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Procesul Memorandului din Clușiu.
Continuarea și inclieiarea pertractării.
Procesul de presă intentat poporului 

român din această țară pentru Memorandul 
seu s’a pertractat inaintea curții cu jurați 
din Clușiu de la 5 până la 25 Marte 
n. 1894.

Toți acusații s'au ținut bărbătește până 
in sfârșit. In decursul pertractării a ieșit 
la iveală cât de fără temeiu a fost pîra 
întreagă.

Cea mai mare nedreptate in cursul per
tractării a fost, că s’a făcut cu neputință 
acusaților a se apera prin apărătorii lor.

Vedend această stare a lucrurilor acusații 
nici nu s’au mai apărat, ci după vorbirea 
sacă și slabă a procurorului de stat s’a 
ridicat prim acusatul dl Dr Ioan R a ț i u 
și a cetit o declarațiune bărbătească și rară 
in feliul ei in numele membrilor comitetului 
național.

Declarațiunea Comitetului.
Membrii comitetului partidului național 

român din Transilvania și Ungaria, cari stau 
pre banca acusaților inaintea curții cu jurați 
din Clușiu declară după cetirea tecstului 
român al Memorandului incriminat, că:

1. Susținând intru toate hotărîrile luate 
de adunările generale ale partidului național 
ținute in Sibiiu la anii 1881, 1884, 1887, 
1890, 1892, 1893, primesc responsabilitatea 
pentru acele hotărîri identificându-se cu ele.

2. Ce atinge specialmente cestiunea „Me- 
morandului“ noi am stat dintru inceput. si 
stăm și astădi pre basa cpnchispl.r
fer \.
ar

primim responsabilitate solidară și in pri
vința aceasta.

Cetindu-se intreg cuprinsul Memoran
dului impreună cu pasagele incriminate in 
toată intregimea lor : constatăm următoarele :

a) că in cursul instrucțiunei procesului 
nu s’a comunicat acusaților contecstul Memo
randului incriminat nici pasagele incriminate 
din el;

b) că nici in cursul actualei pertractări 
finale nu s’au cetit in intregitațea lor pasa
gele incriminate, ci numai unele frase trun
chiate ;

c) că actul de acusă și prin urmare 
pasagele incriminate n’au fost cetite in ro
mânește, de și acusații au cerut aceasta, așa, 
in cât noi acusații am fost siliți a constata 
aici in fața tribunalului, că intre traducerea 
oficială și intre textul românesc incriminat 
sunt diferințe esențiale;

d) că prin urmare până la sfârșitul inte
rogatoriului n’am avut posibilitatea de a 
constata identitatea tecstului incriminat cu 
tecstul original al Memorandului.

Acum inse in intervalul dela sfârșitul 
interogatoriului și până in momentul de față 
am ajuns in situațiune de a pute constata 
identitatea tecstului român incriminat cu 
tecstul original, pre carele noi l’am depus in 
cabinetul Majestății Sale și așa fiind decla
răm, că primim responsabilitatea pentru tot 
cuprinsul Memorandului nevinovat.

Onorabilă Curte! Domnilor jurați! Memo
randul pentru a căruia publicare și răspân
dire suntem trași ca niște făcători de rele 
inaintea acestei bare judecătorești, nu cuprinde 
pre cum V’a-ți putut convinge, de cât gra

dinele poporului român, care ne-a trimis
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acum ne supune judecății acelora, contra 
cărora ne-am plâns.

Ceea-ce se discută aici, Domnilor, este 
insuși esistința poporului român.

Esistința unui popor nu se discută, se 
afirmă!

De aceea nu ne e in gând să venim in- 
naintea DVoastre să dovedim, că avem drep
tul la esistință.

Intr’o asemenea cestiune nu ne putem 
apăra in fața DVoastre, nu putem de cât se 
acusăm in fața lumei civilisate sistemul asu- 
pritoriu, care tinde se ne răpiască ceea-ce 
un popor are mai scump: legea și limba!

De aceea nu mai suntem aici 
acusați, suntem acusători.

Ca persoane nu avem ce căuta inaintea 
acestei curți cu jurați, fiind-că noi am lucrat 
numai ca mandatari ai poporului român și 
un popor intreg nu se poate trage la banca 
judecătorească.

Plângerile poporului român nu pot fi ju
decate de un juriu esclusiv maghiar, care este 
și judecător și parte.

De aceea nu este de demnitatea popo
rului român de a se apăra in fața juriului 
din Clușiu! Intru adevăr aceasta cestiune 
politică și de stat, care resultă dintr’un proces 
secular intre națiunea maghiară și autochtona 
națiune română. De judecată dar’ nu poate fi 
vorba! Ne puteți osândi ca indivizi, nu ne 
puteți judeca ca mandatari ai poporului. De 
altfeliu ați ințeles și DVoastră, că aici nu 
poate fi vorbă de drept, ci numai de forță. 
Lucrul acesta nici nu ați mai incercat să-l 
ascundeți, căci ați nesocotit până și formele 
legale, cele mai elementare, cari se observă 
chiar și pentru crim: ’’ înaintea curților cu 
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mult și mai aspru, de cât V’a osândit până 
acum.

Prin spiritul do intoleranță, printr’un fa
natism de rassă fără seamen in Europa, osân- 
dindu-ne veți isbuti numai ca să dovediți 
lumei, că Maghiarii sunt o notă discordantă 
in concertul civilisațiunei.

Declar prin urmare in numele meu și al 
tuturor colegilor mei acusați, că pentru cuvin
tele arătate nu ne putem ap era. —

După terminarea declarației dlui Rațiu 
auditoriul român isbucnește in puternice stri
găte de „se trăiască". Președintele sună in- 
delungat clopoțelul și provoacă pe comisariul 
de poliție, ca să susțină ordinea și se înde
părteze pe tumultuanți. Făcându-se liniște, 
toți acusații ridicându-se in picioare declară 
că se alătură la declarația dlui Dr. Rațiu.

După aceasta jurații s’au retras pentru 
a se sfătui asupra iutrebărilor ce li s’a dat 
și după uu timp anumit s’au infățoșat eară 
in sala pertractărilor pentru ca se-și publice 
verdictul lor. Despre aceasta reproducem 
din „Dreptatea" următoarele doue știri 
telegrafice, adecă despre verdictul și despre 
sentența tribunalului adus in numele Maj e s- 
tății Sale a Regelui.

