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Gimnastul român gr. or. din Brașov.
Icoana de față represents pompoasa 

zidire a gimnasiului superior român gr. or. 
din Brașov.

Acest falnic institut de cultură românesc 
la granița răsăriteană intre România și monar- 
chia noastră este zidit in suburbiul românesc 
Scheiu. El este zidit in periodul din 1851— 
1854 de Românii din Brașov, in frunte cu 
neuitatul protopresbiter prim de atunci loan 
P o p a s u.

Peatra fundamentală a fost pusă in 29 
Septemvre n. 1851, diua s. Sofii in presența 
nemuritoriului episcop de atunci al Transil- 
veniei Andreiu baron de Șaguna, reposat in 
anul 1871 ca Archiepiscop și Mitropolit al 
Românilor din Transilvania și Ungaria. Meri
tele ce și lea câștigat acest inalt prelat pentru 
progresul bisericesc și cultural al Românilor 
din Transilvania și Ungaria vor fi in veci 
neperitoare!

După scuturarea jugului de sclavia zidi
rea gimnasiului din Brașov a fost o mani- 
festațiune viuă a dorului 
și a boldului Romanimei 
spre libertate și cultură 
națională.

Ne restringem de asta- 
dată a reproduce după di
rectorul Gr. C. Bellissimus 
următoarele referitoare la u- 
nele personage marcante ce 
au jucat rol de frunte la 
intemeiarea și întărirea a- 
cestui institut. El scrie :

Năcasurile năvăliră a- 
supra poporului român; îl 
inbățară in ghiarele lor, îl 
apăsară, îl infrânseră, îl 
ingenunchiară și-l degra
dară până la ticăloasa sta
re, de a purta jugul sclă- 
viei timp de mai mulți 
secuii. . .

Eată ce ne spune in 
aceasta privință și fericitul 
metropolit Andreiu Baron de Șaguna:

„Eu însumi mărturisesc, că ne pare tu
turor foarte greu, că nu putem arăta nici un 
monument vechiu măreț in eparchia noastră, 
inse nu pentru aceea, că doară străbunii noș
tri nu ar fi fost oameni harnici, ci pricina 
sărăciei noastre de astădi este aceea, că mâna 
cea vrășmașă și pizmașă ne-au răpit toate, 
câte ne-au fost mai sânte și mai prețuite. 
Au batjocorit și au pedepsit pe metropoliții 
noștri pentru credința și evlavia lor cătră le
gea lui Christos; ne-au răpit metropolia, 
ne-au nimicit episcopiile, mănăstirile și ne-au 
răpit bisericile; au gonit și prigonit pe preoții 
și tot poporul; pe preoții și pe poporenii 
nostrii i-au silit a da deciueală la preoți de 
alte religii; i-au adus la o stare sufletească, 
a căreia păcat nu va pute lesne espia“ etc.

Grozave nenorociri! Inse Românul totuși 
nu a perit!

Dar prin ce mijloace și-a putut neperito- 
riul român intre atâtea atacuri infernale elupta 
esistința sa?

Prin simplitatea in traiul vieții, la care 
se deprinsese; prin munca cea grea, la care 
mai avea drept, — insă carea îl făcea tot 
mai vânjos; prin tăria sa de spirit, carea îi 
ajuta, a se reculege; prin strînsa ținere la 
religiunea sa străbună și la dulcea limbă și 
la dragile obiceiuri ale scumpei sale națiuni.

Aceste însușiri fericite, aceste virtuți 
mărețe nu numai că l’au putut sprigini intru 
a se smulge din brațale peirii, ci incă i-au 
ajutat a se ridica, a se lumina și — după 
cum dice Psalmistul — „a-și renoi, ca ale 
vulturului, tinerețele sale!“....

Constantin I. Popas u.
Vechiu comerciant român, epitrop paro

chial al bisericei gr. or. din Cetatea Brașo
vului, membru al delegațiunilor școlare, al 
comunității Brașovului, al comitetului admi
nistrativ Jugaian, al comitetului gremiului 
român, membru fundator al Associațiunei 
transilvane și al mai multor societăți de 
binefacere, repausat la 2 (14) Iunie in etate

de 68 ani și înmormântat la 16 Iuniu cu 
pompă și solemnitate rară.

Un lucru ridică pe acest muritor in mij
locul semenilor săi, un lucru îl pune intre 
cei mai distinși fii ai națiunei sale: iubirea 
și alipirea de națiune, jertfirea aproape a 
intregei sale averi pe altarul bisericei și al 
națiunei române

Nu este mare această avere, intre îm
prejurările noastre insă, ea este destul de 
considerabilă și, pentru nenumăratele noastre 
lipse arzătoare, un adevărat balsam alinător. 
Mare este dragostea, cu care răposatul a 
depus’o pe altarul neamului său.

Constantin I. Popasu este al treilea și 
cel din urmă din familia Popasu, bine cunos
cută, care a trăit aici in Brașov, văr bun 
cu frații Ioan Popasu, fostul episcop al Caran
sebeșului, și Constantin Popasu, fostul preșe
dinte al Eforiei școalelor române din Brașov. 
El a fost unul dintre cei mai harnici negu
țători români, purtând negoț mai ânteiu in 
București, după aceea in Brașov, ear in 

timpul din urmă, cam de 15 ani, retras cu 
totul dela afaceri, toată activitatea și-a consa- 
crat’o pentru interesele bisericei și ale școa
lelor române de aici din Brașov. Ca epitrop 
al bisericei române din Cetatea Brașovului, 
ca administrator al averii acestei biserici și 
ca administrator al fondului Jugaian, Const. 
I. Popasu a fost model de corectitate, model 
de administrator. De averile publice, con- 
credute lui, s’a interesat mai mult ca de ale 
sale proprii. Asta o recunoaștem toți, cari 
am avut norocirea a petrece cu el împreună. 
Rămas de timpuriu văduv și neavend copii 
proprii, a adoptat ca fiiu sufletesc pe un ne
pot al soției sale, care și el remasese orfan 
in cea mai fragedă etate. Atât de fiiul său 
adoptiv, cât și de numeroșii săi nepoți, Const. 
I. Popasu s’a ingrijit ca un adevărat părinte, 
contribuind cu sume însemnate la creșterea lor.

Pentru aceste calități frumoase a fost 
iubit și stimat de toți, cu cari venia in 
atingere.

Mândru de numele Po
pasu, el a mai adaus o 
nestimată la coroana de 
lauri a acestei familii i- 
lustre.

Ultimele sale disposiții, 
făcute cu puține (file îna
inte de moarte, sunt o do
vadă esemplară despre iu
birea sa nețărmurită pen
tru cultura și înaintarea 
națiunei noastre . . . „fac 
ce pot. ..“

Afară de legatele pen
tru rudenii, răposatul a tes
tat aproape 20 mii franci 
numai pentru scoli și in- 
stituțiuni culturale române.

Pe lângă acestea, pen
tru zidirea bisericei din 
Cetate, a lăsat diverse alte 
pretensiuni.

Eată pentru ce scopuri
sfinte și-a testat Const. I. Popasu cea mai 
mare parte din averea sa.

Eată de ce președintele Eforiei scoale- 
lor române a putut esclama in cuvânta
rea rostită la înmormântarea lui C. I. Po
pasu: „Iubite nene Costache, eată-ne toți 
Românii din Brașov, fără deosebire de po- 
sițiune și ocupațiune, imprejuru-ți, pătrunși 
de cea mai profundă durere. Știm ce ai fost 
pentru noi in viață, știm și cât am perdut 
ducându-te de la noi. O singură mângăere 
ni-a rămas, că tot nu ne-ai părăsit cu totul. 
Esemplul, ce ni-l’ai dat, va fi cu noi, esem- 
plu de Român, care jertfesce totul pentru 
neamul seu.“

Da, model a fost in viață, model a ră
mas și după trecerea din viață.

Dee Ceriul, ca jertfele răposatului să 
aducă roade însutite, ear nobilul său exemplu 
să fie, pentru noi toți, un stimul vecinie de 
dragoste și alipire cătră poporul din care 
ne-am născut!



întâmplări de preste săptămână.
Procesul Memorandului in Clușiu.

Nu se știe de bună seamă dacă procesul 
Memorandului poporului românesc ce se ține 
acum in Clușiu se va sferși sau ba in 
săptămâna aceasta a treia de când s’a 
inceput.

Cu durere trebue se insemnăm, că cei 
cu puterea din Budapesta au făcut și acea, 
că monarchul nostru nu a primit in audiență 
pe deputăția de trei plugari români H e r- 
1 e a, T r i f și O n i ș o r. Pe aceștia i-a 
trimes miile de popor adunat la Clușiu 
pentru ca să se plângă la Domnul țării de 
nedreptățile și prigonirile ce se fac Români
lor de cătră stăpânirea ungurească. Insă 
deputăția română a găsit ușa închisă și de 
astădată și nu a avut cui să se plângă.

Dară frica și groaza celor nedrepți și 
păcătoși trebue se fie mare. Sufletul apăsă
torilor trebue se fie tare neliniștit și tul
burat. Ei iute și de grabă au făcut ca satul 
românesc Mănăștur să se topească in orașul 
Clușiu. Atunci cred ei că nu vor mai fi 
Români in Mănăștur, că atunci Românii nu 
vor mai veni la Clușiu ne avend ei unde 
durmi. Ce lucruri silnice de rîs !

Dară păcătoșii in patima lor oarbă s’au 
pus și au mai și scornit câte toate nea- 
deveruri și invinuiri grele contra Românilor. 
Au strigat și au scris că Românii din Ardeal 
sunt gata de revoluțiune și așteapă numai 
semnul să se scoale armați și se ucidă pe 
toți Ungurii, cu mic cu mare, ca pe nește 
pui ne năpârcă.

Capii păcătoșilor s’au spăriat și mai 
rău și acuma ei cer dela stăpânire ca gen- 
darmii și armata să se sporească in Ardeal 
și se numească pentru Ardeal un comisariu 
crăiesc cu plină putere nemărginită, pentru 
ca pe această cale se pună Românilor pum-

F OIȘ O A R A.
Cântece ostășești.

