dat cu dușmanii țării și ai Domnului țării.

Românul a răbdat și a suferit, insă 
pururea a fost statornic și credincios neclă
tinat.

I-au luat toată libertatea națională și 
l’au lipsit de drepturi naționale nu numai in 
politică, ci și in biserică.

L’au silit se primească lege străină și 
el a lăpădato. I-au pus stăpâni străini in 
biserică și in scoală sute de ani și l’au silit 
să se roage lui Dumnezeu și se vorbească 
lumii in limbă străină numai ca se-și uite 
de a sa limbă, de dulcea limbă a maicei 
sale, se o urească și se o hulească el cu 
buzele sale și se-i fie rușine a fi Român in 
lume, in pământul său, in casa sa.

Dară Românul tot Român a remas și 
este. Multe au perit și de multe nu s’a ales 
nimica, insă Românul stă și astădi mândru 
de al său nume și de a sa limbă.

Au trimis proroci mincinoși și sumuță- 
tori intre poporul românesc, doară îl imping 
se facă una fără de vreme, se-și frângă gru
mazii, se-și pună capu.

Insă Românul pățit s’a ferit și a scăpat. 
Galea sa a fost oablă și curată, ținta și arma 
sa au fost și simt sfânta direptate.

FOIȘOARA.

Peatra credinței.
Istorioară din viața poporului

d« Coriolan Brădicean.
(Continuare.)

— Mi-i frică, că se adună lume multă și 
noi n’avem mai mulți decât 30 de ostași, tjise 
Mustafa; și dacă vor sări asupra-ne pentru Nincu 
fiiul celui mai de frunte om din oraș. Atunci...

— Și de vor fi audit! precum voauă ve pot 
spune, adauga Asan, precum mi-a trămis vorbă 
tatăl meu, că impăratul Austriei să gătește de 
bătaiă contra sultanului, atunci din o mică gălă
gia — se poate naște o rescoală — mare.

— Dacă stau lucrurile astfel, atunci facem 
altcum, replică Carafa.

De pierit trebue să piară, cât mai curend. 
Scopul e să le stingem viața.

— Atunci se-i sugrumăm in arest.
— Așa va fi mai bine, întăriră Asan și 

Mustafa d’odată. S6 nu facem sgomot. Dar tru
purile lor se-le înfundați in saci și in fiecare sac 
se puneți câți-va plumbi de tun și se-i aruncați 
n Timiș.

Așa a fost Românul de când îl cunoaște 
lumea și așa este el și astăzi.

Și astfel Românul in sfârșit va invinge, 
va fi mângâiat și mălțumitoriu lui Dumnedâu, 
că l’a inzestrat cu atâtea însușiri și virtuți 
bune, nobile și frumoase.

Iacă de ce ne urăsc pe noi.
Și până când ne vor urî știm că sun

tem Români și știm cum trebue se fim. Ii 
iertăm, insă voia nu le-o implinim, că-ci 
asemeni suntem cu toții și cu toții de o po
trivă înaintea lumii și înaintea vecinicelor 
legi ale lui Dumnedeu.

Cunoască-o și ei aceasta și lucre după 
această cunoștință curată și adevărată și 
atunci, insă numai atunci poate fi sfântă 
pace intre noi, dorită de mult. Altcum nu!

*
Avem noi Românii, ce e drept și multe 

slăbiciuni, nu insușiri rele, ci numai slăbiciuni. 
Ele s’au lipit de noi prin impregiurările 
timpurilor și acele slăbiciuni sunt mari și ne 
impedecă tare și ne strică mult. Străinii le 
cunosc, se bucură de ele și ne gugulese cu 
ele. Slăbiciunile noastre sunt tăria lor cea 
mai mare. Trebue se ne deșteptăm, se ne 
luminăm și se ne curățim pe rând de acele 
slăbiciuni ale noastre. Atunci apoi vom vorbi 
altcum.

Dară despre slăbiciunile noastre de altă
dată. Acum se apropie sfintele sărbători ale 
invierii din morți a Mântuitoriului lumii. Se 
prăsnuim in pace și in dragoste frățaseă 
aceste sărbători și se credem in inviere și in 
mântuire. i. v. b.

Cronică.
Românii din Torontal. Onorabilă redac- 

țiune! Prea bine ați făcut că ați primit și 
ați publicat plângerea fraților noștri Români 
apăsați din D i n i a ș. Insă astfel de comune 
avem noi incă destule. Așa in comunele 
Dobrița, Sefcheriu, Samoș, Borcia 
și O m o 1 i ț a sunt mulți Români cari ar 
pute înființa comune bisericești române, adecă 
s’ar pute despărți ierarchice de cătră Sârbi. 
Asemene și in comuna G a i, lângă Deliblat, 
și in comuna Marghitița.

Românii din Panciova și din B e c i-

— Bine stăpâne! Și când se facem asta ? 
întrebă Carafa. încă a<ji noapte; deloc după 
meijul nopții; primiți voi și mai doi increduți 
straja cetății, și când toți dorm, voi intrați, is
prăviți, și veniți baremi unul se-mi dați de știre. 
Eu vă aștept, ca se pot dormi liniștit.

In sara acelei dile moș Belu și Niță Preda stau 
rezimați de podiil mare din Lugoș și nu grăiau 
nimic. D’odată eșiră de sub pod doaue luntriță 
și pescarii semțind greutate in mreajă acățată 
pe 2 ru$i, iute iute abăteau luntrițele la olaltă 
și ridicând mreaja, resturnară pescii prinși in 
luntrii și apoi mreaja eară o cufundară și se 
îndepărtau pe cât de lată le era mreaja, așa plu
tind lin și tăcut pe Timiș la vale cătră cetate.

Moș Belu și ortacul seu vătjend luntrile 
își luară noapte bună și șoptind unul altuia me
reu „Doamne ajută “ se îndepărtară cătră casă.

XI.
Cât nâcas, câtă durere împrăștiau turcii 

intră locuitorii din afară, dar in aceia totuși mai 
ținea sufletul, putința d’a se mai scuti, și nădej
dea de a fi liberați.

Cum gemeau insă Nincu și Partenie in 
intunerecul inchisoarei din zidurile cetății! țfi 
și noapte sub cheiă, căpătau a rare-ori de 
mâncare și mai mult remășițe li se arunca și 
intr’o cântă spartă apă, ca la câni. 

cherecul-mare incă ar pute înființa 
comune bisericești române. Nu lipsește alta 
de cât numai voință tare, lucru neadormit și 
credință bună; popor este de ajuns care 
bucuros ar și jertfi pentru biserica și școala 
sa națională numai se scape de sub jugul 
limbei și a stăpânirii străine aici in țara și 
la vatra sa. In aceste două orașe mari ar 
mai fi foarte bine și tare de folos dacă am 
ave mai mulți oameni cu carte bună, advo- 
cați, neguțători și alți măcar vro doi trei 
numai. In Panciova avem acum doi advocați 
români (Dr A. Bireescu și P. Tisu) și ne 
bucurăm; in Becicherec insâ nu avem, ci și 
neguțătorii români de aici s’au cam corcit. 
Cu rânduială bună s’ar pute dară eară deș
tepta. Toată aceasta treabă n’ar fi așa de 
greu de deslegat.

Sunt Români și in comunele I d v o r, 
Sacul a, Cent a, Baranda, Trepaia, 
Opava, Fărcașdin, Ori ova t, T o- 
mașovaț, ba chiar și in Farcovaț, 
Perles, Elemer șiMelențe cu fru
moasele și curatele nume Marian, Oltean, 
Cucu, Vulcan, Cioban, Spăriosu, Mîțu, Nes
tor, Savu, Băcală, Ardelean, Bălan, Milencu, 
Velia ș. a. dară sub apâsarea Sârbilor și 
uitați de frații lor, au început ași cam uita 
dulcea limbă românească a părinților și stră
moșilor.

Cu bucuria mare dau de știre că Ro
mânii din comuna Dobrița s’au înțeles 
frățește și fără nici o frică și cu credință 
bună au trimis rugarea lor la delegațiunea 
eongresuală a metropoliei române din Sibiiu 
pentru ai despărți ierarchice de cătră Sârbi.