*
Verdictul juriului.

Clușiu, 25 Maiu, 2 oare 15 m.
La oara 172 d. a. juratul Werner 

enunță verdictul in puterea căruia se declară 
vinovați: Dr. loan Rațiu, cu 10 voturi 
„da“ contra 2 „nu“, George Pop de Basesci 
cu 12, Dr. Vasilie Lucaciu cu 11, Dimi- 
trie C o m ș a cu 12, Dr. Daniil Popoviciu 
Bar ci an cu 11, Nicolae Cristea cu 10, 
Iuliu Coroian cu 11, Patriciu Barbu 
cu 10, Dr. Teodor M i h a 1 i cu 12, Aurel 
S u c i u cu 8, Mihail V e 1 i c i u cu 12, Rubin 
P a t i ț a cu 12, Gerasim D o m i d e cu 12, 
Dionisiu Roman cu 7.

Sunt achitați: Basiliu Rațiu, loan Mun
tean, Nicolae Roman și Ioan Duma.

*
Sententa tribunalului.»

Clușiu, 25 Maiu, 6 oare 45 m.
La oarele 5 d. a.

Condamna+i
hlicat sentența.
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Dr. V. L u c a c i u la 5 ani, George Pop 
de Basesci la 1 an, Dimitrie C o m ș a la 3 
ani, Dr. D. P. B a r c i a n la 2 ani și 6 luni, 
Nicolae Cristea la 8 luni, Iuliu Coroian 
la 2 ani și 8 luni, Patriciu Barbu 2 luni, 
Dr. Teodor M i h a 1 i la 2 ani și 6 luni, 
Aurel Suciu 1 an și 6 luni, Mihail V e 1 i- 
c i u 2 ani, Rubin P a t i ț a la 2 ani și 6 
luni, Gerasim D o m i d e la 2 ani și 6 luni, 
D. Roman la 8 luni arest de stat și la 
solvirea solidară a speselor in sumă de 3238 
fl. pre cum și la publicarea sentenței pe 
spesele lor in treisprezece cliare.

*
Intimpiuarea osendiților.

Oseudiții membri ai comitetului național 
deja in sală au fost viu aclamați. Eșind in 
piață și in toată calea până la locuința lor 
mulțimea de Români i-a salutat și intim- 
pinat cu ovațiuni însuflețite, cu cununi de 
flori și cu calea ’psăsărată cu flori și frunde 
verdi.

Asemene au fost intimpinați singuraticii 
osândiți in călătoria lor cătră casă, pre cum 
și mai ales la stațiunile căilor ferate și la 
locuințele lor acasă.

In cele mai multe locuri poliția și gen- 
darii au incercat cu toată puterea se spargă 
poporul adunat, se-1 impedece ca se nu-și 
poată areta durerea și consimțirea sa pentru 
lupta națională.

In Alba-Iulia s’au rănit mai mulți 
oameni nevinovați și pacinici și s’a alarmat 
chiar și garnisiunea militară din cetate.

Toate aceste insă n’au putut nici tero- 
risa nici impedeca poporul inflăcărat in 
manifestațiunile sale puternice și naturale.

Cine mai cutează se dică, că poporul 
român nu pricepe, că nu-i vrednic sau că 
nu spriginește chiar și cu sângele seu pe 
adeverații sei luptători și apărători ai bine
lui seu și ai intereselor binelui public 
comun ?

Ce <Jic frații noștri ?
Frații nustri din alte țări, și mai ales 

cei din statul român vecin arată pentru noi 
cea mai mare spriginire și simțire frățească. 
Ei bine știu că tăria noastră este și tăria 
lor. Foile lor sunt pline de cuvinte de 
admirare și de incuragiare pentru frații 
apăsați pe nedreptul și pentru lupta lor 
națională.

Fruntașa foaia guvernamentală „Tiara" 
din București publică in numărul său de la 
27 Maiu nou următoriul articol :

„Românul nu piere! Marele eveniment 
al Zilei este monstruosul verdict al justiției 
maghiare pronunțat la C1 u ș i u in contra 
subscriitorilor Memorandului român.

Nu e vorba, ne așteptam la o astfel de 
justiția ungurească se se manifeste in toată 
goliciunea ei; știam bine că judecata dela 
Clușiu era un simulacru de dreptate, că ver
dictul era hotărît mai dinainte; nu credeam 
inse că trufia ungurească să meargă până a 
osândi la pedepse atât de grave pe niște 
cetățeni care n’au avut nici o altă vină de 
cât aceea de a se fi plâns suveranului lor.

Procesul dela Clușiu va remâne de a 
pururea o pată neagră in istoria Ungariei 
și o pagină luminoasă in istoria neamului 
românesc. Mândra și bărbăteasca declara- 
țiune făcută in ședința dela 11 (23) Maiu 
de cătră Drul Rațiu in numele comitetului 
național, a arătat lumei intregi că la Clușiu 
s’a făcut proces întregului popor românesc, 
că Maghiarii au fost judecători și parte, că 
n’a fost vorbă de judecată nici de dreptate, 
ci numai de resbunare, că, din punctul de 
vedere moral, adeverații acusători erau acu
sații, in fine, că, osândind pe conducătorii 
poporului român, Maghiarii vor dovedi Euro
pei că sunt o notă discordantă in concertul 
civilisațiunei.

Mai mult incă, atitudinea eroică a acu- 
saților in fața acestei justiții a arătat soli
daritatea care unește pe toți Românii, când 
e vorba de a apăra bunurile cele mai scumpe 
alr unui popor: legea și limba.

•ații patrioți, cari s’au pus in fruntea



maghiare, vor trece la nemurire! In vecii 
vecilor numele lor vor figura in cartea de 
aur a neamului românesc ! Ei aveau o misiune 
mare, o misiune Dumnefieească : aceea de a 
fi • martirii unei cause sacre ; au indepli- 
nit’o cu sfințenie, expunându-se furiei oarbe 
maghiare.