— Oulesedel. Pop Reteganui. —

Cine aude gura mea
Poate ști, poate vedea 
Că p’aicea n’oiu ședea. 
Bunu-i locu p’aicea 
Ducem’oiu și l’oiu lăsa ; 
Și bunu-i locu p’aici 
Că se ’ncalță cu opinci 
Dacă te duci de aicea 
Te ’ncalță ’ntr’almintrelea 
Și te ’ncalță cu păpuci 
Și-ți dă drumul se-1 apuci !

Cobori doamne pe păment 
De veȚi maicele cum plâng ;
Maicele după fiuți
Fetele după drăguți 
Surorile după frați 
Neveste după bărbați !

Eu mă duc codru rămâne 
Plânge frunda după mine 
Nu știu plânge frunda ori ba, 
Știu că plânge măicuța 
Cântă-m6 maică cu dor 

nul in gură și, bag seamă, astfel se-i mol- 
comească și se-i impace.

Noi credem că este greșită calea de a 
impăca cu sila, cu pumnul, cu infricarea 
pe poporul românesc așa greu vătămat și 
așa afund amărît. Tocmai poporului românesc 
trebue se cadă tare greu astfel de pățSnii 
adi după luptele și jertfele sale in sânge 
și avere dela anul 1848 incoace. Este bine 
dară se ui le insemnăm toate ...

Căsetoria civilă a doua oară.

Guvernul după trânteala din casa mag
naților s'a pus și a dat din nou dietei spre 
desbatere proiectul seu de lege despre căsă
toria civilă. Dieta, adecă maioritatea stă
pânirii a ascultat și de astadată și a primit 
acea lege cu maioritatea de voturi. Inse 
maioritatea de astadată a fost mai mică. 
Apoi nici însuflețirea, nici curagiul n’au 
fost așa mare. S’au dăbălăsat foarte cei ce-și 
inchipuiau că ei pot face tot ce vreau ei.

Legea va ajunge dară a doua oară și 
in casa magnaților. Și mulți cred, că casa 
magnaților și a doua oară va respinge acel 
proiect de lege și va da guvernului o 
trânteală. A treia oară apoi nu va mai ave 
poftă se dee țerii legi păgâne contra voinței 
popoarelor creștine ale țerii.

Este inse tare dureros, că domnii depu- 
tați de legea românească pre cum este 
Beleș, Szerb, Vuia și Dr Bogdan 
au votat și a doua oară pentru legea păgâ- 
nească, adecă contra dorinții și credinții 
întregului popor românesc și a bisericei ro
mânești. Ce uscături frumoase ...

5

Tulburări mari in Serbia.

In sfârșit trebue se mai insemnăm un 
lucru mare din Serbia. In această țară mică 
vecină cu noi ferbe groaznic și in tot ceasul 
poate isbucni rescoala poporului necăgit. 
Tinerul craiu Alexandru, cu sfatul pribegului

Că ți-am fost maică fecior 
Ți-am scos pluguț din ocol 
Ți-am făcut mândru ogor, 
Da-’n ogor mi-am sOmănat 
Tot grâuț de primăveară 
Să se coacă pân’ la veară 
Se-mi faci maică meringioară 
Că mâ duc in altă țeară. 
Și cin’ fură și omoară 
Tot trăește-’n a lui țeară 
Eu, maică, pintr’o greșeală 
Cât se es din a mea țeară, 
Eu, maică, pintr’un păcat 
Cât se es din al meu sat!

Poartă mândră ce-i purta 
Numai nu te mărita; 
Poartă struț de măgieran 
Și mă mai așteaptă un an, 
Poartă struț de rujmalin 
Și m’așteaptă că ear vin 
Num’atâta zăbovesc 
Până murgu-mi potcovesc 
Cu potcoave de aramă 
Sâ trec podul fără vamă 
Se știe toți că-s cătană 1

Puișor de la pădure 
Du-te la maica de-i spune 
De m’ai are un băețel 

seu tată Milan, a luat in mâna sa toate 
drepturile țerii, pentru că e frică că își va 
perde tronul și corona. Lucrurile in Serbia 
dară sunt adi foarte încurcate și incordate.

Așa se intemplă totdeuna când Domnul 
țării nu vre se asculte popoarele sale, ci 
face numai ce-i place lui și alor săi.

Cronică.
Jertfele beției, negrigii și neprice

perii. Din Chiseteu ni se scrie ca loan 
Pistrui și Constantin Radulescu, 
oameni de altcum de treabă și gazde bune in 
Chiseteu, au luat împrumut 300 fi de la un 
domn din Timișoara. Ei insă n’au fost bag- 
seamă acurați și prompți cu plătirea intere
selor și in 13 Maiu creditorul a vendut spre 
coperirea pretensiunii sale mici doi cai, 
doue staloage, o cociă și sculele de casă 
ale datorașilor pentru un bagatel de vro 15 
fl de și acele obiecte intre frați au prețuit 
preste 300 fl v. a. In adever este mai mult 
ca fapta unui vampir și a unei hiene a 
stoarce și a ruina astfel poporul, dară și 
datorașii de ce nu grigesc mai bine dacă 
soartea i-a impins tocmai in mâna astorfel 
de oameni, cari numai prin ruinarea poporu
lui se pot susține.

Orientare si infovinatiune de model. 
In foile patriotice cetim sub „Românii topiți11 
următoarele : In diua procesului „Memoran
dului" de acum din Clușiu, ministrul de in
terne frapat cetește in foi, că la pertractarea 
din Clușiu s’au presentat 30,000 de Români. 
Ministrul devine nervos. Când pune foaia din 
mână, eacă i-se inmanuează un raport tele
grafic din Clușiu de la primarinl de acolo 
că 3000 de Români s’au înfățoșat la petrac- 
tare. Ministrul resuflă mai ușor. Trei mii 1 
Asta-i alta. Asta nu-i ceva deosebit, dară 
totuși e mult! Și cugetând el că ce sgomot 
și gălăgie vor face acolo trei mii de Români 
acuma, eacă intra servitoriul și ii dă o altă 
depeșă privată de la un concredut al seu, 
care raportează că in oraș au sosit 1500 de 
Români. La aceasta ministrul se inveselește

Se nu-I blasteme pe ol, 
Pue-i capul sub picior 
Se nu ducă atâta dor 
Se nu bată țările 
Ca lupul pădurile, 
Se nu-’mble din țeară-’n țeară 
Ca lupu-’n pădurea rară, 
Se nu-’mble din sat in sat 
Ca și lupul cel turbat.

Din Rodna.

Frunză verde earbă creață 
Scoli mândră de dimineață 
Și-mi bagă bucate-’n straiță 
Și vină de mă petreci 
Tot d’aici până la Beci 
Din Beci la Italia 
C’acolo mi stația.
Num’atâta-mi pare mult 
Până-mi es la drum făcut, 
Num’atâta-mi pare greu 
Până es din satul meu, 
Num’atâta-mi jjare seară 
Până es din a mea țeară; 
Când la graniță ajung 
Stau și înapoi me uit : 
Vai tare m’am strâinat 
De Ardeal și de al meu sat!

Din Banpătac. 



deplin și-și caută de lucru. D’apoi o miiă de 
Români nu-i mult! Nu-i de lipsă de nici un 
feliu de disposițiuni preventive. Dară in cele 
din urmă acolo este acum și marele polițist 
Iekelfalussy, consiliariu ministerial. Eacă 
sosește și de la el o depeșă, in care rapor
tează că in oraș sunt 150 de Români. Ministrul 
surise cu dulce vedând cum se topesc de iute 
Românii. Dară numai puțin a suris. S’a spăriat 
la cugetul că dacă Românii se vor topi așa 
de rapid, apoi cea mai mare parte a Ardea
lului remâne fără poporațiune. — N’aibe grige 
nici ministrul, nici foile patriotice. Această 
teamă dorită a lor nu se va implini așa curând.

Patrioți fricoși. Din incidentul proce
sului Memorandului nește patrioți din Zer- 
nești, lângă Brașov, s’au spăriat reu și de 
frică au strigat câte toate asupra Românilor. 
Deci ca să nu le fie așa frică, mai marii 
cârmuitori de acolo au trimis la Zernești o 
mică oaste de husari și gendarmi. Aceștia 
vedând că n’au absolut nici un motiv de a 
sta in spatele Zerneștilor de dragul unor 
spărioși, in 10 Maiu n. s’au dus de unde au 
venit. Acum foile patriotice sunt necăgite că 
Zerneștenii de ce n’au omenit cu vin de pelin 
și cu plăcinte clătite pe husari și pe gendarmi.

Ucidere in Chesințiu. La un ospățiu 
in Chesințiu, comitatul Timiș, tinerul Petru 
Guran a provocat un scandal și in decursul 
certei a străpuns cu un cuțit pe mirele Dimi- 
trie Oprea care la moment cădu mort. Se 
dice că Guran a comis această faptă din 
jalusiă, pentru că mireasa a fost cândva 
amanta lui.

Sinuciderea unui cassariu. In Clușiu 
a făcut mare sensațiune, că dl Csermâk, 
cassariul cassei de păstrare ajutătoare din 
Clușiu, s’a sinucis tăindu-și gâtlanul cu 
cuțitul.

Jăfuirea unui oficiu de dare. In seara 
din 14 Maiu n. a. c. făptuitori necunoscuți 
au intrat in localul oficiului de contribuțiune 
din Jâszbereny, au descuiat cassa și au furat 
bani gata in sumă de 15.000 fi. Foarte 
curios este că oficiul de dare este in zidirea 
poliției și că gingașii jăfuitori au luat numai 
bancnotele de câte 1000, 100, 50 fi. eară 
de cele de câte un floren nici nu s’au atins.