Aeeastă românească faptă de laudă a 
Dobrițenilor este vrednică se o> împlinească 
și celelalte comune și apoi atenei s’ar vede 
cât de mulți Români sunt și in Torontal, pe 
cari lumea adi îi crede că sunt Sârbi. Și 
aceasta s’ar putea ușor face dacă oamenii 
noștri cei invețați și cu suflet s’ar apuca 
neamânat de lucru, că-ci poporul stă gata și 
se invoiește bucuros se română Român de 
eât se se facă Sârb. — A m.

Mustrarea. In dilele aceste in Viena s’a 
ivit un preot la cassariul de la calea ferată 
și a pus pe masa cassarhflui o miiă de floreni. 
De unde și de ce îmi dai banii aceștia întrebă

Nici o mirare, că Partenie, pe care l’au 
băgat bolnav in închisoare nu-și putea veni in 
fire; eară din feciorul fălos, vesel și voinic pre
cum era Nincu inainte de a fi prins și aruncat 
in robie, au rămas numai formele alese și fru
moase ale trupului său; dar fața-i era suptă, 
galfedă, ochii cufundați in cap impăenjeniți și 
spatele plecate. Căci pe lângă suferințele sale 
trupești și sufletești, pe lângă durerea sa pentru 
tatăl său, și dorul îl neliniștea pentru Zoe iubita 
sa. Mai avea Nincu sfi grijească de Partenie, 
care foarte mereu își putea veni in fire, și pentru 
greutatea boalei și pentru locul nepotrivit pentru 
a fi căutat și grijit la astfel de boală.

Dar — gândea Nincu — Partenie pentru 
noi, pentru tatăl meu ș’a jertfit sănătatea, căci 
luptându-se cu focul dela casa noastră a picat 
in aceasta boală; mS trage deci inima, și trebue 
se-1 caut ca barem câte (jile mai are, să le aibă 
fără chin și fără suferință.

Și Dumnedeu i-a ajutat. Intr’o Vinere dimi
neață din săptămâna a doaua a postului Sftului 
Petru, Partenie ridicându-se ceru dela Nincu se-i 
dee cioarecii și duruțiu — căci se simte in stare 
de a le îmbrăca și a se scula. Nincu i împlini 
cererea cu plăcere și îi ajută la îmbrăcat.

Partenie făcu 2—3 pași prin ingusta închi
soare, dar ear sS întoarsă la culcușul său — 



cassariul. Preotul respunse aceste : Un om s’a 
mărturisit la mine că nu de mult la cassa 
caii ferate cassariul i-a dat eu o hărtiă de o 
miiă floreni mai mult inderept. Omul insă de 
atunci numai avea liniște și hodină in sufle 
tul său nici diua nici noaptea și m’a rugat 
se duc și se dau inapoi la cassa acei bani 
pentru ca se-i tignească viața. Mai multe nu 
pot dice. — Mai curată și mai adevărată 
mărturisire rar se va fi intemplat in săptă
mâna mare.

Indurare in Vinerea-mare. In orașul 
Madrid, capitala Șpaniei, s’au ținut și in est 
an de vechia datină frumoasă obișnuită acolo 
in Vinerea-mare inainte de s. Paști. Datina 
este aceasta: Până când ține sfânta slușbă 
preotul se apropie de regina țării și ii dă 
un tăieriu. Pe tăieriu simt feliurite hărții 
învăluite cu panclice negre. In fie-care hâr
tie se cuprinde judecata de moarte a câte 
unui om rău osândit la moarte. Preotul în
treabă : „Erți, Majestatea Ta, acestor nefe
riciți ?“ — Regina sau crăiasa țării respunde 
cu glas tremurând aceste: „Le iert, pentru 
ca Dumnedău bunul se-mi ierte și mie 
cândva!“ — După aceasta iute se iau pan- 
clicele negre și in locul lor se pun de cele 
roșii ca trandafirul și apoi pe telegraf se dă 
de știre celor scăpați sau agrațiați. In est an 
au fost opt inși norocoșii. Acest obiceiu este 
vechiu in Șpania. La inceput se ierta numai 
unul, pe nimerite, pe care hărtiă adecă Dom
nul sau Doamna țării punea mâna. Când 
insă Isabella a doua ajunse pe tron ea ierta 
pe toți cădind in genunchi și sărutând sfânta 
cruce din mâna preotului. De atunci incoace 
se iartă tuturora pentru cari preotul in Vi
nerea-mare se roagă de Domnitoriul țării.

Prigonirea limbei, scoalei și biseri- 
cei române. In sinodul protopresbiteral gr. 
or. român al Belințului, ținut in 19 
Aprile sub presidiul m. on. domn protopres- 
biter G. Creciunescu s’au isprăvit de 
astadată multe lucruri bune și folositoare. 
Inse au fost și lucruri triste. Anume din ra
porturi s’a vădut că poporul in multe locuri 
nu-i destul de evlavios și lucrătoriu și ur
marea este că nici poporul, nici biserica, 
nici școala, nici limba lui românească nu 
poate da inainte și nu se poate întări și că 

căci era prea slab. Așa sunt bolnavii, cărora li 
s’a urît de zăcut, când incep a li să ivi cele 
d’intâiu puteri, se cred destul de tari a părăsi 
patul. Dar se inșeală, — așa se inșăla și Partenie.

— Ve<Ji Nincule! disă Partenie — nu pot! 
am slăbit de tot. Cine știe nu mi-or putrezi oa
sele aici, și mai că-mi poftesc moartea. Căci mai 
bine mort in groapă rece, decât viu — dar în
gropat in zidurile robiei.

Nu păcătui! <Jis6 Nincu. Aibi nădejde in 
D<jeu! nu veiji că ai prins fire. D’odată nu-ți 
poate fi bine de tot, ci cu mereul, mereu. Liniș- 
tește-te și nădăjduește, atunci și sănătatea mai 
iute ’ți vine.

Clonț! Clonț ! sună zorul ușii.
— Ce se fie ? strigară d’odată prinsionerii. 

Și abia săriră in picioare, eată Ciapca, sluga lui 
Asan, cu doi ostași înarmați intrară in închisoare 
și după ei preotul Moise cu cartea sântă învelită 
in patrafir, subsuoară și cu sântele taine.

Ca și când ar sta insuși D$eu înaintea lor, 
așa i-a fulgerat presența sântului părinte pe 
sărmanii prinsioneri. Căci știau ei: când intră 
popa la robi cu sânta cuminecătură, li se apropie 
sfârșitul «filelor.

Câteva minute și părintele Moise și Nincu 
și Partenie stătură neclintiți, ca și înțepeniți de 
uimire.

unde poporul slăbește acolo se vîră străinii 
și scot pe Români din toate.

Plângerea cea mai mare in sinod a fost 
că stăpânirea străină umblă acuma se scoată 
limba română chiar și din administrația bi- 
sericei, de și după lege nu are drept. Dară 
ei calcă legea ca apoi se poată călca și pe 
Români. Sinodul intreg insă nu s’a invoit și 
nu tace, ci a scris episcopului și sinodului 
diecesan ca se apere cu toată puterea popo
rul, că-ci poporul este una cu biserica și cu 
adeverații binevoitori ai bisericei.

Lucruri urîte in Ghilad. In comuna 
românească de frunte Ghilad, fiind mulți 
copii de scoală și fiind poporul harnic, sino
dul parochial a hotărît a face a treia clasă 
și toți cu un suflet au hotărît a plăti și 
cheltuielile de lipsă. Stăpânirea satului, cu 
un notariu străin, cu o antiste vai și amar 
de ea, pusă cu sîla de jupânul Somogyi, 
umblă se facă scoală ungurească. Dară popo
rului nu-i trebue și nu se invoiește. Duș
manii au făcut dară acuma alt plan. Au ince
put a desmânta și a spăria poporul se nu 
dee la școala românească. Nu s’a spăriat nici 
un Român credincios și de omeniă, ci numai 
nește slușbași amărîți, nește uscături rele. 
Vreau se treacă la altă lege. Dară legea 
nu-i cojoc. Rușine se le fie. Se ne ferim de 
ei ca de boala rea. Iacă ce lucruri urîte poate 
încerca străinul nepretin in satul românesc.