Nimic nu impiedecă pe acești eroi ai 
Românismului de a se sustrage ori cărui 
pericol, fugind peste graniță și lăsându-se a 
fi osândiți in efigie; chiar in fața judecăto
rilor ei ar fi putut se obție niște pedepse 
mult mai mici, renegând faptele și simți- 
mintele lor; dar ei nu s’au coborît până la 
asemenea mijloace de aperare cari ar fi mic
șorat prestigiul causei ce representau. Ei 
simțiau că in acest proces nu era in joc in
dividualitatea lor, ci conștiința națională a 
poporului român. De aceea au făcut apel la 
un judecătoriu moral mai mare și mai puternic, 
la tribunalul opiniunei publice, a intregei 
lumi civilisate.

Prin aceasta, vitejii apărători ai româ
nismului au pălmuit pe adversarii lor și din 
acusați s’au făcut acusatori.

Onoare lor1 Ori unde bate o inimă ro
mânească, ori unde resună dulcele graiu al 
limbei noastre, din munții Pindului până in 
Carpați, de la Tisa până la Marea Neagră, 
va isbucni un strigăt de durere pentru sufe
rințele martirilor causei sfinte, dar tot odată 
un cutremur de indignare in contra acestor 
barbarii.

Dar bun e Dumnedeu și istoria ne arată 
cât de adevărată este lozinca străbună care 
(jlice că „Românul nu piere !“

Valuri negre de barbari au trecut peste 
noi, secoli intregi, am fost atât de scufun
dați in întunericul istoriei in cât lumea ne 
uitase; am resistat năvălirilor din meada-cji 
și din meadă-noapte; popoare și impârați 
mari n’au putut să ne stângă de pe fața 
pământului. Suntem astăzi in picioare, gata 
a da pept cotropitorilor.

Nu un neam turcesc și pribegit din 
Ural in Europa va fi in stare se săvârșească 
aceea ce n’au putut săvârși valurile de 
popoare ce s’au rostogolit peste noi!“ 

le voiu păstra cu scumpătate, nu le voiu arăta 
la uime, și luându-și remaș bun se întoarsă in 
spre împărăție plin de bucurie.

Ajungând acasă, împarte aurul ce adusese 
săracilor; smulge trei pene din aripa dreaptă 
a porumbului, la ce acesta îndată să făcu in o 
fată frumoasă, întocmai ca Ileană Cosindeană. 
Era frumoasă in cât ori cine ar fi vă«fiit’o, se fi 
fost cât de bătrân și de nesimțitor, și incă cel 
puțin ar fi trebuit să trăsară, dacă nu să i-se 
aprindă călcâiele. Dar dacă era frumoasă fata, 
apoi nici feciorul nu era șagă, ci era chiar fe
cior, voinic ca un făt frumos din povești, cu un 
păr ca aurul, cu nește

Ochi nălbastri ca seninul
Te imbeată ca și vinul 

cu un trup ca tras printr’un inel, cât fata iute 
să îndrăgosti in el, vorba cântecutului:

Frunză verde stejărel 
Cât îi omul tinerel 
Bine-i Doamne «leu de el ! 
Codru ’n cale-i inverdește 
Româncuța mi-1 iubește 
Și ’n pept inima'-i tot crește.

Apoi peste câteva dile unde mi făcură un 
ospăț, cum numai pe la împărați să mai ve«fi. 
Și multă vreme duseră ei lume dalbă. Dilele le 
treceau ca un zimbet, nopțile ca un farmec.

Cronică.
Serbarea de 10/22 Maiu in România. 

Capitala Bucureșci a fost deșteptată in 
revărsatul (fiorilor in buibuitul tunurilor. 
Orașul avea un aspect feeric, peste tot dra
pele și verdeață. Balcoanele caselor erau 
împodobite cu covoare și verdeață.

De și ploua puțin de la oarele 6 dimi
neața, multă lume era pe stradă.

Pe la oarele 8 ploaia continuă incă incet.
M. S. Regele in trăsură de gală, escor

tat de divisionul de jandarmi călări a mers 
la oarele 10 la Mitropolie, unde s’a oficiat 
un Te Deum.

Toți dnii miniștri erau in ținuta de gală, 
representanții puterilor streine erau in mare 
uniformă. Suveranul era înconjurat de casa 
sa civilă și militară și de ofițerii garnisoanei 
București. M. S. a primit călare defileul tru
pelor pe bulevard in fața statuei lui Mihai- 
Viteazul, unde se ridicase mai multe tribune 
pentru public.

Ținuta trupelor a fost ad
mirabilă.

După terminarea defileului, dnii miniștri 
și representanții streini au mers in palat de 
au felicitat pe Majestatea Sa Regele. Nume
roase persoane s’au inscris la palat.

•f loan Macaveiu. Distinsul și simpati
cul preot român din Feldru, districtul Năse- 
udului, loan Macaveiu, a reposat in 26 
Maiu n. a. c. Moartea a răpit din mijlocul 
familiei un soț devotat și de model; din 
mijlocul societății un bărbat zelos și vrednic, 
ear din mijlocul poporului un luptătoriu ener
gic, și pururea credincios causei națiunei 
române. loan Macaveiu n’a dat numai 
esemplu de luptă, ci a dat și dovadă de 
jertfă pentru causa sfântă a poporului seu 
prigonit. El a suferit in Seghedin 1 și jumă
tate an de închisoare grea și amară. Neuitat 
îi va remâne numele in istoria luptelor noas
tre naționale. Mișcați de această tristă știre 
adresăm condolențele noastre cele mai sincere 
iubitei și nemângăiatei sale soții și întrista
tei familii. Dumnecleu să-l odihnească in pace 1

Jertfele beției, negrigii și neprice
perii. Pe hotarul comunei Perul un (fileriu 
cu soția sa și cu copii sei s’au refugiat sub

Dar a lăsat Dumnezeu 
După bin’ să viie rău, 

feciorul adecă cele trei pene, ce e drept le-a 
pus intr’un bun loc, dar nu s’a putut stăpâni ca 
să nu spună despre ele și se nu le arete și îm
părătesei, mamă-sa. Apoi muierile știți Dvoastre 
cum sunt, atâta țin ceva pân le spui, «lisa ăluia: 
sunt blide sparte și pace. Dacă vrei să țîi ceva 
in ascuns, se nu știe satul, apoi n’ai de cât să 
spui numai și la muiere, c’apoi de......... nu să
va ști. Dar ce mai atâta vorbă, sunt «fisa aluia: 
blide sparte și pace.