Cele trei inele.
A fost odată ce a fost, a fost un împărat 

și avea o fată foarte frumoasă, pre care o iubia 
ca pe ochii din cap. Odată s’a întâmplat că a 
venit in cetatea, unde ședea impăratul acela, un 
bălaur mare și amenință pe oameni așa: Eu pe 
toți vă mănânc, dacă nu-mi făgăduiți că pe de 
adi in (Jece ani îmi dați pe fata împăratului. Ce 
se facă bieții oameni ? de frică făgăduiră că 
preste <Jece ani vor da smeului pe frumoasa fată 
de împărat. Bietul împărat cu fiica lui din mi
nutul acela erau mai morți de jale și de supă
rare. Multe nopți le petrecură nedormiți, multe 
dile numai in plâns și fără nici o nădejde și 
mângâiere; numai bălaurul le era înaintea ochi
lor in ori-ce vreme. Odată se culcă fata supă
rată și plângând ca totdeuna și visă un vis care 
nu-1 spuse la suflet de om. Bunului ei tată insă 
i-a <Jis numai atâta: Eu m’oiu mărita după un 
tinăr care mi-a aduce un inel de la împăratul 
soarelui, unul de la împăratul luuei și unul de 
la împăratul vântului. După ce audi împăratul 
aceasta dorință a fetei sale, numai decât trimise 
cărți in toate părți și revașe in toate orașe 
că și-a mărita fata după voinicul ce ar fi in 
stare a-i aduce trei inele, unul de la împăratul 
soarelui, unul de la împăratul lunei și altul de 
la împăratul vântului. Vestea se lăți iute prin

Mare deosebire. Din incidentul proce
sului Memorandului din Clușiu foaia „Buda- 
pesti Hirlap“ scrie intr’un raport al seu că 
e mare deosebire intre preoții români și intre 
cei maghiari. Preoții maghiari dacă sunt de 
altă confesiune nici la o masă nu se pun la 
mâncare și la beutură. La Clușiu inse pro
topopii gr. orientali cu barbe lungi și cu 
brâne roșii șed la olaltă pe banca acusaților 
cu Lucaciu, preotul catolic. La noi discordia, 
la ei concordia.

Foc in Surdești. Alaltaeri a erupt in 
comuna Surdești, comitatul Caraș-Severin, 
un foc infricoșat care a nimicit 15 case. 
Dauna se urcă la mai multe mii de floreni. 
Mai multe familii au remas fără adăpost și 
au ajuns la sapă de lemn.

Nenorocire in Domaniu. Din Recița 
se raportează că in despărțământul Almași 
a băilor de stat din Domaniu a cădut din 
corfă lucrătoriul Valeriu Colojora tocmai când 
era sâ se sloboadă jos in despărțământ. 
Nefericitul a remas cu capul sdrobit mort. 
Verosimil s’a lovit cu capul de un stâlp din 
apropiere.

Carnea vitei împușcate. In Arad s’au 
inceput la măcelăria comună sistema nouă de 
a impușca in cap vita de tăiat. Publicului 
nu-i place de loc această sistemă pentru că 
după spusa specialiștilor, in urmarea acestui 
nou sistem carnea devine cu mult mai neagră 
și mai rea de cât cum este carnea vitei tăiate 
după sistema vechiă. Stricarea cărnei provine 
dela inchiăgarea sângelui in carne. Apoi 
vita nici de chinuri nu scapă, pentru că mai 
nainte totuși trebue se o amețiască cu lovi
turi de secure. O deputațiune de șepte măce
lari deci s’a presentat la primăriul și i-a 
declarat, că intre astfel de impregiurări, 
măcelarii nu mai sunt dispuși a trânti vitele 
prin împușcătură.

Un oficiant necredincios. Oficiantul 
Kovâcs Kâroly, aplicat la magazinul de lemne 
erarial din Seghedin, n’a putut da seamă de 
2100 fi. v. a. bani erariali. Oficiantul necre
dincios fu dus in prinsoare, lăsând in des
perare numeroasa sa familiă nevinovată. 
Kovâcs avea pe lângă cuartir și lemne gra
tuit incă și un venit anual de 1000 fi., inse 

țeară și ajunse până la un voinic zdravăn și fru
mos care-și luă inima ’n dinți și merse la cur
țile împărătești unde întâlnind pe fata împăratu
lui și vă(jindu-o cât e de frumoasă își puse ’n 
gând că cu ori ce preț se-i fie muere. Deci îi 
și spuse gândul apoi plecă la drum, dute, dute, 
ca omul cu gânduri multe, dar nime nu-i știa 
spune unde șede împăratul soarelui, al lunei și 
al vântului. Odata innoptă intr’o pădure mare și 
deasă și pe o stâncă înaltă zări pe fata pădurii. 
Cum o vădii — cum o voi se o tulească la 
fugă, dar ea incă-1 zări și-i dise: Hai înapoi, ori 
te fac tot ferferițe ! Tinărul se întoarse înapoi și 
merse ață la fata pădurei; ce vrei, tot una-i 
era acum; de fuge — îl prăpădește; de stă lo
cului și o ascultă — te miri ce o mai fi. Ear 
fata pădurii, vă^ându-1 infricat ii dise: Știu eu 
bine ce gânduri te pase, voinice, și-ți pot ajuta 
se câștigi cele trei inele, dar hai mai intâiu de 
mă lă pe cap. Și se puse tinărul și pieptenâ pă
rul cel lung a fetei pădurei, care ajungea până 
in fundul părîului. De câte ori petrecea piepte
nele prin părul cel lung și negru, totdeuna tuna 
și fulgera de fierbia văzduhul. După ce o gătii 
de pieptenat, ii ijise fata pădurii: Eată aci-ți 
dau un păr din capul meu; rămâi insă aci până 
mâne seară. Acuși vor veni vacile cele negre ale 
împăratului lunei; atunci mergi cu părul meu 
acesta înaintea lor și ia un inel din cornul lor. 

nu i-a ajuns pentru că a fost beutoriu și 
cărțaș.

Tresnită de fulger. In 16 Maiu n. s’a 
descărcat asupra Șiriei o furtună mare, cu 
tunete și fulgere dese. Tinera nevastă a lui 
Pavel Toader, care lucra in câmp s’a scutit 
sub un pom contra ploii și a grindinei. 
Din întâmplare tresnetul s’a slobodit asupra 
acelui pom, l’a sferticat și a lovit și pe 
nenorocita nevastă, care la moment a remas 
moartă locului.

Boală de porci. In Becicherecul-mic și 
in Bessenova-nouă a erupt in mod epidemic 
boala de gât intre porci. Pentru ambele 
comune s’a dispus contumațul.

Icoană culturală. In ședința dietei din 
17 Maiu n. deputatul apponist Paul Dracu- 
lici a întrerupt pe ministrul Szilâgyi. La 
aceasta guvernamentalul Micloș a strigat: 
Trebue aruncat afară! Eară Draculici sărind 
iritat a timbrat această strigare cu cuvântul 
nerușinare! Sfârșitul a fost duel cu săbii. 
Micloș a fost foarte greu rănit.

Grindină mare. Din Ciacova ni-se rapor
tează, că in 17 Maiu n. a. c. la trei oare 
d. a. s’a descărcat asupra hotarului Ciacovei 
o grindină ne mai pomenită. Tempestatea a 
ținut o oară intreagă și a nimicit toate cul- 
turele de pe hotarul Ciacovei numit „Șota“ 
intre Ciacova și Voitec. Paguba este foarte 
mare.

Cele mai noue căi ferate in Torontal. 
In ședința representanței orașului Panciova 
din 11 Maiu n. s’a primit propunerea cu mare 
maioritate de voturi de a iniția construirea 
unor linii nouă de căi ferate intră Petrovoselo- 
Panciova și Bavaniște-Franzfeld. Planul și 
proiectul de spese este deja gata.

Meetingul catolic din Sillein. Marele 
meeting al catolicilor din Ungaria de sus s’a 
ținut in 14 Maiu n. a. c. in Sillein (Jolna) 
sub presidiul contelui Zichy Nândor. Au par
ticipat la 10,000 persoane din toate ținutu
rile Ungariei superioare și au protestat con
tra reformelor politice-bisericești ale guver
nului. Seara a fost banchet cu 300 tacâmuri.

Durerea șovinismului. Foile din Buda
pesta publică știrea, că din incidentul căderii 
proiectului de lege despre căsătoria civilă in

Des de dimineață vor veni vacile cele albe ale 
impăratul soarelui; cu acele ear fă așa. Mai 
târdiu vor veni vacile cele galbine ale impăratul 
vântului, cu aceste incă vei face așa. Cu vorbele 
aceste dădu tinărului un pâr din capul ei și să 
făcu nevădută.

Și cum îi prorocise fata pădurii, așa se 
întâmplă. Preste noapte veniră in pădure vacile 
cele negre ale împăratului luuei, toate aveau in 
coarne mulțime de inele scumpe de aur și 
tinărul scoase pârul fetei pădurei spre ele și 
indată steteră locului de-și putu lua un inel 
și-l puse in buzunar. In <jiua următoare veniră 
vacile cele albe ale împăratului soarelui, și dela 
una din corn ear luă tinărul un inel și-l pusă 
in buzunar. Mai terdiu veniră vacile cele galbine 
ale împăratul vântului și făcu tinărul tot ca 
mai nainte. Acum avea el tustrele inelele, ce le 
poftise fata împăratului, deci se puse pe drum 
cătră casă și mergând ață la curțile împăratului, 
(jise fetei: „Iți aduc cele trei inele, ce le ai 
poftit; acum cred că ni-om cununa. Fata luă cu 
bucurie cele trei inele scumpe și dise: Acum 
bucuroasă mă cunun cu tine, și — de va vrea 
Ddeu — chiar se vină smeul — nu avem de a 
ne teme de el. Bătrânul impărat făcu o nuntă 
împărătească și din minuta aceea fata lui purtă 
pe deget inelul dela impăratul lunei.

După un an de dile fata împăratului avu 



casa magnaților locuitorii români din Beiușiu 
au iluminat fereștile lor. Românimea apoi a 
cutreerat in frunte cu musica stradele orașu
lui cântând „imnul imperătesc11 spre cea mai 
mare indignare a maghiarimei.

Alianța slov.acă-română armată. Pa
trioticele din Budapesta publică că pe 200 
de recruți români din comitatul Bistrița Nă- 
seud i-au detașat la regimentul nr. 14 de 
honvedi din Trencin, pentru ca se suplinească 
lipsa de recruți de la acel regiment. Spună- 
ne dară acuma patrioticele că pe lângă toate 
batjocurile ei cine inainteaza alianța slo- 
vacă-română d. e. in cașul de față ?