Sfințire de ripizi. In Dumineca „Florii- 
lor“ a fost frumoasă serbătoare in biserica 
noastră română gr. or. din Ghilad. Vred
nicul proprietariu G. Breban a cinstit cu 
dragă voiă un rând de ripizi frumoși și 
scumpi. Dl protopop I. Pinciu și dnii preoți 
A. Drăgan și Bocan au ținut slușbă frumoasă 
și au sfințit acele ripizi și apoi dl protopop 
a ținut o predică plină de învățături bune 
românești, care a plăcut tare la mulțimea de 
credincioși adunați. Dumnezeu se-i țină și 
se fie de pildă bună și alți frați de ai noștri.

Eoc in Mehala. Eri in 23 Aprile n. d. 
a. a erupt foc in podul umplut cu fân al casei 
comunale din Mehala învecinată. Focul nutrit 
de vânt amenința cu nimicire locuința nota- 
riului și alte zidiri ^private învecinate. Pom
pierilor voluntari din Mehela, ajutați de cei 
din Timișoara, li-a succes a localisa focul.

Aceasta chiar și pe ostași i-a mișcat. Părin
tele Moise, cel ce știa, că nu pentru moartea și 
perirea, ci pentru viața și scăparea lor a venit, 
să scutură mai ’nainte de surprindere și păși lin 
cătră robi, și le <jisă:

„Dragii mei, Asan fiul comandantului a 
ascultat rugarea mea, ca se-mi dee voiă se Vă 
fac in acest post al Sftului Petru, o slujbă pentru 
mângăerea Voastră creștinească, și dacă voiți, se 
Vă și împărtășiți cu Sfintele taine". Aci le făcu 
părintele cu capul dându-le semn, ca se ceară 
sfânta cuminecătură.

— Vă mulțămim sfinția Ta, <)isă Nincu, că 
Va-ți ostănit, și îi sărută mâna și după el 
Partenie; și ne rugăm ca se faceți Sfta slujbă 
și se ne cuminecați, că barem de indurarea 
ceriului se fim pregătiți.

Părintele Moise incepu sfeștania și o sluji 
și isprăvi cu toată evlavia. După acea luă pe 
Nincu intr’un colț al arestului, ca se-și mărturi
sească păcatele neascultat și neauzit de altul 
nime decât de el insuși ca alesul tatălui ceresc. 
Preotul i pusă intrebări șoptindu-i in ureche, 
i ascultă răspunsurile și apoi eară T întrebă, și 
eară, și eară; incât mărturisirea lui Nincu ținu 
aproape un pătrariu de oră. Apoi ingenunchiă 
Nincu și părintele punendu-i patrafirul, ceti rugă
ciunea de deslegare.

Afară de nutreț, au mai ars vase mari, lemne 
de foc ș. a. dauna totală se urcă la 3000 fi. a.

Hi men. Dl Ioan Cab a, invâțătoriu in 
Toc se va cununa cu dșoara Eugenia Giuvu- 
1 e s c u din Chișineu, Dumineca in 24 Aprile 
v. a. c. in s. biserică gr. ort. română din Toc.

In causa Românilor din Diniaș. Pri
mim și publicăm fără amânare următoarea 
declarațiune: „Onorate Domnule Redactor. 
Sum bănuit că eu aș fi autorul celor publi
cate in numărul trecut al prețuitei „Foaiă de 
Duminecă" despre Diniaș din Torontal. Eu 
acea notiță n’am dato, n’am scriso și n’am 
publicato, ci am cetito și eu numai in foaiă. 
Pentru ca să nu mi se facă nedreptate rog 
a constata aceasta și din partea on. redac- 
țiuni. — Timișoara, in 24 Aprile n. 1894. 
Cu deplină stimă Mihaiu Mioc m. p.“ — 
(Constatăm că dl Mioc declară adevărul, 
pentru că redacțiunea are bărbații și cores
pondenții sei de încredere speciali in Toron
tal, care studiază starea Românilor din acele 
ținuturi și raportează cu temeiu cele aflate, 
pre cum se poate vede chiar și in numărul 
de acți. Redacțiunea.)

Ouele de Paști in Persia. Ouăle de 
Paști este un obiceiu tot așa de vechiu pe 
cât este și lumea.

El există incă și la Industan la sărbă
toarea nașterei lui Budha, care este la înce
putul primăverei și care însemnează oul divin 
din care au fost făcute, ceriul și pământul.

In Egipt ouăle erau obiectul unei extra
ordinare venerațiuni. ț)eul Kneph era repre- 
sentat cu un ou in gură.

Persianul Zoroastru vorbește in termenii 
următori despre oul din care s’a născut 
universul:

„La inceput nimic nu exista afară de 
divinitate. Intunerecul domnea asupra spațiu
lui. Atunci un ou apăru, pe care noaptea îl 
acoperi cu aripele sale. Fiul tatălui tuturor 
lucrurilor ajută noaptea și oul fecundă ; și din 
el, s’au născut soarele și luna care se inălțară 
cătră cer".

Deci Persia are și ea obiceiul de a face 
ouă colorate la începutul primăverei.

Șahul imparte cu mâna sa 50 de ouă la 
femeile favorite din haremul său, și aceste 
ouă sunt păstrate căci sunt socotite ca sfinte.

Asemenea urmă și cu Partenie, dar cu el 
fu părintele mai iute gata.

După ce a isprăvit preotul slujba se indreptă 
cătră robii cu cuvinte de mângăere, apoi bine- 
cuventându-i părăsi tristul lor locaș.

— Mă simt mai ușor, după sânta cumine
cătură $isă Partenie cătră Nincu, după ce au 
rămas ei singuri.

— Cred și eu! Și incă să mai știi ceva! 
șopti Nincu incet lui Partenie la ureche; căci 
tot li era frică, că chiar și zidurile groase ale 
inchisorii lor, vor avea urechi.

— Ce ? întrebă Partenie.
— Uită! — Ve<jLi cartea asta ? (jisă Nincu 

arătând o scrisoare lui Partenie.
— Văd, respunse Partenie. De unde o ai?
Părintele Moise, când mă întreba de păcate 

mi-a spus se pun mâna din dos la patrafir, la 
locul, unde e a treia cruce jos, acolo intfo 
crepătură să pipăi și voiu simți o hârtie. Să bag 
mâna in crepătură și scoțindu-o se o arunc la 
mine in sin, incă până stau jos in genunchi sub 
patrafir, ca se nu zărească ostașii cei ce erau de 
față. Așa am făcut și eată-o! Se vedem, cei 
intrensa.

Nincu ceti pentru sine și i spusă apoi toate 
și lui Partenie; și i-a spus alte multe câte i-a 
mai spus părintele după întrebările de mărturisire.



Septemâi
Veni Fiul cel prea sfânt 
Intre oameni pre pământ 
Ca se-i scoată din robie, 
Din a lor prostie, 
Se-i ducă la libărtate, 
Se-i curăță de păcate, 
Se-i facă desăvârșiți 
Și cu Dumnezeu -uniți; 
Se le ia de pe ochi eeața, 
Și se cunoască dulceața 
Traiului religios, 
De aceea veni Christos!
Și inveță omenirea 
La binele ce dă firea, 
La frăție, direptate 
Și la fapte nepătate. 
Dară cei tari și bogați 
Și in desfrânări dedați 
A lui sfântă ’nvețetură 
N’o primesc, ci se conjură 
Ca pe Fiul cel prea sfânt 
Se-1 îngroape in mormânt, 
Ca se nu mai poată scoate 
învățături pentru gloate. 
Ei se pun, se sfătuesc 
Și la Chesariu-1 pâresc 
Că el, după noua lege 
Vrea a fi in lume rege, 
Chiar și martori își găsesc 
Din neamul fariseesc, 
Ba se pun și lui Iuda 
Umplu cu aur punga, 
Ca el se mărturisască 
Cu ceata fariseiască.
Și mi-1 prind, mi-1 judecă, 
Ca la moarte se-1 ducă, 
Și se pun, mi-1 răstignesc 
Și mult îl batjocoresc 
Până sufletul și-a dat, 
Apoi Tau înmormântat. 
Ba incă și la mormânt, 
Unde zăcea Fiul sfânt 
Străjari au pus se-1 păzască, 
Ca, de ar fi să se trăzască, 
Din nou ei se mi-1 omoare 
Ei in mormânt se-1 pogoare. 
Dar ce se vedeți? Minune! 
Cum alta nu mai fu-’n lume: 
Dimineața, a treia di, 
Piatra se rostogoli 
De pe groapa celui sfânt 
Și El eși din mormânt,

O înseninare înveseli fața prisionerilor, cari 
prinseră nădejde de scăpare.