In una din dile, des de dimineață, când ra
zele soarelui abia răsări începură a deștepta mu
ritorii din culcușurile lor, feciorul de impărat cu 
întreagă curtea merse la venat. Acasă rămase 
numai mamă-sa impărăteasa și cu noră-sa, care 
pe di ce mergea tot mai frumoasă se făcea.

— Doamne tu Lucică, «fise impărăteasa că- 
tră noră-sa, căci așa o chema, — cât ești tu de 
frumoasă! Eu nu mă mai satur d’a te privi. 
Insă eu cred, că și mai frumoasă ai fi, dacă pă
rul c’o peană de aur ți-ași împodobi. Află adecă 
că eu am trei pene de aur, la cari pene fiu-meu 
mi-a poruncit se nu mă întind, dar ce va strica 
dacă vom lua una din ele?

— Ce va strica, ce nu va strica eu nu știu; 
dar las’ nu te întinde, nu lua din ele, căci de 

_________ 1894.- - . - 

un arbore contra vremei grele. Tresnetul insă 
s’a slobozit asupra arborelui și a chilăvit pe 
bieții oameni. Toți și-au perdut graiul. —

Unpurcariu păcătos. Pe hotarul 
comunei Secula un porc a stins viața unui 
copil ce se juca lângă el. Purcariul Iuon Corlea 
ar fi fost datoriu să scutiască copilul contra 
primejdiei. Fiind că el n’a făcut aceasta tri
bunalul reg. din Arad l’a osândit la trei luni 
prinsoare pentru ucidere de om comisă din 
negrige. —

Șoareci tăciunari. In noaptea din 
20 Maiu șoarecii au ros pachetele de aprin- 
joare, îngrămădite intrun colț al prăvăliei 
unui neguțătoriu din H.-M.-Vâșârhely, până 
când aprinj oarele au luat foc prin deasa și 
indelungata frecare. Rău mai mare nu s’a 
întâmplat pentru că au dat de vreme de 
focul iscat. —

Bancnote de câte 100 fi. arse. Plu- 
gariul M. Fekete din Agârd a vândut nu de 
mult o păreche de boi cu 350 fi. v. a. Pentru 
ca să nu fure cineva banii, muierea lui a 
ascuns banii in cuptoriu. După două dile ne
fericita muiere a făcut pâne și uitându-și de 
banii ascunși in cuptoriu a făcut focul tre
buincios. Când și-a adus aminte de bani a 
fost prea târdiu și s’a ales numai cu cenușa 
bancnotelor arse. Se pricepe că apoi a urmat 
destulă tânguire, plângere, ceartă și necaz 
amar, dară toate prea târdiu. Poate fi de 
învăț multora că in timpul de adi banii nu 
se mai țin ascunși, cu atât mai puțin in 
cuptoriul de pâne, căci banii ascunși nici nu 
aduc nimica nici nu sunt siguri. —

Prinderea unor falsificatori de 
bani. Gendarmeria a reușit a pune mâna 
și a deține o bandă de falsificatori de bani 
constătătoare din 48 membri. Ei au operat 
mai cu seamă in comitatele Tolna, Vesprem 
și Baranya. S’au găsit la ei până acuma 
mai multe piese false de câte 100 fi. v. a. 
Ei inse fabricau și coroane false. Cuibul 
falsificatorilor au fost mai cu seamă comunele 
Regoly și Iregh, unde au și găsit teascuri, 
lespedi și mașine cu alte scule trebuincioase. 
Cei prinși s’au dat pe mâna tribunalului 
criminal. —

Sărbătoare bisericească in Maiere. 
Duminecă in 21 Maiu a fost in Maierele 

bună seamă nu fără pricină le-a ascuns bărbatu- 
meu așa de bine și a oprit d’a te întinde la ele, 
«lise la acestea Lucica. I-se părea ei adecă, că 
ceva-i șoptește, că nu va fi bine, dacă vor lua 
din pene.

Dar bate toaca la urechea surdului. împă
răteasa luă una și o pusă in părul Lucicei, care 
acum se făcu și mai frumoasă. De frumoasă co 
era, chiar soarele a stat puțin locului și s’a 
uitat la ea.

— Noa nebună, «lise atunci împărăteasa, 
beată de bucurie, — ve«fi cu cât ești mai fru
moasă și ce râu ți-se intemplă că luaiu peana?... 
Eu iau și celelalte două și înainte ce fiu-meu 
s’ar întoarce, ear le vom pune la loeul lor.

Și «ficend acestea — ne mai știind ce face 
de bucurie — nici mai așteptă răspunsul Luci
cei, luă penele și le puse in părul ei.

Dar ce se-ți va«jă ochii, boieri Dvoastre, 
atunci ?

Iu clipita când îi puse și aceste pene in 
cap, cât ai bate două ’n palme, Lucica ear se 
făcu porumb și pe fereasta ce tocmai era deș- 
chisă sbură afară; se așetfii pe coperișul casei și 
începu a cânta cu durere.

Bezeg atunci iute-i sări și împărătesei beția 
din cap, și vădend că ce-a făcut, unde nu mi-o 
cuprinse o spaimă, mai a dracului ca și când