Atentat contra unui protopretor. In 
Aranyos-Maroth (Ardeal) notariul substitut 
Marko Jânos a pândit in mijlocul piațului 
pe protopretorele Dr. Kiss Mihâly și a tras 
in el de trei ori dintr’un revolver inse nu l’a 
nimerit, căci protopretorele a luat’o la fugă 
și a scăpat in castelul lui Migazzi. După 
aceea Marko s’a presentat insuș tribunalului 
și a predat revolverul. Atentătoriul la mo
ment a fost deținut. întrebat fiind a răspuns 
că a comis această faptă in stare foarte agi
tată din despcrațiune pentru multele vexa
țiuni și persecutări ce a trebuit se sufere de 
timp indelungat din partea superiorului seu 
protopretor. Marko este om serac și capul 
unei familii numeroase.

Atac de albine. Pe hotarul comunei 
Pesac comitatul Torontal, un roiu mare de 
albine a atacat o herghelia de cai; pe trei 
mânzi i-a rănit foarte grav, ear’ pe un armă- 
sariu minunat in preț de 500 fi. v. a. l’au ucis.

Un joc al naturei. In curtea unui econom 
din Chichinda-mare o găină a clocit pe mai 
multe oue ; din un ou a ieșit un pui cu patru 
picioruțe și patru aripioare bine desvoltate. 
Babele dedate la credință deșartă numai de 
cât au stins viața bietului pui de frica celui 
necurat. Cei mai cuminți inse au păstrat puiul 
mort intr’o sticlă cu spirt și-1 depun la museu 
in folosul științelor.

Plutași nenorociți. In jos de comuna 
Trebușeni, comitatul Maramureșului, s’au isbit 
pe apa Tisei doue plute de o stâncă așa 
in cât plutele s’au desfăcut și bieții 20 
plutași, mai cu seamă tot Români, au cădut 

un copilaș mândru și voinic, care din Qi in di 
se tot intăria și când fu de o săptămână, atât 
era de tare, incât aruncă in vezduh o piatră 
mare, că dece cai n’ar fi putut’o mișca din loc. 
Acum vîrî fata împăratului in deget inelul dela 
împăratul soarelui și la anul ear născu un copil 
care îndată ce veni pe lume incepu se vorbească 
și se fugă ca o șopârluță m toate părțile. Când 
voia, pute sufla din gură așa abur fierbinte, de 
tot prefăcea in cenușă, pe unde ajungea. Acum 
vîrî fata împăratului pe deget și inelul dela 
împăratul vântului și după un an de <Jile mai 
avu un copilaș care îndată după naștere putu 
vorbi și âmbla. Acesta încă era năzdravăn, căci, 
când voia, arunca din gură gloanțe ca din pușcă 
și nimeria cu ele mai repede și mai îndemânate 
decât cu cea mai bună pușcă.

Timpul trecea și când se împliniră cei <jece 
ani veni smeul inaintea cetății și sbieră cât îl 
lua gura: Unde-i fata împăratului ? Aduceți- 
mi-o in coace, ori vă mânânc pe toți! Atunci 
fata împăratului își trimise pe cei trei copii 
inaintea smeului. Cel mai tinăr incepu a scuipa 
gloanțe asupra smeului, cât îi făcură pielea 
numai ciur; cel mijlociu incepu a sufla atât de 
fierbinte, cât smeul luă foc; și cel mai mare 
aruncă pietrii și stânci asupra lui de tot fer- 
ferite-T făcură. In scurtă vreme din smeu nu 
mai fu decât un fum, ce se ridică din acel loc

in apa afundă și numai opt inși s’au putut 
mântui.

Mare jăfuire de bani in Viena. In 18 
Maiu s’a intemplat in Viena, in Leopoldstadt,. 
jăfuirea unei casse publice vertheimiane. 
Din cassa descuiată lotrii au jăfuit suma de 
3000 fi. bani gata, eară un pachet de hărții 
de valoare de 60,000 fi. nici nu l’au atins. 
Cercurile comercianților s’au ingrozit de mul
țimea jăfurilor ce se succed așa des in stra
dele cele mai frecuentate.

Dăruiri. Sărbătoarea Duminecei stâlpa- 
rilor din 10 Aprile a. c. a fost pentru noi 
creștinii gr. or. din loc, de o însemnătate în
doită, pentru că tot atunci, după finirea s. 
liturgii s’a severșit și sânțirea unui prapore 
frumos de mătasă, in valoare de 172 fi., | 
procurat de cătră corporațiunea zidarilor 
și teslarilor, și o cruce de argint china, 
aurită in foc, in prețiu de 26 fi. procurată 
de creștina Maria Pap in Fodor. ’Mi țin 
deci de datorință in numele comunei noastre 
bisericești, și pe această cale, pentru donu- 
rile frumoase aduse de cătră numiții creștini I 
evlavioși ale esprima cea mai călduroasă 
mulțămită; totodată le oftez din inimă, ca 
jertfele aduse din pietate cătră sântele așe- 
deminte ale bisericei noastre dreptmăritoare 
și spre infrumsețarea ei, se fie bine primite 
ca tămâia inaintea Domnului; eară jertfa 
materială și a ostenelelor lor Părintele ceresc 
se-1 resplătească inmiit din darurile sale cele 
bogate! — G i u 1 a-g e r m a n ă, 30 Aprile 
1894. Petru B i b e r e a paroch gr. or. •—

In numele comunei bisericești gr. or. din 
loc vin a esprima și pe această cale mulță- 
mita cuvenită onoratului institut de credit 
„T i m i ș a n a“ din Timișoara pentru suma 
de 20 fi. v. a. cu care a binevoit a contri
bui la înmulțirea fondului nostru școlar, în
ființat de sus numitul institut in anul 1893. 
Dee ceriul ca numitul institut se înflorească 
spre binele iubitei noastre națiuni. — Te m.- 
Brestovațiu, la 30 Aprile 1894. Filip 
Vuia preot gr. or. —

George V u c, membru al comitetului 
nostru parochial și fiul seu Ioan Vuc ambii 
comercianți in comuna Bocșa-română, 
pre lângă jertfele aduse până acum, ne-au

cu gloanțe și cu stânci cu tot. Acum se bucură 
poporul și de bucuria că scăpară de smeu alesără 
pe cei trei frățini de împărați. Nici n’au mai 
cercat din acel minut nime, nici smei nici oameni, 
a-i supăra ori a cerca a se bate cu ei, și când 
muriră, plânsără oamenii după ei, căci niște 
împărați așa buni, tari și înțelepți incă n’au avut 
nici un neam de oameni pe acest pământ. — i.

De când se numește femeia porumbiță.
— Poveste. —

A fost odată ca nici odată, ca pe timpul 
când puteai ajunge ceriul cu mânași opri Dună
rea cu gura, pe când pământul era cu stele, 
ear ceriul cu floricele și oamenii culegeau la ele, 
pe când lupul era păcurar eară uliul găinar, pe 
când oamenii nu erau vicleni ca acum și traiul 
era mai bun.........pe atunci, ba nici pe atunci,
fost’a fost, că de n’ar fi fost nu s’ar povesti ca 
un purice a plesni.

Departe, departe a fost o țară. Unde anume 
o fi fost țara aia, astădi den nu se mai știe. 
Destul că in țara aceea trăia o împărăteasă 
văduvă și frumoasă. Ea avea trei fete, pe cari 
le măritase după niște împărați foarte avuți și 
vestiți. Mai avea și un fecior pe care-1 iubea ca 
lumina ochilor. Era și drăgălaș, — bătăi noro
cul să-l bată! Mândru ca un trandafir de Maiu, 

suprins earăși cu un frumos dar pentru sânta 
biserică, și anume au donat un mormânt 
sculptat și aurit foarte frumos in preț de 
aproape 400 fi. v. a. Pentru această faptă 
deamnă de toată lauda, făcută numai din 
indemn intern creștinesc, venim și pre aceasta 
cale a esprima mulțămită iubiților noștri 
donatori. Dee ceriul ca esemplul lor se afle 
resunet și imitare in inimile credincioșilor. — 
Bocșa-română, in 20 Aprile 1894. loan 
P o p o v i c i u preș. com. parochial, Deme- 
triu P r u n e ș notariul comit, parochial. —

In numele comunei bis. rom. gr. or. din 
Sar a-vale, pentru biserica căreia au donat: 
Dșoara Elena Olariu din Sânmiclăușul- 
mare, un frumos acoperement de „tetfrapod11, 
soțiile epitropilor bis. din loc, Todor B ă 1 ă- 
b a n și Efta M i c u, câte un ștergar la 
„potir11, apoi soția credinciosului Ginga G a ș- 
p ă r, tot din loc, un ștergar; pentru cari 
dăruiri frumoase și pe această cale, li-se 
aduce cuvenită mulțămită. Ddeu induratul 
se li resplătească cu bine fapta-li bună! — 
Sara-vale (Sârafalva) in septemâna lumi
nată 1894. Pentru comitet: S. G. A n d r o n 
notariul comitetului parochial.

Felurimi.
Caii care mușcă se pot cu greu desveța 

de aceea znagă rea. Și nu-i nimic mai neplă
cut de cât a nutri un astfel de dobitoc, lângă 
care nu te poți apropia decât numai cu frică. 
Cercat’au oamenii multe de toate se desvețe 
pe caii mușcători de acel reu nerav, dar multă 
vreme numai in zădar le a fost ori ce încer
care. La caii ce mușcă, ca se-și lase năravul, 
și de mânia ce cuprinde pe unii posesori, le 
intind se muște obiecte înfierbântate. Prin 
aceasta procedură, ce-i drept, calul lasă năra
vul mușcatului, dar și gura-i remâne rănită, 
nu poate mânca multă vreme, slăbește, și 
deci nici la lucru nu-1 putem pune; ne facem 
deci numai daună in loc de folos. Un mijloc 
cu mult mai bun este următorul: Disolvăm 
o bucată de vitriol de mărimea unei alune 
in j/a litră de apă și apoi in fluidul acesta 
punem atâta spirt de salamiac, până revine 

blând ca razele line ale lunei, sprinten și înțelept 
fără seamă. Nu știa împărăteasa nici sfetnicii cu 
ce se-1 mai desmierde, atât de drag și de plăcut 
era tuturor.