Peste <Ji li s’a adus mâncare mai multă și 
bună; dar ei nu știau ce se gândească de această 
sfânta di de Vinere. Ori mult noroc pentru 
viitc-iul lor le va aduce, ori că e cea din urmă 
a vieței lor.

Sara pe la 8 ore au simțit locul groapei 
de sub păment in arestul lor, și Nincu pân la 
10 ore a fost gata cu scobitura jnai departe și 
la 11 noaptea era și el și Partenie la gura gaurei 
cetăței dela Timiș și așteptau semnul luntrașilor.

Căci a dis preotul: „Când veți zări scăpă
rarea cremenei pe apă, se știți că luntrașul a 
rămas culcat in luntre, Vă dă semn se eșiți de 
sub zidurile cetății, fiindcă atunci straja de pe 
zidul cetății ș’a îndepărtat căutătura dela locul 
unde stau luntrile și scăparea e sigură".

— Timpul trece, gândea Nincu — se apropie 
miedul nopții. — La 12 ore se schimbă straja, 
vin ostași odichniți și trezi. — De nu scăpăm

Ear poporul mi-1 vedea
Și cu glas mare striga:
E drept și adevărat
Ca Christos a in viat!
Haidați dar se ne ’nchinăm, 
Cu glas marc se-i strigăm: 
Mântuește-ne Isuse
De ceia ce ne ’ntind curse, 
Și ne fă vrednici de tine

O O I

acum ni stinsă viața. Locul pe unde am străbătut 
nu-1 mai putem astupa, se va descoperi, și vom 
fi puși in gros, până la (Jitia de perzanie.

— Ah! Ce văd ! esclaină Nincu trecnind, 
căci vâ<ju o sclipeală lucitoare ca un punct roșu 
in intunerecul de pe suprafața posomorită a Timi
șului. — Odată, de doauă ori, de trei ori. Haid'. 
Partenie, (Jise Nincu și să pusă pup, eară Par- 
tenie, care era incă prea slab de a merge pe 
picioarele sale, cuprinse pe Nincu de gât cu 
amendoauă mânile. Nincu T ridică in spate și 
incârligând mânile după picioarele lui, porni mereu 
până la luntrii. Pe Partenie T lăsă ușor intr’unul, 
apoi legă această luntre de cealaltă, in care 
sări el și se slobozi la vale, plutind, incunjurat 
fiind de intunericul și tăcerea nopții.

Cinarul, care îi aștepta eși pitit’ la țermuri, 
și se pierdu prin stradele incâlcite din prejurul 
cetății.

La Cotul Diaconului moș Belu aștepta intins'

La împărătescul bine! 
Veni neamul românesc 
Din statul tălienesc 
Pe pământul Daciei, 
Veni și pe Daci stărpî 
Și Dacia cuceri, 
Și pământul curăți 
De spini și de mărăcini, 
Și făcu din Dacia

pe earbă cu Diouisie Drilea luntrașul din Lugoșel 
sosirea luntrilor, cu scumpa și dorita tovară.

Erau foarte neliniștiți de îndelunga intenjiare.
— Eată-i, șopti Dionisie, a cărui ochiu dădat 

cunoscu la o îndepărtare mare apropierea luntrilor, 
dar mi se pare, că e numai un om. Să nu ne 
mișcăm. Nu cumva va fi vr’o cursă sau altă 
primejdie ?

Luntrile pluteau lin legănate de undele apei 
până la colțul stâng al țermului dela Cotul Diaco
nului. Aci opri Nincu luntrile și eșind la țermure 
le legă de o tufă, apoi cădu in genunchi și-și 
făcu cruce de trei ori și când <jise:

— Doamne ajută 1 Tatăl său moș Belu sări 
și T imbrățișă cu dulce.

El întrebă de loc:
— Uride-i Partenie ? i
— In cealaltă luntre, respunse Nincu, săru

tând mâna părintelui său. E incă slab cam tot 
de după boala lui; trebue se-’i aducem pe brață. A

Eremia mână cocia acoperită cu cort, care



patimilor.
Loo oc nu avea
Numai pe Italia 
Că era ca și un raiu 
Mândru ’n filele de Maiu! 
Unde Românii ajungea 
SSlbătăcimea peria, 
Lupul fuge, urșii pier 
Și vulturii cad din cer 
Șerpii s’afundă ’n pământ

Unde aud roman cuventl 
Cât e lumea merse vestea 
Merse vestea și povestea 
Cum Românii știu se facă 
Din Dacia cea săracă 
O Daciă fericită, 
O țeară imbogățită 
De tot ce-i mai bun in lume 
Și limba ce poate spune.

Și s’au pus, măre s’au pus 
Din răsărit și apus
Și chiar dela miadă noapte 
Oamenii răi, barbare gloate 
Și au venit și-au risipit 
Tot ce ’n cale au întâlnit, 
Veniau ca locustele, 
Mâncau ca omidele 
Cât și Dumnedeu plângea 
Barbaria ce vedea 
Că fac oardele barbare, 
Gloatele crude amare, 
Și mi le împrăștia. 
Dar Românii ce făcea? 
Ei de loc nu se ’ngrozia, 
Ei de aici nu se ducea 
Ci — barbarii ce strica — 
Ei frumos ear repara 
Și in mintea lor dicea: 
Ce e val, ca valul trece, 
Noi tot aici vom petrece 
Chiar iadul de s’ar scula 
Cu gând a ne ’mprăștia!
Și stă poporul roman 
Pe pământul dacian 
Până adi și va tot sta 
Cât va sta Detunata 
Care și fulgeru-1 prinde 
Și in brațe mi-1 cuprinde 
Ca pe un prunc desmerdat. 
Adi Românu-i supărat 
Căci varvareștile gloate 
îi prepar crâncenă moarte 
Ca Jidovii lui Christos, 
Dar truda-i fără folos !
N’or isbuti nici odată 
Căci adi știe lumea toata 
Că Românu-i in putere 
Și Românu ’n veci nu piere! 
Nu piere, nici n’a peri, 
Ba veni-va acea di 
Când și direptatea lui, 
In sinul pământului 
Dacă-ar fi înmormântata, 
Tot va învia odată, 
Cum inviat-a Christos, 
Ca un soare luminos.

> T

sta in apropiere, și după-ce așezase mai ’nainte 
pe Partenie — să sui Nincu și tatăl său, luându-și 
sănătate bună dela Drilea pescariul și luară dru
mul cătră Arad.

(Va urma.)

Poesii poporale.
Codru când îmbătrânește 
Frunza i-se gălbinește 
Dar codru tot codru rămâne 
Dacă primăvara vine.

El eară întinerește 
Mugurește și ’n frunzește 
Dar’ eu dacă ’nbătrânesc 
Numai pot se ’ntineresc 
Fără se mă pocăesc.

Pocăimaș pocăi
D’aș ști că n’aș mai greși 
Dar a<ji mâne te pocăești 
Poimâne eară greșești.

Năcasul care-1 trag eu 
Nu-i dat dela Dumnetjău 
Ci-i făcut de omul rău 
Prilestit de Dumnedău.

Inima mea cea stricată 
Numai poate fi vindecată 
Nu-i doctor s’o lecuiască 
Nici popă se-i cetească.