românești ale Timișorii sărbătoare mare și 
aleasă. S’a pus adecă peatra de fundament 
la noua zidire a bisericei române gr. or. 
din acea comună bisericească română. Sfânta 
slușba prescrisă cu litiă a facuto părintele 
Anca. De față au fost mulțime de credin
cioși. In fundament sub s. altariu s’a pus 
un document pentru viitoriu subscris de pa- 
roehul, de presidentul comitetului C. M i- 
hailoviciu, de epitropii bisericei, de 
membri comitetului parochial, de maeștrii 
zidirii și alți binefăcători. Documentul, re
dactat de I. V. B a r c i a n, conține pe scurt 
istoricul parochiei și a bisericei și este in
clus intro șătulă de pleu. Zidirea dă repede 
înainte. Ajutoriul și spriginul tuturora este 
acuma mai de lipsă pentru acest scop sfânt. 
Sfințirea nouei biserici se plănuește pe Sânta- 
Maria-mică, hramul s. bisericei, prin insuș 
capul diecesei din Arad. Dumnedău se ajute!
— Pentru zidirea acestei biserici române au 
mai contribuit: „Timișana“ institut de cre
dit și economii pe acțiuni, 50 fi. On. domni 
Alexandru, Eugen și Zeno de M o c s o n y i 
00 fi. La colecta doamnelor Floare Mihai
lo viei și A. Havlicec au contribuit on. domni 
loan Munteanu 30 fl., I. Ncdici sen. Catarina 
Nedici, S. Abonici, G. Vacan, D. Jebelean, 
I. Ranisav câte 15 fi. Ales. Secoșanu, loan 
Petru, G. Cusman, Eva Văcan, Maria Stano- 
vici câte 10 fl. Iosif Martin 20 11. P. Olariu, 
I. Pavlovici, I. Dragacichi, C. Catranța, S. 
Davidovici câte 5 fi. Sima Lazar 4 fl. S. 
Stoianov, Eva Stoianov câte 3 11. S. Argin- 
tariu, P. Hamer câte 2 fl. G. Trăilă, Andreiu 
Murgu, E. Petrovici, Toma Gerda, câte 1 fl. 
Contribuirile străinilor in bani și material de 
zidire încă sunt considerabile.

Au mai dat apoi și loan Rudean, 
loan Stefanovici câte 20 11., S. Georgeviciu, 
Aron Stanoviciu câte 15 fl., M. Florian 10 
fi., Iosif Zorescu, Alexa Radu, loan Gruici 
câte 5 fi., Toma Drăgiciu 12 fl., Stefan Ior
govan a dispus pe patul de moarte să se 
dee 3 fi., Ales. Trăilescu, M. Serman, Ciril 
Bogdan, câte 2 fl., Maria, Luisa, Ema Bogdan 
câte 1 ii., Ion Iarcu 1 fi., Adam Muntean 1 
fi., I. Pescariu 50 cruceri. — Comunele paro- 
chiale creștine române incă sunt invitate a 
contribui după putință pentru un scop așa 

vedi lupu, că ce să se știe ea acum face; că, 
când fiu-seu va sosi acasă și va alia de treabă, 
ce se-’i știe ea spune atunci ? . . .

îți poți închipui, iubite cetitoriule, in ce 
buimăceală se afla ea, adecă împărăteasa, când 
de odată numai ce se deșchide ușa și țop in 
casă fiu-seu, carele nici intră bine ’n casă și în
trebă: unde e Lucica?

Atunci porumbul adecă Lucica, sboară pe 
fereastă și dice:

— Foarte frumos îți mulțumesc, dragul 
meu, că m’ai iubit cu credință, insă la olaltă 
mai mult nu putem fi, uită-me dar și fii ferice; 
și dacă totuși voiești să me mai vedi, caută-me 
in țara dorului! Remâi deci cu Dumnezeu, 
eu me duc la rendul meu mai dise și sbură in 
înaltul ceriului.

O mamă! strigă atunci feciorul, înțelegând 
că ce s’a întâmplat, — de ce ai luat penele ?

— Vedi, nevastă-mea acum s’a dus, — 
inse eu fără ea nu pot să trăiesc ; me duc se-o 
găsesc, se știu că lumea toată o bătucesc.

Și se jură că nu se va stempărâ, pan’ ce 
pe Lucica nu o va afla. Căci el era îndrăgostit 
in ea, apoi dragostea asta până când persoana 
iubită nu ți-o ai ear in brațe — știți Dvoastre
— te chinuiește a dracului, vorba cântecului:

Te poartă din loc in loc

sfânt național. Ori ce contribuire este a se 
da sau a se adresa dlui Constantin Mihailo- 
vici, președintele comitetului parochial in 
Maiorkîilvâros-Temesvâr.

Românii cum au votat in dietă ? La 
votarea a doua asupra proiectului de lege 
despre căsătoria civilă in dieta din Budapesta 
au votat din nou pentru proiect deputății 
loan Beleș, George Szerb, Petru Vuia, Dr. 
Virgil Bogdan, Iuliu Vincz; contra au votat 
Petru Mihâlyi, Nicolae Șerban și Silvius Rezey.

Hiinen. Dl Lazar Oprean, invețătoriu 
gr. or. român in Zărand, comitatul Arad, s’a 
logodit cu Domnișoara Lucreția Rusu din 
Șiclău.

Avis. Nefiind nici un croitoriu diecesan 
român de ornate bisericești și haine preoțești 
in Bucovina, avisez pe aceasta cale pe croitorii 
români din branșa aceasta din Bănat și 
Ungaria, căci poate se va afla vr’unul dispus 
de a se strămuta in Cernăuți, unde — după 
informațiunile sigure pe cari le am — va fi 
spriginit de clerul nostru; căci până acum 
este avisat numai la croitori jidani. Informa- 
țiuni detailate in privința aceasta sunt gata 
a da, la cerere, pe cale epistolară. A se adresa 
pentru informațiuni la loan Pișlea sculptor, 
măsar de artă și auritor diecesan in Cernăuți 
(Czernowicz) palatul reședinței, Bucovina.

Păgâniă in Clopodia. Cu datul din 22 
Maiu n. ni-se scrie din comuna Clopodia 
lângă Verșeț, că in Dumineca trecută, pre 
când in s. biserică se oficia servițiul divin 
subjudele comunal Jo Jânoș însoțit de juratul 
Konecsny Ferencz au început a zălogi pe 
oameni pentru contribuțiune. Intre altele 
pentru 60 cruceri au zălogit de la Pavel Bălan 
cocia și caii. Se pricepe de sine că această 
procedere păgână și ilegală a provocat in 
popor mare indignațiune și mult sânge reu. 
Astfel de lucruri se întâmpla de acuma, dară 
ce va mai fi dacă va fi introdusă și căsătoria 
civilă, dacă toate lucrurile sfinte și de sacra
ment vor ajunge in mâni profane. Cine pro
voacă dară poporul și cine îl umple de mâh
nire și amărîciune? Cine va fi dară respun- 
dătoriu ?

Icoană culturală. Din Oradea-mare ni-se 
scrie, că cu ocasiunea ultimului proces de 
presă al revistei umoristice „Vulturul“ din

Ca pe om far’ de noroc 
Te poartă din sat in sat 
Ca pe cânele turbat.