încă de mic îl dase mă-sa la carte și pe când 
Pe din sus de bnzișoare 
Răsărise mustăcioare

el știa incă pe de rost toate învățăturile filoso
filor și cărturarilor de pe acea vreme. Când, 
mamă-sa împărăteasa, in una din dile, cu inima 
plină de bucurie, îi grăi așa:

— Dragul mamii, acum carte ai învățat 
cât îți poate ajunge și întrece, insă, ca să te 
faci om pe deplin, cum să cere dela un bărbat 
și mai ales dela un fiitor împărat, toți din toate 
părțile îmi spun că, trebue să te duci prin lume 
se-ți încerci norocul și să inveți multe și mărunte 
d’ale ei adecă d’ale lumii, care să vede că in 
carte nu să pot scriie; — mergi dar fiule, bine
cuvântarea mea te ’nsoțească, dar caută a nu 
zăbovi mult, adăți aminte, suflețelul meu, că 
mama, pre câtă vreme vei fi departe și nu știe 
despre tine, va fi in sîn cu dorul teu și va tot 
plânge!

In diua următoare, des de dimineață, feciorul 
de împărat vesel și voios își luă diua bună și 
plecă in lumea mare ca se-’și încerce norocul.

Și merse, merse multă lume și împărăție 
ca Dumnezeu să ne jîie trecând prin codrii pustii 



limpede. Când voim a incepe cura, luăm un 
buriete (sponghiă) cât pumnul de mare — cu 
cât mai mare, cu atât mai bine — îl punem 
in apă se se moaie bine, apoi îl stoarcem in 
pumni ca se remână numai jilav, și apoi îl 
punem se soarbă cât va putea din fluidul 
cel de vitriol. Acest buriete apoi îl ințepenim 
o leacă intr’o bâtă ori in ceva mânunchiu 
de mătură și apoi ne apropiem cu el in mână 
de calul mușcător. Calul, vedi bine, după 
cum îi e năravul, căscă gura se ne mușce, 
dar atunci îi și băgăm verful bâtei cel cu 
sponghiă afund in gură și trăgând apoi bâta, 
îi rămâne in gură sponghiă cea muiată in 
vitriol. Gustul vitriolului fiind rău, metalic, 
ear salamiacul incă și ardend o leacă, ii fac 
o greață calului cât nu-i mai vine se pună 
gura pe alt-ceva, de cât pe nutreț, și uită 
mușcarea. Se poate intempla că după aceasta 
cură se i-se umple o leacă ceriul gurii calu
lui, dar nu-i primejdia, i va trece, numai 
câteva dile trebue ținut cu nutreț moale. 
Dacă după o încercare n’or uita năravul de 
a mușca — repetăm a doua oară; dar se fim 
siliți a repeta a treia oară — cu greu o cred. 
Mijlocul e atât de simplu și eftin, ear neca
zul ce-1 tragem cu un astfel de cal e atât 
de mare, in cât prea cred că ori-cine — dacă 
are un astfel de cal — cu bucurie va ceti 
acest recept și va face intocmai, ear după 
cercare — ne va mulțămi. — i.

Despre câne. La inceput omul și cânele 
vînau impreună, inteligența celui d’intâiu 
cârmuia iuțeala cestui din urmă, ear’ lăcomia 
impărția câștigul comun. Cu ’ncetul inteli
gența preponderă și omul se făcu stăpânul 
cânelui, ear’ cânele fu îndată aplicat la slujbe, 
cari nu corespund nici cât de puțin cu natura 
lui. Eschimosul îl puse se ’i tragă sania, 
Chinocul îl ține pentru lâna sa, ear’ Insularii, 
cărora le lipsește vînatul, îl îngrașă, ca se 
’1 tae. Ciobanul și-1 făcu tovarăș la păzirea 
turmei. Plinius povestește, că in vechime se 
dresau câni pentru răsboiu. Crantz raportează, 
că Eschimoșii din Groenlanda îngroapă dim
preună cu cadavrele copiilor o tidva de câne, 
„căci sufletul cânelui află totdeauna drumul 
și arată nevinovatului copil drumul spre 
imperiul spiritelor“. Locuitorii Insulelor de foc 

și munți incă ne-umblați, di de vară până ’n 
seară, peste noauă mări și țări, dar când era pe 
la asfințite și soarele nu mai avea far’ ca o 
suliță, ajunse intr’o pădure mare, mare cât sâ 
părea că’i fără capăt. Trei <Jile a tot mers prin 
ea fără ai da de capăt sau de vr’o lăcuință ome
nească, când, in (jiua a treia adecă ajunge in- 
tr’un loc unde calea se desface cruce ș’apoi ce-’i 
mai rău ca atunci? Nu ști o vei lua p’aici, te 
vei întoarce pe dincoaci, ori te-i ținea litcă pe 
cea de mijloc. Aici să infundă pisica iu sac, căci 
nu să pricepea.......... Dar cu poate și cu doară
apucă pe cea de mijloc și să mai cam dusă 
până la o vreme și ajunse față ’n față cu o 
casă ce pe din afară sămăna cu un bordei u de 
păstor. Care nu fu bucuria feciorului nostru 
când zări acest bordeiu? Dar vorba ceea: nu e 
tot aur ce sclipește. Feciorul deșchide ușa și 
voiește să intre iu lontru, dar unde nu mi-1 
cuprinse o spaimă de i-se făcu păru măciucă in 
verful capului și se trase inapoi ca ars de foc, 
când zări in casă o mirădenie de om, cu o făulă 
înspăimântătoare, cu un păr sburlit și cu un nas 
de un cot.

Mirăzenia asta de om — după cum să 
povestește — este foarte învățat, este un vrăji
tor vestit, care numai câteva cuvinte bolborosind 
te schimbă, te preface in cal sau altă bidiganie ; 
care poate face secetă de se crepe pământul,

își dresează cânii ca se prindă păsările noap
tea din cuiburile lor de pe stânci, și dresarea 
este atât de perfectă, încât o sevîrșesc aceasta 
cu o repejune admirabilă fără cel mai mic 
sgomot. Cânii Indienilor din Chonos le sunt 
tovarăși nedespărțiți la vînătoare și pescuit 
și prind peșcii cu aceeași indămânare ca și 
paserile. Acești câni seamănă foarte mult 
cu cânii noștri, sunt inse foarte inteligenți și 
ușor de dresat. La pescuit, doi Indieni intră 
in apă, ținând plasa, ear’ cânii in ocoluri 
mari cufundându-se in apă gonesc peșcii și ’i 
adună in plasă. In Elveția s’au aflat oase de 
câne, sgăriete de cuțit, ceea-ce dovedește, că 
și mai nainte, ca și acum oamenii s’au nutrit 
cu carne de câne. —

Economia.
Lucrurile economului in luna aceasta.

Din April incepend se înmulțesc di pe 
di lucrurile economului și trebue se le mâne 
bine se nu aștepte până l’or mâna ele pe 
el, că atunci va fi târdiu. Ca se-i fie ca o 
oglindă inaintea ochilor lucrurile cari cer 
brațe venjoase și minte sănătoasă, vom aduce 
economilor noștri, de aci incepend, la înce
putul fie-carei luni, lucrurile pentru care are 
se fie pregătit.

Aci, că am cam interdiat cu trimitera 
planului pentru aceasta rubrică vom aminti: 
1) Ce trebuia lucrat in Aprilie și 2) Ce este 
de a se lucra in Maiu, ca — de cumva 
cineva, din deosebite cause, n’ar fi putut 
indeplini vre un lucru in Aprilie, se-1 gate 
baremi la începutul lui Maiu până nu apucă 
la lucrările menite pentru aceea lună.

Plivește holdele până a nu fi cu 
paiu. Până holdele incă nu sunt mari, de 
vedem bine intre tufă și tufă de grâu ori 
secară, se poate umbla bine preste holdă și 
fără de a o strica, ba și buruenele se ved 
mai bine, deci trebue plivite bărbătește, căci 
prin aceasta facem doue| foloase : depărtând 
buruiana, nu are pământul de a o nutri și 
pre ea, ci numai tufele de semenătură, cari, 
prin urmare vor și crește mai eu sporiu și 
vor fi mai rodite; depărtând buruiana, tufele 

și aduce ploaie de sâ se prăpădească lumea 
diua la ameadi când e senin cumu-i oul. Este 
un vrăjitor, care încheagă laptele in vacă și 
scoate apă din peatră, este.........dar ce mai
atâta este, este un vrăjitor mare și pace.

Feciorul nostru vedend bidigauia aceasta, 
să înspăimântă foarte, se dete inapoi și voia 
s’o ia la sănătoasa, când vrăjitoriul îl agrăi:

— He voinice, nu te spăria așa iute; tu 
ești bun pentru mine — chiar de tine aveam 
lipsă — dar și eu îți voiu fi spre folos ; fără 
de mine nu-ți vei ajunge țînta dorită nici odată. 
Eu știu unde și de ce umbli, — tu ai plecat 
adecă se-ți încerci norocul. Dacă me vei sluji 
pe mine cu credință un an de d.ile Tai aflat la 
mine, la din contră nu-1 vei afla chiar lumea 
toată de-ai umbla. Vrei dară sâ me slujești ?

Feciorul nostru era un tiner ne umblat prin 
lume, ne dedat cu necazurile, era incă așa dicând 
„puiul mamii". Ca atare se temea să nu pată 
ceva rău, prin urmare nu cuteză a se împotrivi 
vorbelor acestui spaimă de oameni adecă vrăji
torului, apoi socotindu-se că poate vrăjitorul are 
drept: poate numai la el își va afla norocul, 
poate dacă nu s’a băga slugă la el va da de 
ceva rău, dise.

— Da 1 voiesc.
Dar repede, vai repede se strecoară anii! 

Anul de dile trecu, și feciorului nostru in tot

de semănăturii n’or fi îndesate in creșterea 
lor, nu le-a lua buruiana lumina și căldura, 
aerul mai bine va străbate și la âmblătit 
grăunțele bucatelor n’or fi așa pline de câte 
semențe rele. Deci: pliviți holdele; e a r b a 
rea din holdă pieară!