Rabdă inimă și taci
Căci alt cum n’ai ce se faci
Rabdă și de aci ’ncolea
Dacă ești in lume rea.

Cucul cântă și merla 
Când e mai bună vremea 
Ear sturzul și vrabia 
Cântă când i vreme rea.

Câte paserele ’n codru 
Toate cântă mai Ia modru 
Numai beata turturea 
Se cântă ca vai de ea 
C^nd rămâne singurea.

Câte paseri glăsuesc
Toate mă înveselesc
Numai corbul și cioara
Ducă-să din țeara mea.

Run cui, in Aprilie 1894.

Constantin Giurgescu.



Economia.
Vinicultură. (Spațiul vițelor 

americane.) Cu respect la plantarea viței 
curat americane e de observat regula gene
rală, aceea se o sădim la distanții cu mult 
mai mari decât vița europeană. E de lipsă 
ca intre vițe se lăsăm mai mult loc, deoare
ce vița americană e cu mult mai redăcinoasă 
și afară de aceea mai bogată și in lemn de 
cât cea europeană. Cei mai mulți francesi 
cultivatori de vii, cari in aceasta privință au 
esperința cea mai mare, pun rândurile de 
viță americană cel puțin in depărtare de 1 
și jumătate metri unul de altul și 1 metru 
intre viță și viță. La aceasta distanță de 
sădire ni s’ar părea că obținem un folos mai 
modest, decât dacă le-am sădi la distanța 
obicinuită, căci pe acel Ioc avem mai puține 
vițe decât mai nainte. Dar esperința a dove
dit, că chiar la aceasta distanță trebuesc 
puse vițele americane dacă voim recoaltă 
bună in struguri, căci așa le cere firea lor, 
și făcând așa — de pe vițe puține — adu
năm mai mult decât de pe vițe multe dar 
îndesate, la tot cașul mult mai mult decât 
de pe cele mai productive vițe europene. Pe 
un hectar n’au loc mai mult de 7—8 mii de 
vițe americane, dacă voim se ne aducă roadă 
multă și bună. — i. *

Impregnarea parilor de viie. Vitrio
lul de aramă îl disolvăm in apă fierbinte 
și mestecând conținu, tot punem apă până 
avem la ‘/» chilogram vitriol 5 hectolitre 
de apă. Parii de viie, uscați bine, se pun 
cu capetele in aceasta amestecătură ca 
de 5 cmetri de afund unde au se stee 
10—12 ore. Acest mod de impregnare e 
foarte eftin, pentru 1000 pași nu ne costă 
mai mult de 50 cr. impregnarea și se întă
resc intr’atâta, cât și după 18—20 ani sunt 
incă folosiveri. Cu deosebire e recomandabil 
acest sistem de a impregna parii pentru micii 
posesori, cărora nu le dă mâna a-și procura 
pari mai in tot anul. Astfel se pot impregna 
și parii de gard. — i.

*
Orbirea cailor. Căușele, din cari provine 

boala ochilor la cai și in fine orbirea lor, 
sunt următoarele: 1) Aerul reu, corupt, din 
grajd; 2) Ieslea prea susă din care mănâncă; 
3) Obloanele dela ochi (ochelarii acei de 
piele, ca se nu poată calul vedea in laturi), 
și 4-a biciul.

1) In loc de un aer proaspăt, bun, sănă
tos, aflăm in cele mai multe grajduri un aer 
puturos, inădușitor, pișcător, năbuhală, care 
e cu atât mai stricacioasă, cu cât grajdurile 
sunt mai joase și mai slab luminate, cu cât 
aerisarea e mai neglesă și necurățenia mai 
mare. Grajdurile e mai bine să se lumineze 
prin ferestrii puse sus in părietele spre care 
sunt și ieslele, numai se nu cadă soarele 
acolo. Pururea se fie grajdul calului luminos, 
că el este un animal care iubește lumina, 
urește intunerecul, și nu se află bine decât 
in locul destul luminat. Aerul cald inădușitor, 
care e atât de dăunăcios pentru ochi, se 
poate împrospăta prin ventilațiune, adecă 
deschizând ferestrile pentru ventilare, care 
trebue se fie aședate la podele, prin care es 
necurățeniile și intră aerul proaspăt. Să poate 
dice că jumătate din caii orbi, au se-și mul- 
țămească orbirea, grajdurilor rele, nepotrivite, 
întunecoase, neaerisate.

2) Nepotrivita înălțimea a ieslelor incă 
dăunează morburi de ochi, că fiind nutrețul 
pus prea sus, bietul animal trebue să se 

întindă la el și nu arare-ori i cad sfărimături 
de nutreț in ochi, cari neputând fi delaturate 
prin lacrămi, fac ochiului aprindere, cu deo
sebire dacă nu curățim des ochii calului. 
Altcum puțin preț se pune la noi pe curățirea 
ochilor dobitoacelor, și aceea spre dauna 
noastră și spre ochiu dobitoacelor. Ochiul 
este un organ care pretinde multă grijă și 
păstrare cuminte.

3) Obloanele. Daună, că foarte puțini 
simt care cunosc relele ce le causează așa 
numitele obloane dela căpuțanul calului. Ochii 
calului sunt puși in unghiul ascuțit al osului 
dela nas ; ei stau așa dară in laturi și cuprind 
un orisont lăturiș mai mare decât omul. Ca 
se luăm acum posibilitatea de a vedea in 
laturi, punem calului obloane la capuțan, 
prin ce îl silim se privească tot inainte. Dar 
spre aceea nu sunt întocmiți ochii calului, 
deci el este intr’o continuă incordare spre a 
privi inainte, prin ce îș slăbește ochii. Deci 
este numai lucru natural că ochiul calului 
să se bolnăvească. Obloanele, cari le pun 
unii spre pedeapsă calului indărăvnic, nu 
numai că nu-1 imblândesc, dar îl fac și mai 
năravos.

4) S b i c i u 1. Acest instrument, care noi 
îl credem atât de neapărat, aduce mai multe 
daune de cât folos. Dăm biciu in loc de 
ovăs, prin ce — ve(li bine — bietul animal 
trage din resputeri până-i săr ochii — după 
cum e dicala poporală. Deci nu biciu, ci 
hrană bună potrivită, aer și lumină de ajuns 
și greutăți nu prea mari dacă voim a avea 
cai buni și a nu-și pierde vederile 1 — i.

*
La creșterea mânzilor este de cea mai 

mare însemnătate mișcarea. Prin mișcare 
se face mânzul mai vânjos, mai tare, i-se im- 
puterește organul resuflării, sângele-i devine 
mai infocat și el preste tot mai sănătos și 
mai frumos. Mânzi tineri, cari sunt împiede
cați de a alerga la largul, tânjesc; li se des- 
voaltă, ce-i drept, partea din sus a corpului 
destul de bine și frumos, dar picioarele nu 
au sprintenia și tăria mânzilor crescuți la 
largul. Cât numai se poate, mânzii trebue 
se insoțască pe mamele lor pe tot locul, la 
pășune, la lucru și la ori ce preumblări. De- 
prindându-i astfel, nu mult vor tânji și de 
i-a prinde vre-o tempestate ori viscol.

Așa se cresc mânzii pentru muncă și 
prăsilă, ear nu nenerați și jingășiți!

*
Contra purecilor de păment recomândă 

un grădinar zama de pelin ca un mijloc 
sigur. Dacă cu aceea se udă seara plantele, 
dimineața vedem leasă de pureci morți pe 
lângă ele. Zama o facem de tare cât voim, 
ori că o muiem cu apă. Acest mijloc e reco
mandabil cu deosebire pentru plante tinere, 
fragede, cari de regulă pătimese mai tare și 
in câteva (Iile sunt nimicite de pureci. — i.

*
Mazerea și bobul și preste tot legumele 

păstâiose nu sufer gunoire proaspătă; in urma 
gunoirei proaspete aceste cresc prea buiace 
și nefructifere. Dacă chiar cere trebuința se 
gunoim, atunci mai bună e fărina de oase 
ori cenușa de lemn. Prin introducerea acestor 
materii in pământ putem sămâna trei ani 
dup’olaltă păstăioase și vor produce bine. — i.