Feciorul nostru incă — fiind torturat de 
dragoste atât de cumplit, — își făcu o păreche 
cizme de fer și o bâtă de oțSl și se hotări se 
plece in cătro-’l va lumina Dumuedeu.

Apoi, luându-și incă odată remas bun dela 
mamă-sa, dela sfetnicii și dela toți pretinii lui, 
se depărtă.

Și merse el mai multe dile fără de a afla 
câtuși de puțin despre țara dorului, căci pe ori 
cine intălnea și-l întreba: bade! au nu cumva 
ai audit sau știi unde sâ află țara dorului, —■ 
numai clătina odată din cap, apoi <jicea: nu 
(jeu, ba nici de nume nu i-am mai audit 
pâuă acum.

Feciorul nostru audind respunsurile acestea 
foarte să întrista, dar din drum totuși nu slăbea, 
ci mergea, mergea — cu dorul Lucicei in sin — 
înainte incătrău îl duceau ochii.

Și a mers, a mers până-ce pe jumătate i-s’a 
ros bâta de oțel și i s’au spart cizmele de fer 
și de țara dorului tot n’a aflat nimic. Când 
odată, ajunse chiar in împărăția cumnatului seu 
care ținea pe sora lui cea mai mare. Cumnatul 
seu din întâmplare era dus de acasă. Se ’nfăți- 
șază deci inaintea surorii sale și <Jice :

Oradea-mare, nește cavaleri patriotici au 
atacat seara cu petri pe preotul român I. St. 
din B. când a ieșit din otel pe stradă, pentru 
că a fost de față și s’a interesat de pertrac
tarea acelui proces. —

La știrea despre moartea lui Kossuth 
parochul Gyurinca din Nagy-Koros n’a vrut 
se arboreze flamura neagră; după votarea 
legei despre căsătoria civilă insă parochul a 
arborat insuș steagul de jale. Purtătorii cul- 
turei de pe stradele Nagy-Koroșului i-au 
spart inse in ambele rânduri ferestile locuin
ței. Parochul acuma s’a plâns ministrului de 
interne și cere s6 constrîngă orașul la des
păgubirea daunei suferite.

Rectificarea listelor alegetoriloi* die- 
tali. La incheiarea lunei lui Maiu și in 
dilele prime ale lunei lui Iuniu n. se vor 
face in respectivele cercuri electorale rectifi
cările listelor alegătorilor dietali. In cercul 
Banat-Comloș se vor întâmpla in 1 și 2 Iuniu 
n. Se fim dară cu deplină atențiune.

Jăfuirea poștei: Pe jăfuitoriul poștei 
erariale dela Kun-felegyhâz l’au prins. Este 
servitoriul însuși care a comis jăfuirea cu 
doi ortaci ai sei. Din cei 5000 fl. jăfuiți suma 
de 350 fi. au deja prădată și numai restul 
de 4650 fl. s’a găsit la ei.

Diihos magyar (adecă maghiar turbat). 
Sub acest titlu cetim in „Maygar Hirlap" 
din 18 Maiu n. următoarele: Cum s’ar putea 
deslega cu temeiu și spre mulțumirea națio
nalităților cestiunea naționalităților, aceasta 
a dis’o deja in anii șesedeci un cunoscut 
magnat. A fost atunci, când s’a plămădit 
legea de naționalități. S’a ținnt o anchetă, 
in care domnii chemați s’au sfătuit foarte 
serios, că oare cum și pe ce cale s’ar putea 
deslega toată întrebarea. La aceasta s’a ridicat 
magnatul și a <Us: Voiu spune eu domnilor, 
cum s’ar pute simplu și iute deslega 
cestiunea . . .

Domnii din anchetă se uitau unul la altul.
— Simplu și iute? Suntem curioși se o 

știm aceasta.
Magnatul apoi continua:
— Dacă vrem se mulcomim naționalită

țile, atunci să vedem noi Maghiarii, toți câți 
suntem, și se emigrăm eară inderăpt la 
Asia. Eară pământul se-1 lăsăm lor aici.

— Bună dina soră ?
— Să trăești cu bine frate, respunse aceasta 

după-ce-’l cunoscu că e el.
— Dar, vai de mine frate, ce văd ochii 

mei ? Cât ești de palid și de negru la față; ce 
e cu tine și ce vânt te poartă pe la noi adecă 
ce pricină te-au făcut să umbli atâta lume; 
trebue că ai vre-un năcas mare; au nu-i așa? 
mai dise soră-sa după-ce adecă să îmbrățișară 
și să sărutară de mai multe ori.

— Da, da un năcas și incă foarte mare, 
răspunse feciorul nostru.

— Spuuemi-1 dar, rogu-te, — căci fiind eu 
acum impărăteasă poate să-ți pot ajuta ceva.

Atunci feciorul nostru incepu ai povesti 
durerea inimii sale (jicend:

— Văd că te miri c’am umblat atâta lume 
până la voi și că sunt așa de perit la față. Dar 
n’ai pentru-ce te mira așa tare. Află adecă că 
e atâta și atâta vreme de când umblu flămân- 
<jend și ’nsătoșînd prin lume să aflu țara doru
lui, ca sâ pot găsi pe aceea pentru care, dac’ar 
trebui, bucuros ași muri ori când, și pâuă acum 
incă nimic n’am putut afla. Drept aceea am 
venit la voi, se te intreb și pe tine : nu cumva 
m’ai ști îndrepta incătrău se află țara dorului ? 
Și dacă știi indreaptă-me, rogute.

(Va urma).



Apoi a mai adaus:
— Inse naționalităților nici aceasta nu 

va fi de ajuns. Și atunci se vor teme, că 
eară ne vom mai re’ntoarce. Mai cuminte va 
fi dară, dacă noi ajunși in Asia, fie-eare ne 
vom alege câte o creangă bună, tare și ne 
vom spânzura. Poate că aceasta va mulțumi 
apoi naționalitățile. Cu toate că nici aceasta 
nu este deplin sigur!

Cu aceste magnatul ’și luă pălăria și 
părăsi localul anchetei.

Bine, bine. Inse noi suntem numai tare 
ingrigiți că la un eventual atare cas, ce s’ar 
alege de dreptatea și fericirea in Ungaria?