Samenă cucuruz și pune car
tofi! In locurile pămentoase oamenii noștri 
samenă cucuruzul indată ce trec Blagoveș- 
tenile (Bunavestirea) adecă incepând din 7 
April st. n. ear in locurile arinoase samenă 
până după stul George 2 septemâni. Va se 
dică, timp anumit pentru semenarea cucuru
zului nu este, ci se poate dice că intre 
Bunavestire și stul George se samână mai 
mult, mai de timpuriu, ori terdiu după acești 
termini, puțin se samenă. Este o dicală 
veche: „Ardelene, ardelene, samenă mălaiu 
de vreme, și de foame nu te teme !“ Aceasta, 
căci cucuruzul semănat terdiu, îl apucă 
brumele toamnei necopt.

Cucuruzul iubește pământ cât de gunoit, 
ca și napii de nutreț, baraboii și orzul. Dar 
pămentul arinos se nu-1 gunoim cu gunoiu 
.verde, că nu vom ave cucuruz in el. De nu 
avem gunoiu putred pentru locul arinos, 
mai bine nu gunoim, ci punem gunoiul gră
madă la capetul lui se se putrcdască și apoi 
îl imprăștiem.

Cucuruzul de sămânța trebue se fie cel 
mai bun, mai bine copt și mai mășcat in 
grăunțe. Până nu semena cucuruzul îl ames
tecăm cu semențe de bostani, cu fasole și 
cu semență de cânepă, din care es durhanii 
(handurii) adecă cânepa de semență. Nu in 
toate locurile pun oamenii semență de cânepă 
prin cucuruz, dar fasole și bostani toți pun. 
Semențele aceste se amestecă bine intr’o 
covată (troacă) așa, că luând apoi din ea un 
pumn de cucuruz se aflăm in el baremi 2 
fire fasole, o sămânță de bostan și 1 de 
cânepă. Astfel fiind pregătită semânța, după 
ce locul este arat bine, afund și fără greși, 
semenăm răruț, fie cu mâna, fie cu mașina. 
De-1 semenăm cu mașina, putem face săparea 
intâie cu plugul, deci cruțăm din spesele 
săpatului. — Pe marginea holdelor de cucu
ruz samână oamenii câte un rând de bob, 
care e cel mai bun mijloc pentru ingrășarea 

timpul acesta i-a mers treaba foarte bine; nimica 
râu nu i-s’a întâmplat.

In diua din urmă, care era una din cele 
mai frumoase dile, vrăjitorul cheamă pe fecior 
la sine.

— Noa fiule, m’ai slujit cu credință și drep
tate ; n’am asuprați nici o tânguială. Dar oste
neala așteaptă resplată; eu acum vreau se te 
resplătesc, vreau să te cinstesc, dise, și luându-1 
de mână T duse intr’o pivniță ce era plină de 
saci incărcați cu aur, unde îi mai <jise: du-ți 
din aceștea câți vei voi și ca să poți duce mai 
mulți fiește-care va fi de greu numai ca o peana.

Feciorul pusă mâna pre vre-o câți-va și eată 
că abea le simți greutatea atât erau de ușori.

Vrăjitorul, dup’aceea, duse pe fecior la un 
lac ce era in apropiere, mare și curat cu nește 
apă lină de te-ai fi tot scăldat in el. La lacul 
acesta umblau și se scăldau in el, in o di ca 
’ntralta, trei porumbi cu penele de aur.

Ajunși aci, vrăjitorul prinse unul și-l dete 
feciorului nostru diceudu-i:

— Și porumbul acesta ți-1 dau ție; el este 
o frumoasă fată de imperat, pe care eu — 
fiind-că n’a voit sâ me ia de bărbat — am vră
jite și schimbato in porumb dinpreună cu doauâ 
surori ale ei.

(Va urma).

■ -------  



porcilor, ori samenă tatorcă — din care se 
fac măturile, ori că samenă floarea soarelui.

Cartofii (baraboii) se pun ori in mălăină 
(cucuruziște) ori deosebiți. De-i punem intre 
cucuruz, după ce am sămenat cucuruzul, 
facem urme cu sapa și punem câte 3—4 
crumpene in ele și le acoperim cu păment. 
Dacă punem crumpenele in loc deosebit, 
atunci, după ce arăm și grăpăm locul bine, 
facem urme cu sapa, ori brazde cu plugul 
și, in urme punem câte 2-—4 crumpene, ori 
pe brazdă tot câte o crumpenă ici colea și 
le acoperim apoi cu păment.

Pe unele locuri, cum e d. e. pe valea 
Oltului in Ardeal, samenă foarte mulți bara- 
boi; și bine fac, că-s buni la casă, parte ca 
nutrement pentru om, parte ca nutreț pentru 
animale. Fierți toate animalele-i mănâncă, 
și porcii, și galițele și vacile in lături.

Dacă e secetă trebue se udăm pomii 
cei resădiți in primăveară, ear școala de 
pomi trebue plivită și săpată cu sirguință și 
îngrijire. Altoirea pomilor in crepatură, co- 
pulare și coajă trebue făcută nesmintit cel 
mult până la jumătatea lui Maiu, de aci in 
colo îi trece timpul.

E timpul de a deprinde vitele 
cu nutreț verde, că in grădini trifoiul 
și lucerna sunt deja mărișoare, colo la stul 
George le prinde coasa. Se vedem inse ca la 
început se le dăm nutrețul verde numai 
amestecat cu nutreț uscat, cu fen, paie ori 
baremi cu ogrinji, ca să nu se umfle. Dimi
neața, până nu duce vitele la pășune, și 
seara după ce vin, se le dăm câte o mâncă- 
rușă de nutreț uscat, ca să nu se cufurească.

Fiind secetă, udați straturile cu ingrijire, 
că de nu, nu vor răsări frumos și p’o formă, 
ci numai târfiiu și rar.

In hambare trebue inturnate bucatele și 
ca se nu se umple de gărgărițe pune lână 
nespălată in apropierea lor, căci mirosul ei 
le alungă. De s’au incuibat insă gărgărițe, 
pune prin hambare crengi verfii de soc și 
vor dispărea de sigur. De s’a întâmplat se 
se inciagă grâul in hămbare, amestecă-1 
cu cărbune de lemn și după 10—14 fiile îl 
cerne, că-și va perde mirosul cel greu.

In săptămâna a doua după stul George 
samână cânepa și inul, când vedem semne 
de ploaie, că de nu ploauă după sămânare, 
cară pasările sămânța.

Omidele trebuesc nimicite cu toată sir- 
guința; pe timp liniștit afumăm spre acest 
scop sub pomi cu peatră pucioasă pusă pe jar.

Când este cucuruzul in patru fruze tre
bue săpat intâia oară și rărit ca intre patru 
fire se se poată culca o oaiă, ear când îl să
păm a doua oară tragem moșinoiu pe lângă 
fie-care fir și-’l rărim așa, ca intre patru fire 
să se poată culca o vacă. Cu cât e lăsat mai 
rar, cu atâta produce mai mult și mai bun 
cucuruz.

Lucerna se cosește când vefii că va se 
inflorescă, așa-dară până nu infloare, și se 
taie cam pe sus, că de se cosește prea pe 
jos, piere. De suntem siliți a o da verde la 
vite, trebue sventată și amestecată cu nutreț 
uscat, ca se nu se umfle. De putem face fân 
din ea, atunci o lăsăm până se uscă de ju
mătate și apoi o punem sus pe prepelici, 
unde se mai svântă și uscă deplin.

In luna lui Maiu trebue se fi gata cu 
tăiarea ogorului; cu cât vei ara ogorul mai 
afund, cu atât vei putea îmbuca mai mari 
bucăți de pâne.

Pe la mijlocul lui Maiu sădim cele mai 
multe răsaduri de grădină: vearfia, celerul, 
ceapa, sfeclele, napii ș. a. deci se nu ne

prea întârziem cu ele, că de vom prea in- 
târfiia, la iarnă li-vom duce dorul.

Dacă pe crengile pomilor vedem că sunt 
gândaci de Maiu, (cărăbuși, bunzari) ii scu
turăm des de dimineață când sunt amorțiți 
pe frunze și-i adunăm toți bine. Neamurile 
din apusul Europei ii adună și-i uscă in 
cuptoare, ear iarna-i macină și-i amestecă 
printre fărină și terîțe de fac papă pe seama 
găinilor; se ouă foarte bine dacă li-se ames
tecă in nutremânt. Că s’a aflat pricina din 
care iarna nu ouă găinele; acea este că ce 
nu mănâncă carne, n’au rime, vermi, insecte, 
muște, cărăbuși și altele ce au veara; din 
aceasta pricină apoi neamurile mai luminate 
din apusul Europei fac ce fac și iarna dau 
găinilor baremi odată pe (li carne; fie câte 
un ficat mare de ceva animal, fie mațe de 
animale ce le iau de la măcelarii și le du
mică mărunt, fie baremi fărină de insecte 
cum sunt cărăbușii.

Unele paseri au prins a se oua; 
nu lăsați copii se iee ouăle ori puișorii pa
serilor, că prin aceea fac două rele mari: 
1) se deprind la crudimi; 2) ne fac daună 
in economie, că nimicind ouăle și puii pa
serilor ne omoară prietinii noștri cari ne 
curățesc aerul de insecte și pomii de omide; 
de n’ar fi paseri — n’am mânca noi poamele, 
ci le ar mânca omidele din floare. Deci cru
țați paserile și dați preste ghiare la copiii ce 
âmblă după cuiburi. Că, chiar se nu ne 
aducă daune in economie prin nimicirea pa
serilor, dar se deprind la crudimi; și ce este 
mai de desprețuit in lume de cât omul crud, 
tiran, nemilos ? !! — i.

H i g i e n ă.
Ce trebue se băgăm de seamă in 

decursul mesei. Unora poate le-a veni a 
rîde, că venim a vorbi aci despre aceea ce, 
la părere, tot omul o știe; că cine nu știe 
mânca î Că doară, ca se putem trăi, trebue 
se mâncăm și se bem, și deci a mânca și a 
bea știe tot natul.