*
Nutreț verde mult vom avea de vom 

sămâna mazere seau măzăriehe amestecată 
cu cucuruz. Apoi bun, doamne, că stau să 
se omoare vitele după el. Cercați și veți vedea 
că-i așa.

Ghicituri.
21) Am un pom cu 12 cloambe, in toata

cloamba câte 4 cuiburi, in tot cuibul câte 
șepte ouă! (Anul.)

22) De aci până la Beci tot capete de
berbeci. (Mușinoaele.)

23) Scăpaiu cheile și se incuiară țerile.
(Negura.)

24) Bute pe bute, sus coadă de vulpe1
(Trestia.)

25) Am doauă găini, una albă alta nea
gră ; ce adună cea neagră împrăștie cea albă 1

(ț)iua și noaptea.)
26) Am doauă găini, una albă și una

roșiă. Cea albă sboară peste gard roșia 
remâne I (Grâul și pleava).

27) Când o bag o bag fără piele și când
o scot o scot cu piele 1 (Pânea.)

28) Sbiară bica ’ntre hotare de se aude
a șaptea țară! (Tunetul.)

29) Am o cămărușă plină de mâncări și
nicăiri ușă. (Oul.)

~ 30) Pe sânge stă, sânge poartă și’n ea 
nu-i sânge de loc I (Șeua.)

31) Unul fără cap duce pre altul mort 
in spate. Cel mort Zice : mă tem că voi muri! 
Cel fără cap respunde: nu te teme până mă 
veZi pre mine ! (Ultoia)

Proverbe.
Dreptatea omului adese-ori e greșită, eară 

adevărul nici-odată. —
Furnica nici nu imprumută nici nu cer

șește, dar cu atât face mai multe hoții. —
Sfârșitul asuprirei — e perirea asupri- 

toriului. —
Răul cu rău e ca și focul cu foc — nu 

se stinge. —
Deși ferul e produs din peatră — insă 

tot ferul găurește peatra. —
Lângă incuetoarea bună tălhariul rămâne 

om de omenie. —
’Omul neconștiu de chiemarea sa — curând 

ajunge sub anatema gurei sale. — 

* Glume. Ioane, Zice stăpânul intr’o seara 
cătră servitoriul său, dimineață, de a fi înnorat 
— mergem la tăiat de nuiele, de a fi senin 
mergem lâ fân ; ințeles’ai ?

înțeles, stăpâne!
Dimineața se scoală Ion până-’n Ziuă ȘÎ 

văZând că ploauă se inturnâ pe ceea dungă 
și dormi mai departe.

Intr’un târZiu se desceptâ și stăpânul și 
văZând ploia vru se știe că oare ce face Ion, 
unde a plecat, la fân ori la nuiele ? Și dă 
de el dormind și începe:

Dar tu leniosul până p’asta vreme ești 
in așternut ? Nu te-ai putut scula mai de 
timpuriu se apuci vr’un lucru ’n mână ?

M’am sculat stăpâne dar văZând 
Că nu-i nici nor și nu-s nici stele, 
Nu-i de fân nici de nuiele, 
M’am dat pe hali straie rele!

Din popor.

Posta redacțiunii.
Dini I. I. învăț, in Sacadate: Ai dreptate. 

In Ardeal sunt in multe privințe alte legi, deose
bite de cele din Ungaria și Banat. Așa . este și 
legea despre moștenire. Acolo este incă, tot 
in putere legea de sub Nemți, cum dici din 29 
Maiu 1853. DTa ai se Te ții d« legile de acolo, 
că-ci cu cele de aici îți perZ’i procesul. Numai 
procedura ar fi uniformă. Negreșit sunt lucruri 
slabe acestea. Dară așa-i dreptatea in această 
țară unitară și constituțională, se măsură cu 
două linguri cetățenilor egal îndreptățiți.



Târgul de producte.
In piațele din țările esterne comerciul s’a 

îndreptat și tendențele prețurilor se urcă incetinel.
In piața din B p e s t a comunicațiunea și 

comerciul e tot mai bun ca in săptămâna trecută. 
Speciele de grâne principale se căutau. Ele se 
urcară și in prețuri. Cu mult mai bine au fost 
căutate și plătite nutrețurile.

înainte de serbători prețurile s’au mai urcat.
Grâu curat s’a adus puțin la terg, nici era 

prea căutat. In săptămâna aceasta morile au favo- 
risat puțin grâul de proveniență indigenă, grâul 
străin nu prea era. Circulațiunea săptămânei să urcă 
la 210,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vendut vr’o 6 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 6 fi. 90 cr. — 7 fi. 65 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 5 fi 14 cr.—4 fi 19 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 5 fi 26—5 fi 32 
cruceri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 7 fi 42—7 fi 72 cr.

S ă c a r a incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’au sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 8000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fi. 
92 cr. — 6 fi. 47 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fi. 58 cr. 
— 5 fi, 70 cr. in fine insă remase cu 5 fi. 70 
cr. 6 fi. 26 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 5 fi. 70 cr. — 5 fi. 90 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 4 fi. 70 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 fi. 50 cr. rotundă 6 fi. 25 cr. sură 
5 fi. 25 cr. pistriță 4 fi. 75 cr. pitică 7 fi. 
cr. M a z e r e 8 fi. 25 cr. — 9 fi. 25 un
gară despoiată 16 fi. 10 cr. Linte, slab cău
tată, soiul mai slab 9 fi. mai bun și despoiat, 
amăsurat soiului și mărimei până la 20 fi. Mac 
sur 28 fi. venăt 32 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 38 fi. (Toate se pricepe, per 
100 kilogramuri).

Sămențuri. Sămânță de trifoiu 70—72 fi. 
de luțernă 64—68 fi. măzăriche 8 fi. 25 cr.— 8 fi. 
75 cr. mohor 8 fi. 00 cr. — 8 fi. 50 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 11 fi. 00 cr. — 12 fi. 50 cr.

Gogoașe 10 fi 50— 12 fi 75.
Victualii. Prețurile preste tot scad 

incă la cei mai mulți articoli. Gâsce 3 fi. Găine 
80 cr. — 90 cr. — 1 fi. 60 cr. Coponi 1 fi. 80 cr. 
și 2 fi. 60 cr. Ciurcan 5 fi. 50 cr. = 6 fi. — cr. 
Bețe 1 fi. 80 cr. — 2 fi. — cr. Pui 1 fi. 20 
cr. — 1 fi. 50 cr. per păreche en gros.

O a u ă, 50 până 52 dărabe 1 fi.
Cartofi (crumpiri, baraboi, mere de 

păment) au cădut cu 50 cr. la maja metrică : s’au 
vendut galbini cu 2 fi. 00 cr. roșa 1 fi 80 cr. 
ca covrigii 3 fi — de fabrică 1 fi. 20 cr.

Prune serbești 8 fi. 30— 19 fi 20 cr. bos
niace 9 fi. 37 cr. — 22 fi. 30 cr. — Lictar, 12 fi. 
94 cr. —• 14 fi. 50 cr. — Mierea destilată cu 
33 fi. — Ceara, notează 153 fi.

Ceapa in cuantități mari a remas cu 
a 5 fi. — A i u 1 40 fi (per 100 Kilogr.)

Lâna. Târgul a fost bins cercetat, comuni
cațiunea mai viuă ca in săptămână trecută. Lână 
de vară brută 91 fi. vânătă mai slabă 89 fi. mai 
bună 114 fi. defectuoasă 75 11.

Carnea de vițel. 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 fi 48 cr. — 7 fi 40 cr. 
părechia.

Porcii 44—52 cr. de chilă.
Unsoare de p o r c 52 fi. 50 cr. Clisă 

(slănină, lard) 44 fi. — 48 fi 56 cr. amăsurat 
cualității.

P i e i b r u t e. In săptămâna trecută s’au 
vendut mai cu seamă piei de oaie, anume 
8000 dărabe serbești cu 67 fi. — 4000 arde
lenești cu 64 fi. și 2000 macedonene cu 105 fi. 
per 100 kilograme.