Contribute. La sărbătoarea sfințirii 
casei chorului din I z v i n dl invățătoriu din 
Ianova Georgiu Grozav incă a contribuit 
50 cr. — I. M.

Dare de seamă și mulțumită publică. 
Cu ocasiunea concertului inpreunat cu joc, 
arangiat de corul plugarilor rom. din S o c o- 
d o r in 1/13 Maiu a. c. in favorul fondului 
seu, subscrisul, ca conducătoriu al corului 
viu și pe aceasta cale a da seamă despre 
venitul incurs cu ocasiunea acelei petreceri. 
Venitul brut a fost 98 fi. 30 cr. din care 
substrăgându-se spesele de 53 fi. 30 cr. au 
remas ca venit curat 45 fi. care sumă este 
de a se privi de basă a fondului de cor 
neesistent până acuma in comuna noastră, 
și care inființat odată avem firma speranță, 
că pe lângă călduroasă spriginire de care 
ne am inbucurat deja din partea publicului 
participant, va prospera in scurt timp. Seara 
la cassă ne-a onorat cu suprasolviri următorii 
domni și doamne: Dr Georgiu Vessa medic
1 fi. Georgiu Varga not. 4 fi. Teodor Lau- 
rențiu cap. 3 fl. Grofner Viktor off. dom.
2 fi. 50 cr. Zumft Vilmos farmacist 1 fi. 50 
cr. Aureliu Iancu preot 1 fl. loan Mladin 
inv. 1 fl. Veiss Mor comer. 1 fl. loan Mârșeu 
croitoriu 1 fi. Dna Aram Popoviciu 1 fi. 
Dna V. Maria Baguba 1 fi. Demitriu Manea 
călciunariu 1 fi. Gramling Jozsef off. dom. 
50 cr. Sonfeld Jozsef diurnist 50 cr. loan 
Mitrișu diurnist 50 cr. Kemeny Jozsef comer
ciant 50 cr. Sterner Mor comerciant 50 cr. 
loan Uncu econom 50 cr. Aureliu Varga 
preot 50 cr. Demitriu Muscanu preot 50 cr. 
Stefan Tulcanu preot 10 cr. loan Sabău 
econ. 20 cr. Petru Uncu econ. 20 cr. David 
Voniga teolog abs. 50 cr. Scuti Mârseu 50 
cr. Oferte marinimoase au binevoit a trămite 
domnii: Kilner Bela măcelariu 2 fi. Georgiu 
Papluca măcelariu 1 fi. Demitriu Sferle măce
lariu 1 fi. Susnumiții on. domni și doamne, 
cari au binevoit a ne sprigini modesta noastră 
intreprindere, primească cea mai profundă 
hmlțumită. — Socodor 12 Maiu 1894. 
Georgiu P a p p teolog abs. și invețătoriu.

Socoată și mulțăniită publică. Românii 
gr. or. din comuna Sârafalva, conform da- 
tinei lor străbune, in fie-eare an la 9/21 
Maiu, își serbează hramul bisericei, când, 
fie-care partecipant donează pre seama bi
sericei ofrandă, cât se indură. In est-an, 
aceasta sărbătoare bis. a avut indoit resultat; 
căci, nu numai biserica, ci și școala s’a in- 
vrednicit do. atențiunea participanților, — 
și iată cum: Pe când era masa incheiată, se 
ivesce și corul școlarilor rom. gr. or. din loc, 
și, spre suprinderea multora, improvisează 
— sub conducerea invățătoriului lor — un 
mic conct rt, prin care s’a cucerit inimile ce
lor prese 1 intr’atât, in cât imediat s’a ce
rut dese lerea unei liste, pentru contribuiri 
benevol e seama fondului școlarilor rom. 
gr. or. Sarafalva deosebit de cele oferite 
pe sea1' fintei biserici. Și resultatul este, 

că s’au subscris ca oferte in grâu: 13 po
lo v i c i, ear in bani: 9 fi. 45 cr. v. a. — 
Marinimoșii oferenți sunt dnii: Mihaiu Pârvu 
profesor, Georgiu Mateiu cântăreț, Petru Ma- 
teiu praprietariu, Alexa Mateiu plugar, Ni- 
colae Chitta econom și dna: Persida Ha- 
gici câte 2 polovici grâu; dl Pavel Todoș 
v.-presidele comitetului parochial 1 polovică 
grâu; domnii Ladislau Seeler notar co
munal, Ioan Filip invețătoriu și Mitru Ma
teiu alui Avram econom câte 1 fi, apoi dnii: 
Gingu Mateiu-cordiș, Ilie Mateiu-cordiș, Aron 
Nicolescu, Dimitrie Râneosu și Nicolae Izvi- 
nianțiu, toți economi câte 50 cr. Simion 
Chita econom 40 cr. Nicolae Șuștrean și Pe
tru Roșu economi câte 30 cr. Trăilă Râneosu 
econom 25 cr. Todor Mateiu alui Vanu, Savu 
Covaciu, Iovan Miloș, Emilian Miloș (argă- 
sitoriu), Mateiu Luca, Vasilie Micu (496), 
Stefan Băcșan, Ioan Mateiu (30), Todor Bă- 
lăban (epitrop bis.), George Christea și Pa
vel Pecican (jurat corn.) toți economi câte 
20 cr. și in fine dnii loan Brândescu bărbier 
in Egreș, Sosa Mateiu, Isac Mateiu, Filip 
Belințian cassariu corn, și Petru Cernescu 
toți câte 10 cr. — Din bani sunt răspunși: 
4 fi 45 cr. iar restul de 5 fi și cele 13 po
lovici de grâu, au "remas d’a se incassa la 
toamnă. — Banii incassați conform disposi- 
țiunilor luate s’au depus spre fructificare la 
cassa de păstrare. — Credend deci, că-’mi 
implinesc numai datorința, când și pe această 
cale, vin a constata generositatea susinscri- 
șilor ca donatori de o parte, iară de altă 
parte incredințându-me, că satisfac și do
rinței micilor mei diletanți, când vin a da 
espresiune publică profundei lor mulțumiri 
pentru donurile obținute, și din a mea parte 
aduc cele mai călduroase mulțumiri atât ce
lor ce contribuiră, cât și celor ce-’și vor 
executa obligam entul in favorul fondului șco
larilor mei. —- Și dorind ca nobila faptă a 
celor susindicați se aibe cât mai mulți imi
tatori, rog pre Dumnedeul indurărilor se res- 
plătească insutit fie-cărui dăruitori! Intru 
mulți ani se trăiască! — Sârafalva, in 
10/22 Maiu 1894. S. A n d r o n G. inv.