Se ne insemnăm insă bine din capul 
locului, că nu trăim ca se mâncăm, ci mân
căm, ca se trăim, mâncăm ca se avem putere 
la lucru, ca se ne păstrăm sănătoși. Spre 
scopul acela nu va strica dacă vom lua in 
socotință cele următoare:

Sunt oameni, cari nu știu ce va se fiică 
a fi flămând, fiind incă de mici deprinși a 
fi infundați cu mâncări alese; ei deci nici 
nu se apropie de measă nici când cu o ade
vărată poftă de mâncare, sunt pururea sătui, 
ghiftuiți, imbuibați. Și nimic nu e mai plăcut 
decât se te apropii de measa încărcată când 
ești bine flămând. Omul sănătos și cumpătat 
simte când e flămând și când nu, știe cât și 
când are de a mânca; bolnavii și nesățioșii 
aceasta nu o știu. Bolnavilor și copiilor nici 
când nu trebue se dăm atâta mâncare câtă 
celor sănătoși și cumpătați; căci cei de intâiu 
se pot bolnăvi și mai rău, ear copii pot 
deveni porcoși, adecă mâncăcioși din seamă 
in afară. Trei mâncări sunt de ajuns pe fii 
omului sănătos, ear copii și bolnavii trebue 
nutriți și de patru ori pe fii, dar numai cu 
treabă bună, nu prea îngreunați.

Unele regule scurte pentru cei sănătoși 
incă nu strică:

Nu mânca nici când, când ești iritat, 
mânios ori supărat preste măsură.

Mâncând cineva când e prea iritat, mânios 
ori supărat poate deveni bolnav, căci rânza

nu-i poate mistui și mâncarea i-se pune — 
cum fiice poporul — in spate, îl apasă.

Mănâncă incet și mestecă in gură bine 
bucatele, prin aceea devin mai nutritoare și 
rânza putendu-le mistui mai ușor, te simți 
mai voios, mai sprinten și mai sănătos.

Nu mânca nici când mâncările prea 
calde, fierbinți, că aceea strică nu numai 
dinților, dar și stomacului, rânzei. Mulți au 
căpătat rac in rânză, care i-a dus in groapă, 
numai din causă că au mâncat mâncările 
prea calde.

In decursul mâncărei sau nemijlocit după 
mâncare, nu boa apă ori altă beutură prea 
rece. Aceasta incă strică dinților.

Costul se nu-ți fie prea săc; din acesta 
provin slăbiciuni și morburi. Dar se nu fie 
nici prea gras căci, pre lângă ce culina grasă 
lasă testament săc, dar prea multele grăsimi 
nu sunt priineioase nici sănătății.

Nu mânca nici prea puțin, dar nici prea 
mult; mâncând prea puțin remâi flămend și 
fără voiă; mâncând prea mult, te poți bol
năvi, seau, de și nu te bolnăvești, te de- 
prinfii a nu ști cât e destul și când nu, și 
devii ca un animal care in veci nu se simte 
sătul, ci ar tot mânca.

Beuturile spirituoase, in măsură mică, 
nu strică omului deplin crescut; copiilor 
insă sunt stricăcioase, ear cele multe și peste 
măsură beute, strică și omului mare, că-i 
atacă și punga și sănătatea.

Am mai avea multe de fiis despre acest 
lucru, dar de asta-dată încheiem cu fiicala 
lui Beneamin Franclin: „Lucrul și cumpătarea, 
in mâncări și beuturi ne departă de doftori 
și de apoteci, despre cari fiice poporul nos
tru : „Doamne ferime se nu-mi incredințez 
averea advocatului, sufletul popii, sănătatea 
doftorului și mă păzește Doamne se nu intru 
in cost la poticașuF — i.

Cholera. In ședința din 16 Maiu a con
siliului sanitariu austriac, consiliariul minis
terial Dr. Kusy a raportat despre lățirea 
cholerei. Cholera se lățește in Turcia euro
peană și asiatică; apoi in Rusia a ernat 
și de acolo a trecut in Galiția, unde până 
acuma in trei sate s’au ivit 40 de cașuri, 
intre cari 18 mortale. In Portugalia și Francia 
cholera s’a ivit in două departamente. Afară 
de aceea aproape din toate orașele mai mari 
ale Europei sosesc neincetat știri suspecte. 
In fine comisiunea a declarat că numai slaba 
inspecționare sanitară și necurețenia este 
vina la lățirea cholerei; ea incă nu este 
epidemică, insă cu toate aceste este de lipsă 
a face toate disposițiiunile de prevenire și 
de scutire, prescrise in lege și in ordinațiuni, 
căci numai pe această cale se poate suprima 
lățirea epidemică a cholerei.

Ghicituri.
61) La cap pieptene — la coadă secere — 

la trup pepene — la picioare rescitoare?
(Cocoșul)

seau:

La trup îi un pepene — la cap îi cu 
pieptene — la coadă-i cu secere — cocoș boule 
— pricepe-te măgariule!

62) Eată-o, nu-il? (Scbinteia).
63) Troci trocite — frunfie ’nfrundite —

ciocane ciocănite? (Aluna).
64) Intr’un vas — e vin și vinars — și nu

se învăluie ? (Oul).
65) Rage bazna din copaci — și s’adună boi

și vaci ? (Clopotele in turn).



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

îndreptat insă tendențele prețurilor nu se urcă.
In piața din B p e s t a comunicațiuuea și 

comerciul e aproape ca in săptămâna trecută. 
Speciele de grâne principale se căutau. Ele 
acum cam scad in prețuri.

Grâu curat s’a adus puțin la terg, nici era 
prea căutat. Iu săptămâna aceasta morile au favo- 
risat puțin grâul de proveniență indigenă, grâul 
străin nu prea era. Circulațiunea săptămânei să urcă 
la 180,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vândut vr’o 2 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 5 fi. 60 cr. — 5 fl. 40 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 5 fl 10 cr.—5 fl 19 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 5 fl 20—5 fl 22 
cruceri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 7 fl 00—7 fl 40 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 2000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
42 cr. — 6 fl. 00 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 50 cr. 
— 5 fl, 60 cr. in fine insă remase cu 5 fl. 50 
cr. — 6 fl. 22 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 5 fl. 70 cr. — 5 fl. 90 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 4 fl. 70 cr. cu vamă cu tot.

P ă s t ă i o a s e. 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 
5 fl. 25 cr. pistriță 4 fl. 75 cr. pitică 7 fl. 
cr. M a z e r e 8 fl. 25 cr. — 9 fl. 25 un
gară despoiată 16 fl. 10 cr. Linte, slab cău
tată, soiul mai slab 9 fl. mai bun și despoiat, 
amăsurat soiului și mări mei până la 20 fl. Mac 
sur 28 fl. vânăt 32 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 38 fl. (Toate se pricepe, per 
100 kilogramuri).

Sămențuri. Sămânță de trifoiu 70—72 fl. 
de luțeruă 64—68 fl. măzăriche 8 fl. 25 cr.— 8 fl. 
75 cr. mohor 8 fl. 00 cr. — 8 fl. 50 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 11 fl. 00 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 4—6 fl. Găine 
80 cr. — 90 cr. — 1 fl. 20 cr. Coponi 1 fl. 80 cr. 
și 2 fl. 60 cr. Ciurcan 3 fl. 50 cr. = 5 fl. — cr. 
Rețe i fl. _ cr. — 1 fl. 30 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 fl. 50 cr. per păreche en gros.

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

păment) au cădut cu 60 cr. la maja metrică: s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 00 cr. roșa 1 fl 60 cr. 
ca covrigii 2 fl 80 de fabrică 1 fl. 00 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, notează 153 fl.

Ceapa in cuantități mari a remas cu 
a 4 fl. 80 — Aiul 37 fl (per 100 Kilogr.)

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

Carnea de vițel. Tergul 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 44—52 cr. de chilă.
Unsoare de p o r c 52 fl. 50 cr. Clisă 

(slănină, lard) 44 fl. — 48 fl 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 
6000 dărabe sârbești cu 97 fl. — 2000 arde
lenești cu 64 fl. și 2600 macedonene cu 105 fl. 
per 100 kilograme.

Șorțuri reun. „Io-sziv" 2.........................  . .
„ „ „ austr. ••.....
„ crucea roșie 5 ......................................
» „ rt austr...................................................................

Obligațiunile basilicei 5.................................
bpestan.....................
austr..............................

roșie italien. 25 lire , . 
„ „ austr. . .

tt 
crucea

rt
cred. auBtr. 100

rt

tt

rt

rt
Instit. de
Crucea roșie austr. 10
Sorți Pâlffy 40 . . .

Monede.

3.30
3,60

12 50
13.50

10.75
11.—
12.50
13.50 

200.—
19.50
58.50

de
fl 
r 

r 

rr

aur

Galbenul ces. și
n

H <

tt 1

20 maree
Lira de aur turcească.........................
Argintul austr. și ung.............................
100 maree germ, in papir.................
„ „ „de bancă pr. 31 Mart

reg. tesc. 
„ V0ri?.ft tt

austr.-ung. de 8 fl. 
de 20 franci . .

5.90
5.82
9.92
9.92

12.22Datoriă de stat:
ung. 100, 500, 1000 . .

n

r>

Renta
n
n
fl

Obl.
fl
fl

Obl.

Obl.
tf

Bonuri rur. ung....................................
„ „ croate.............................

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

Asemnatele cas. de stat. 6 luni, 100, 
Datoria

*7,
47,10.000 .................

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

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

„ „de stat, 1889, aur.,
r> n n tt n arg.

premii ung., 100...................
„ , 50.....................

desdaun. regal., am., ung................. 4>/,7,
„ „ croate.................. 47,7,

47, 
47. 
47, 
5|°,

tt

T) 
coroane 4%

47,
57,
47.
4*/i

118.60

cu
rt 

de
tf

de stat
tt 

tt 

tt
Renta
Datoria

tf 

fl
Obl. 
Obl.

rt 

rt 

tt

118.30
95.40
95.10 

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

145.50

61.15
61.05

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 21 Maiu 1894.