Sorți Pâlffy 40 .......................................................... 58.50

Șorțuri reun. „Io-sziv" 2..................... 3.30
3,60tt tt „ austr.................. ....

„ crucea roșie 5........................................., . 12 50
// rr „ austr.......................................... 13.50

Obligațiunile basilicei 5 ........... —.—
tt „ bpestan............................. 10.75
ff „ austr..................................  . 11 —
ff crucea roție italien. 25 lire .... 12.50
ff ........................ auatr................. 13.50

Instit. de cred, austr. 100..................................... 200—
Crucea roție austr. 10.............................................. 19.50

Monede.

Bursa de Budapesta din 25 Aprile 1894.
Datoriă de stat:

Renta 

n

Obl.
n
w

Obl.
n

Obl.
zr
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rt

r
coroane

ung. 100, 500, 1000
n
x

47.
47.10,000 .................

pr. 31 Mart. . . 
ung........................

„ pr. 20 Mart, 
căilor fer. orient. 1876 ....

„ .de stat, 1889, aur.,
X X X X » arg-

premii ung., 100...................
n x 50,.................

desdaun. regal., am., ung................47,7,
„ „ croate................ 47,70

47. 
47. 
47. 
5|%

<7.
47.
57.
47.
47.

118.60

cu
H 

de
rt

Bonuri rur. ung.
w w

Obl. regul. Tisei (Seghedin) . . . .
„ hipot. croate, 100.,.....................

Asemnatele ca«. de stat. 6 luni, 100,

croate

118.30
95.40
95.10 

124—
127.50 
103—
153.50
153.50 
101 — 
102—
96—
99—

145.50

rr

rt

n

Datoria de stat com.. hârtia, Mai-Nov. . . . 47„ 98.50
ff rt tt rt tf Febr.-Aug. . ■471.7. 98-50
ff rt ff tt arg. Jan.-Jul. . . . 47le7. 98.50
rr rt ff rr „ Apr.-Oct. . . .47,,7, 98.50

Renta de aur austr. . . 47,119.75
Datoria de stat austr. 1854. 250, .... . . 47, 150—

ff tf 1860, 500 ... . . . 50., 147—
rt tt rt 1860, 100 ... . . . 5»/, 159.50

ff tt 1864, 100 ... . . . . 198—
H 1864, 50 .... . . . 198—

Obl. oraț. Budapesta 1890 . 47,7, 10’..50
Obl. c. fr. bulg. • . . . . ..................... . . 67, 119—

38—
39.—

105—

cu prem. șerb. 100 fr................................... 37.
„ „ „ „ „ («tâmp, austr.) . . 3»/0
soc. p. reg. Temeț-Bega........................... 57.

B a n c e.
Banca anglo-austriacă 120.....................................

„ pe acții Budapestană 100.............................
„ „ n A capitalei I emis. 100.................

„Hermes“ intreprind. de bani 200 .........................
Banca de credit fiumana 80.....................................

tf 

tf 

n 

n 

n 
tf 

ff 

•t 

tt 

tt 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

n 
ff

r „ gen. ung. 200 .............................
„ „ „ „ din 31 Mart ....
tt „ pe acții Budast. 50.....................
„ „ austriacă 160.............................
„ „ „ din 4 Apr.......................

industrială I ung. 150.................................
„ ți comerc. ung. 100.....................
„ „ „ „ din 31 Mart. . .

croat-slavon. 100.........................................
de credit ung. 200 .... •.................
„ „ „ vechiă 100.........................
„ „ „ II. emis. 31 Mart..................

comercială ung. pestauă 500 .....................
corn, ți industr. bpestană 100.....................
de credit fonciar centrală 500 .................
croată de escompt 200 ... •.................
de escompt ți zarafiă ung. 400 K...............
,, „ m n 31 Mart. . . • . .

austro-ungară 600 .........................................
„Unio" 200 ......................................................

Scrisuri fonciare.

Galbenul ces. ți reg. tesc........................................... 5.90
„ « „ „ T«rig........................................ 5.82
„ austr.-ung. de 8 fi................................................. 9.92
„ de 20 franci.............................................. 9.92

20 maree.......................................................................... 12.22
Lira de aur turcească.............................................. —.—
Argintul austr. ți ung......................... ........................ —.—
100 maree germ, in papir...................................... 61.15
„ „ „de bancă pr. 31 Mart................. 61.05

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 24 Aprile 1894.

„Albina", inet. 
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EFECTE

ÎMPRUMUTURI DE STAT 
ROMANE

Rentă perpetuă..................... 67, Apr.—Oct, 1027,
„ amortibilă..................... 57, Apr.—Oct. 987.
„ „ din 1892 . 57, Ianuarie Iulie 97

57, Ianuarie Iulie 97
„ „ 327, “>!• • 47o Ianuarie Iulie 837,
„ „ 50 mii. . . 47o ianuarie Iulie 837»
„ „ 274 mii. . 47o ianuarie Iulie 857,
„ „ 45 mii, . . 47, Iunuarie Iulie 837*

Obi. căilor fer. rom. (conv.
Schuldverschreibung) .... 57, Ianuarie Iulie —
Obl. de Stat (conv. rur) . . 67. MaiuNoombre 102

„ casei pens, a 300 lei . . 10 MaiuNoembre 282
IPMRUMUTURI DE ORAȘE
Obl. ale com. Bucuresci 1883 57. Ianuarie Iulie 867*

„ * „ „ 1884 57, MaiuNoembre
x x x x 1888 57. Iun.—Dec. —
x - „ » 1890 57. MaiuNoembre 887*

ÎMPRUMUTURI DE 
SOCIETĂȚI

Scris, func. rur.......................... 57, Iulie Ianuarie 927.
„ „ urb. Bucuresci . . 77. Iulie Ianuarie IOD/*

67, Iulie Ianuarie 100
n n >» ff • • 57. Iulie Ianuarie I 867,
„ „ X Iași .... 57. Iulie Ianuarie 797,

Obl. soc. de basalt................. 67„ Iulie Ianuarie 92

ACȚIUNI

Banca nat. a Rom....................

s '-3 > 
p ^5
86

Valoarea 
Nemiuala

500
Soc. de asig. Dacia-Rom. . . 35 200 —

„ ff ff Naționala . . 36 200 —„ „ „ Patria .... — 100 —
„ rom. de construcțiuni 15 200 1 —
„ de basalt......................... 30 250 1 —
„pentru fabr. hârtiei .... — 100 1 “
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SCHIMB
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U
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Napoleonul . . . . — Londra . . cek 25.23
Galbenul austriac — „ . 3 Inni 25.12
Coroana germană (marca) — Paris . . cek 100.20
Lira sterlină . . . . — „ • 3 luni 99.70
Lira otomană . . . — Francia . cek —
Imperialul rusesc . . . . — „ . 3 luni —
Florinul austriac de hârtie — Viena . . cek 2027,
Rubla de hârtie . . — „ . 3 luni 200■/,
Aur contra argint (agiul) . 07, „nap. (scurt) —
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rt „ . 3 luni 122,90
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împrumutul oraț. Vieua din 1874, 100 ................. 178.50
Șorțuri din Buda 40 ..................................... .... 63.—

_ „ „ »t. austr.......................................... 65— A



Bursa de bucate din Budapesta.
De 1» 24 Aprile 1894.

Grâu de primăvară............................................... fl. 7.45 __
, „ toamnă................................................... fl. 7 44 __

Ovgs do toamnă................................................... fl. g.19 __
„ de primăvară ........................................... fl. 7.10 __

Cucuruz per Mai—luni..................................... fl. 5.30  
» » lul.—Aug........................................ fl. 5 go _

Prețurile comunicațiunii-vecine:

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
n t r e Timișoara si u r m a t 6 r e 1 e stațiuni.