EFECTE

D
ob

en
dă

SCADENTA
CUPOANE

LOR

64
s s
Eq S *
o °

ÎMPRUMUTURI DE STAT 
ROMANE

Rentă perpetuă..................... 57, Apr.—Oct, 10271
„ amortibilă..................... 57, Apr.—Oct. 987,
„ „ din 1892 . 57, Ianuarie Iulie 97
„ n „ 1893 . 57, Ianuarie Iulie 97
„ „ 32'/, mii. . 47, Ianuarie Iulie 837.
„ „ 50 mii. . . 47, Ianuarie Iulie 83’/
„ „ 274 mii. . 47, Ianuarie Iulie 8571
„ , 45 mii, . . 47, Iunuarie Iulie 83’/,

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

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

„ n , „ 1884 57o MaiuNoembre
» » » » 1888 57, Iun.—Dec. —
» „ „ „ 1890 57, MaiuNoembre 887,

ÎMPRUMUTURI DE 
SOCIETĂȚI

Scris, func. rur.......................... 57,
77,

Iulie Ianuarie 92’/.
„ „ urb. Bucuresci . . Iulie Ianuarie IOD/,
fl „ tf T) • • 60/ Iulie Ianuarie 100
fl fl fl ff • • 6'7, Iulie Ianuarie 867.
tf rt n .... 5'7, Iulie Ianuarie 797,

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

ACȚIUNI
s Valoarea 

Nomiuala

Banca nat. a Rom....................
P 'O
86 500

Soc, de asig. Dacia-Rom. . . 35 200 —
„ „ „ Naționala . . 36 200 —
„ „ „ Patria .... — 100 —
„ rom. de construcțiuni 15 200 —
„ de basalt......................... 30 250 —
„pentru fabr. hârtiei .... — 100 —

corn., hârtia, Mai-Nov.
tt

tt

tt

rt

tt

rt
de aur austr.

de
tt

tt

tt

rt
oraș. Budapesta
c. fr. bulg. . .
cu prem. șerb. 100 fr..................................3%
„ „ „ „ „ (stamp, austr.) . . 3%
soc. p. reg. Temeș-Bega...........................5°/0

rr

tf

rt

stat
rt

tt

tt

austr.
tt 

tt 

n

• 471,
„ Febr.-Aug. . . 47107# 

arg. Jan.-Jul. . . . 4710%

98.50
98.50
98.50

„ Apr.-Oct. . . •471,7, 98.50
. . 47,119.75

•. 1854. 250, . . . . . . 47,150.—
1860, 500 ... . . . 5°,0 147—
1860, 100 ... . . . 57, 159.50
1864, 100 ... . . . . 198—
1864, 50 . . . . . . . 198—

1890 ..................... . 47//0 101.50
. . 67O 119.

38. —
39. — 

105—

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

pe acții Budapestană 100
rr 

,Hermes“ 
de

fl
tf

tf

industrială I
„ ?>
rt rt

croat-slavon. 
de credit ung. 200 . .
„ „ „ vechia 100
„ „ „ II. emis. 31 Mart,

comercială ung. pestană 500 . . 
com. și industr. bpestană 100 . . 
de credit fonciar centrală 500 .
creată de escompt 200 . . . • .
de escompt și zarafiă ung. 400 K.

tt rr * „ 31 Mart. .
austro-ungară 600 
„Unio" 200

tt 

n

Banca
tt 

ft

tf 

tt

n

ft

rr 

rt

tt

ft

tt 

ft 

tt 

tt 

tt 

tt

tt 

tt 

fl 
tt

„ a capitalei I emis. 100 
întreprind, de bani 200 . . 
credit

tt

tt

tt

tt

fiumana 80.............................
gen. ung. 200 .....................
„ „ din 31 Mart. . .

pe acții Budast. 50 ... . 
austriacă 160.....................

„ din 4 Apr. . . . 
ung. 150 ....... 
comerc. ung. 100 ....

„ „ din 31 Mart.
100.................................

!

Scrisuri fonciare
„Albina", inst. de econ. 5% . . . .
Banca civ. de credit Arad 5% 40 ani

rr

n

tt

tf

tf

ft

tt

n

tt

tt

tt

tt

rt

rt

rt tt rr tt rt
împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|

57, ....
57.7, • • •— f
47,7o 40 ani
47.7, 50 ani 

Sibiiu 5°/o . . .
n

tf

gen. din Sibiiu 110 5% 31.3 an
fl
rt

rt

rt rt rt rr

rr tt tt rt
de credit ardeleană 5°/(

tf

rt
credit

tt

tt

rt

tf

tt 
fonc.

//
//

n

rt 
din

tf

•n

57,70 •
67, • •
41/.7o .

„ 106 5°J0 40 ani
„ III. emis. 5°|0 .
„ IV. emis. 47,7,

tf
tf " " . . • - • >I. de credit din Timișoara 5°|0 

4*1, °i,
o ■ •

Imprumutul oraș. 
Șorțuri din Buda 

n nu

Șorțuri private.
Vlena din 1874, 100 
40.............................
st. austr.....................

154.—
128.50
94.—

120.50

442—
54.50

368.50
215.—

114.

119

237.50
1124—

590.

246.—
1034.—

102.50 
100— 
101 — 
101— 
100.—
99—
98.50

102.50
I

100.50

102.50
100.50
102—
99.50

128.-

178.50
63.—
65—

CEREALE

MONETE

99.50

25.23
25.12
100.20
99.70

123.40
122.90

202’/,
2007»

Napoleonul.....................
Galbenul austriac . . . 
Coroana germană (marca) 
Lira sterlină.....................
Lira otomană.................
Imperialul rusesc .... 
Florinul austriac de hârtie 
Rubla de hârtie ....
Aur contra argint (agiul) .

Grâu . 
Porumb 
Secară 
Oves . 
Orz . . 
Rapiță
Fasoie

SCHIMB

Londra . . eek
„ . 3 lnni

Paris . . cek
„ • 3 luni

Francia . cek
„ . 3 luni

Viena . . cek 
. 3 luni 

nap. (scurt) 
Berlin . . cek 

„ . 3 luni
Germania . cek 

„ 3 luni
Amsterdam3 luni 
Petersburg 3 luni 
Belgia . 3 luni 

„ . (scurt)
Elveția . 3 luni 
Italia . . 3 luni
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Bursa de bucate din Budapesta.
De la 22 Main 1894.

Grâu de primăvară................................  . . . fl. 7.45 —
„ „ toamnă..................................................... fl. 7.11 —

Oviss de toamnă................................................... fl. 5.71 —
„ de primăvară.......................................... fl. 5.86 —

Cucuruz per Mai—luni........................................ fl, 4.74 —
„ „ Iul.—Aug..........................................fl. 4.93 —

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei. 
De la 23 Maiu 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 76 chilog. per 100 chilog. 6.12—6.15

Săcară „
Orz „

n
n
n

n

n

77 n
n
»

Ovăs, venturat per 100 chilogr.
Cucuruz, nou „ 100 „

» 100 
» 100
„ 100

n 

n

r>

Prețurile comunicațiunii-vecine:

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
n t r e Timișoara si urmatdrele 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 Zona

Beregseu 2 Szakâlhâza 1
Merczyfalva 2 Siag 1
Eecasiu 2 Sant-Andrâs 1
Remetea 1 Jebel 2

Tariful de zone general
Trenuri pers, omnib. seu mest. 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 Timișifira:
Zona Zona Zona

Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Dippa 6
Algy° 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.-Bocșau 5
Bâcs Almâs 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasin 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâmson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
BekesfBldvâr 8 K. Kun-Szâlâs 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 Szakâlhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz R
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Sosdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsârhely 31 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvârad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyărsapot 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkâny 7
Gyoma 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispoki 4
Halas 12 O.-Bessenyo 6 Vărad Velentiela
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Vereiorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vâsârhely 9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
lâm 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
Kâtegyhâza 6 Pnszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Librăria lui
W. Krafft in Sibiiu

recomandă

Cărți mai none.
Bacalbașa A., Moș Teacă din căsarmă. Umo

ristic. Ediț. V. 1.37.
Barițiu I. G., Arta de a trăi. Leg. —.50.
Bebel A., Femeia in trecut, present și vii- 

toriu. 1.37.
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.
Demetrescu A., Particularități ale limbei 

franceze: Galicisme, Proverbe, Maxime, Barba
risme. 1.10.

Dimitriu C., Cestiunea națională.
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.
Glieaja T. V., Să audim ! Toaste pentru 

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

versală, Scriere posthumă, 2 voi. 4.40.
Ispirescu P., Legende sau basmele Roma

nilor. 2.20.
Manliu I., Gramatică istorică și compara

tivă a limbei rom. 2.75.
Michalescu St., încercări critice asupra în

vățământului nostru. 1.10.
Moșescu C., Iisus Christos și reforma sa 

socială. 1.65.
Maiorescu T., Critice (1867—1892). Ediție 

nouă și sporită, 2 voi. 4.40.
Memoriile regelui Carol I al României, 2 

tom. a 2.10.
Pop A., Desbinarea in biserica Românilor 

din Ardeal și Ungaria 1697—1701. 1.40.
Riurenu I. M., Familia creștină. —.33.
Socaciu L, Dreptul cambial. 2.—
Speranța Th., Anecdote populare, Prosa 2 

voi. â 1.10.
Slavici I., Novele, vol. I 2.20.
Ventura Gr., Teatru, vol. I 2.25.
Vlahuța A., Dau. 1.92.

Dicționar!:
Vocabulariu latin-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 Octaviu 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—2)

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a Ziarului 

„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 */2 an fl. 1

(„Dreptatea" care apare in fiecare di de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fl. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea" capetă și „Foaia de 
Duminecă" gratuit).

Abonamentele se fac mai cu inlesnire 
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 recomânda 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.)

Administrațiunea.
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IOAN ROGYAN
mintier (Kiirschner)

Timișoara, cetate, piața mare Nr. 4 
primește spre păstrare cu garanță deplină 

vestminte de lână 
peste vară și împrumută pe lângă taxe 

moderate cojoace de călătoria.
Apoi vinde tot feliul de elăbețe, 

căciuli, g-hiube, scurteici și alte ase
meni articoli.

Reparaturi se tac promt și eftln. "W 
Apoi primește ori ce lucru ținetoriu 

de acest ram de meseria pe lângă con- 
dițiunile cele mai reale.

In fine recomândă bogatul seu ma
gazin de tot feliul de

mărfuri de mintieriă
pre lângă prețurile cele mai e f t i n e. 

(1-4)
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Beția
se vindecă prin Antibetin, în
trebuințat cu resultat strălucit 
in o mulțime de cașuri. Nenu
mărate 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 invechit, 
4 fl. 40 cr. trimițendu-se suma 
din urmă se trimite franco 
in toate țerile. Se capetă la far
macia „La Vultur", Lugoj, nr. 

113, Bănat.

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