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 Zon

Beregseu 2 Szakâlhaza 1
Merczyfalva 2 Siag 1
Recasiu 2 Sant-Andrâs 1
Remetea 1 Jebel 2

Tariful de zone general
Trenuri pere, omnib. seu meet. Trenuri accelerate

Zona I clasa II clasa III clasa I clasa II 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 3.60
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

Consemnarea stațiunilor
si a numerilor zonelor de cari se țin acele 

stațiuni in comunicațiunea cu T i m i ș i 6 ra:
Zona Zona Zona

Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 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
Râcs Almâs 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sămson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekesffildvâr 8 K. Kun-Szălas 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Sofronya 4
Bikity-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Lokoshâza 6 Szakâlhaza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 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-Audrăs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvăs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Soțdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsârhely 31 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklosi 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvarad 6
Gertenyes 4 Nemet-Săg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyărsapot 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkany 7
(Jyoma 10 Oroshaza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradptispoki 4
Hal as 12 O.-Bessenyo 6 Vârad VelentielB
H. Fekotehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horeros 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vâsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
Iassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
Hm 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bânreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 0
Kitegyliâza 6 Pnszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Librăria lui
W. Krafft in Sibiiu

recomandă

Cărți mai noue,

Grâu, greutatea cualit. 76 chilog. per 100 chilog. 6.72—6.85

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 24 Aprils 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.

» 77 » „ ’00 „ 6.75—6.85
SScară „ „ yt n „ 100 „ 5.------5.10
Orz „ n n „ 100 „ 6.----- 6.40
OvSs, venturat per 100 chilogr. ..................... 6.50—6.70
Cucuruz, nou „ 100 „ .....................4.50—4.60

Boca A., Dialogul Țiganului cu Sân-Petru 
la poarta raiului sau glume. —.25.

Cătană G., Poveștile Banatului din gura po
porului. —.30.

Coșbuc G.. Balade și Idile. 1.65.
Cura de Apă de preotul Kneipp. 1.75.
Dante A., Divina comediă trad, de dna Ma

ria Chitiu; tom. I. Infernul. 3.30, tom. II. Pur
gatoriul 4.—.

Delavrancea, Intre vis și viață. 1.90.
Dobrogeanu-Gherea C., Literatură și știință 

vol. I și II ă. 2.75.
Duica Bogdan G., Petru Maior, un studiu 

biografic —.35.
Gheaja T. V., Sâ amjim! Toaste pentru 

tot feliul de persoane și ocasiune. —.20.
Hășdeu, Ion Vodă cel cumplit. 1'65.
Heliade-Radulescu I., Historia critică uni

versală, Scriere posthnmă, 2 voi. 4.40.
Lucaciu Dr. V., Istoria lui Foțiu, patriarchul 

Constatinopului urzitoriul schismei grecesci, pre
lucrată după preotul I. Jager. 3.—.

Maiorescu T., Critice (1867—1892). Ediție 
nouă și sporită, 2 voi. 4.40.

Memoriile regelui Carol I al României, 2 
tom. ă 2.10.

Pop A., Desbinarea in biserica Românilor 
din Ardeal și Ungaria 1697—1701. 1.40.

Slavici I., Novele, vol. I 2.20.
Ventura Gr., Teatru, vol. I 2.25.
Voniga D., Dor și jale, Poesii 1.20.

Dieționari:
Dicționariu român. Mic reporter de cunoș

tințe generali, cuprinzând vorbe străine cu etimo
logia, termini technici, numiri proprii, noțiuni 
historice etc., de G. M. Antonescu, broș. 1.50.

Dicționariu latin-român, de Popilianu, le
gat 4.—.

Vocabulariu latiu-rom. pentru opurile lui 
C. I. Cesare, de Dr. Glodariu. broș. 1.—.

Dicționariu rom.-germ., de Dr. Barcianu. 
leg. 3.30.

Dicționariu rom.-germ. de Th. Alexi, broș. 1.50.
Dicționariu germ.-rom., de Dr. Barcianu 

leg. 4.60.
Dicționariugerm.-rom. de Th. Alexi. broș. 1.50
Dicționariu mag.-rom. (mare) de Georgiu 

Barițu, leg. 3.—.
Dicționariu mag.-român, de Octavin Barițiu. 

Edit. II. broș. 1.40.
Dicționariu rom.-mag., de N. Putnoky, le

gat 2.—.
Dicționariu rom.-mag., de loan Lazariciu, 

broș. —.60, leg. —.80.
Nr. 34. D. (X—1)

Beția
se vindecă prin Antibetin, în
trebuințat cu resultat strălucit 
in o mulțime de cașuri. Nenu- 
inerate mulțumite primite 
dela cei vindecați se trimit 
franco la cerere. Fiind fără 
ori-ce gust, se poate da păti
mașului de beție și fără știrea 
lui. 1 dosă 2 fl. 20 cr., 1 dosă 
duplă pentru morbul învechit, 
4 fl. 40 cr. trimițendu-se suma 
din urmă se trimite franco 
in toate țerile. Se capătă la far
macia „La Vultur", Lugoj, nr. 

113, Bănat.

Nr. 18 12—4

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a diarului 

„Dreptatea", apare odată pe săptămână 
in estensiune de cel puțin 8 pagine cu ilus- 
trățiuni, este intocmită pentru trebuințele 
țăranului român și costă

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

(„Dreptatea" care apare in fiecare (ți de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fl. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea" capotă și „Foaia de 
Duminecă" 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 diarului „Dreptatea" in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Aduiinistratiunea.*

Târgurile de țară.
-A-prilie.

I. Lăpușiul-român. 2. Borgo-Prund, Cic- 
Szepviz, Porumbacul inf. 4. Crasna. 5. Hodoș, 
Szabet. 6. Săcădafe, Vinerea. 7. Brad. 8. Buza, 
Câmpeni, Drașău, Gilău. 9. Sânta-Măria-Orlei 
(Oralja-Boldogfalva). 10. Olpret. 11. Chirpăr, 
Makfalva, Mociu, Turda-voche. 12. Alba-Iulia, 
Artiud (Szăsz-Erked, Aței, Dobra, Moșna, Ra- 
coșnl inf., Sâmbăta de jos, Sas-Sebeș, Szetitegy- 
hăzat sau Kâpolnâs-Ujfalu, Turda-veche. 13. Cod- 
lea, Sânmiclăuș (Bethlen-Szt-Miklos), Szt. Pâl. 
14. Drag, Nadeșul-săsesc, Sepsi-Sângeorgiu, Szi- 
lâgy-Nagyfalu (Nușfaleu). 15. Sâros-Berkesz, 
Szent-Lăszlo. 16. Copșa-mică. 18. Iacobeni, Jim- 
borul-mare, Saschiz. 19. Almaștil-mare, Bandul 
de câmpie, Dicio-Sânmărtin, Gerghio-Ditro, Gherla, 
Iara inf., Teca. 20. Cheța (Cece), Covasna, Po- 
iana-sărată. 21. Cernatu, Chezdi-Oșorheiu, Cic- 
Sânmărtin, Kăszvenyes, Lupșa, Sibiiu, Sitaș- 
Cristur, Șomcuta-mare. 22. Elisabetopole, Mureș- 
Ludoș. 23. Agerbiciu (Cttul Ternavei-mari), God- 
giul de jos, Gurghiu, Jibou, Ormeniș, Sălașul de 
sus, Voila. 24. Borșa, Pazmos, Șaica-mare. 25. 
Abrud, Cața, Reghiuului-săsesc, Reteag. 26. Aitid, 
Baia-mare, Baia-sprie, Huiedin, Lupu (Farkas- 
telke), Sângeorgiu (Cttul Bistrița-Năsăud). 28. 
Piskolcz, Șercaia. 29. Tășnad. 30. Grădiștea, Re- 
ghinul-săsesc.

II. Panciova. 12. Chichinda-mare, Dobri- 
țin. 19. Orșova-veche. 22. Beiuș. 23. Seghedin. 
28. Lugoș.

Revista politică-literară

„Românische JahrbucW
(Director Dr. C. Diaconovich) 

de la 1. Januarie 1894 apare in
Ti misioara.

Direcțiunea: str- casa orașului (Stadt
hausgasse) Nr. 4.

Prețul abonamentului fl. 10. (Frci 20) pe an.
După fiecare esemplar abonat se trimite un 

esemplar gratuit in stăinătate.
Nr. 14 *—2

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