Incunoștiințare. Din cansa îmbulzirii lucru
rilor de publicat, mai ales despre procesul Me
morandului din Clușiu, am fost siliți a reserva 
pentru numărul viitorii! icoana care era se o 
publicăm in numărul de față al acestei foi.

Felurimi.
Pățania unui filosof. Cunoscutul filosof 

David Hume trecea odată intr’o luntre preste 
un rîu. El medita in tăcere. De-odată se în
toarce spre luntraș: — Cunoști Dta Astro
nomia ? — Eu, nu! Nu e d’aici din sat. — 
Rău! răspunse filosoful. Ai perdut de geaba 
un sfert din viața Dtale. Luntrașul mâna 
inainte repede. — Dar de Geometrie ai vr’o 
idee ? — Are dracul! Ce-i aia ? — Reu, (lise 
iarăși Hume. Ai perdut de geaba jumătate 
din viață. Rîul era tot mai repede. Valurile 
erau mari și cât p’aci se restoarne luntrea. 
— Dar din Psihologie ce ști? — Nimic, die! 
Lasă-mă in pace, răspunse luntrașul necăjit, 
că mușteriul îi tot spunea la vorbe pe cari 
el nu le ințelegea. — Rău! clise iarăși filo
soful. Ai perdut de geaba trei sferturi din 
viață. Insă in aceasta clipă un val isbește 
luntrea și o răstoarnă. Hume cade in apa 
rîului. — Domnule, ști inota? intrebâ lun
trașul. — Nu știu, răspunse Hume. — Ei 
atunci ține-te de haina mea, căci altfel 
toate patru sferturile vieții Dtale s’au dus 
dracului....

E c o n o m i ă.
Cât de dese se sădim legumele? La 

sădirea legumelor și la cele sămânate ce nu se 
sădesc, trebue se știm cât loc avem de lăsat 
intre legumă și legumă, de voim se avem 
legume cum se cade, frumoase, bune, gus- 
tuoase și cât se poate de mari. Că, de lă
săm legumele prea dese, avem esemplare 
mai multe, dar totuși nutrement mai puțin 
din ele, deci folos mai puțin, că d. e. 2—4 
morcovi mici ca degetul nu fac cât unul 
mare, 3—4 căpățini mici și pospoiete de 
varclă nu fac cât una și bună, clece cepe ca 
alunele nu fac cât una ca pumnul ș. a. m. d.

Trebue deci se știm hotărît depărtarea 
ce trebue se fie intre legumă și legumă, că 
de le lăsăm prea dese, nu se desvoaltă 
cum se cade, de le lăsăm prea rari — ră
mâne loc nefolosit și strică legumelor fiind 
că se și uscă mai curund. Plantelor ce le 
avem in straturi, in șire regulate, le putem 
mai lesne afla depărtarea recerută, că stratul 
de un metru îl liniem de a lungul: pentru 
morcovi, petringei, celer, ceapă, aiu, ardeiu, 
ridichi de lună și de veară facem 3 șire și 
in fie-care șir semănăm (celerul, ceapa, ar
deiul îl sădim) tot la depărtare de un lat de 
mână; aceasta depărtare va remânea și in
tre cele lalte plante aci numărate, dar de- 
oare-ce ele se samână și deoare-ce de regulă 
le sămânăm mai dese, le rărim la plivit până 
rămân de rari câte de un lat de mână de la 
una la alta. Pentru napi, sfecle, ridichi de 
iarnă, salată cu capațină, vardă, caralabe, 
păstărnac, facem pe stratul de 1 metru nu
mai două linii și in fie-care liniă plantăm 
numai la depărtare de 1 palmă, ba varda 
chiar la 2 palme una de alta. Crastaveții se 
pun in cuiburi de un metru depărtate de 
olaltă, ca și cucuruzul; pepenii și lubenițele 
la 1 și jumătate metri, bostanii de la 3—6 
metri, cartofii in cuiburi depărtate de un 
metru de olaltă. — i.

Secarea pe sub pomi. De multe-ori se 
aude plângerea cu grădinele de pomi, in 
anii când aceia nu rodesc, nu aduc mai nici 
un folos, deoare-ce sub umbra pomilor iarbă 
se face puțină și și aceea numai buciniși și 
brusturi. Din asta causă au creclut oamenii 
de lipsă se încerce una și alta, până au ajuns 
la convingerea că in grădini, la umbra po
milor, unde iarba altcum crește numai rară 
și mare, gordeioasă, acolo priește secâreaua 
(chiminul) foarte bine și produce de te spării. 
Cultivarea acestei plante e foarte ușoară. E 
de ajuns dacă se afenează pământul, săpân- 
du-se cât de cât cu sapa, și apoi se samenă 
secărean și se greblează; ori că se sădesce 
in luna lui August, ici colea câte o tufă. 
Secâreaua este o plantă bienală (care trăește 
2 ani) și deci numai in anul al doilea pro
duce sămânță. Dacă o am sămânat ori sădit 
odată, nu mai trebue avut grija ei, cel pu
țin semănată ori sădită nu mai trebue. Mai 
multă lipsă are de aci incolo de grije, decât 
de ceva lucru; numai in anul dintâiu trebue 
săpat și curățit odată, de aci in colo nici 
aceea nu-i de neapărată trebuință. Bine-i, 
vedi bine, dacă gunoim din când in când 
printre pomi, și dacă udăm, că prin aceea 
și săcâreaua priește mai bine, și pomilor 
incă le merge mai bine. Timpul coacerei 
pentru secârea este pătrariul al IH-lea din 
luni și prima jumătate din luliu. Atunci tă
iem cu secerea ori cu foarfecile tot crengu
țele pe cari săcâreaua este coaptă, ca să nu 
se scuture, și cea necoaptă o lăsăm până se 
coace bine. Apoi săcâreaua culeasă o legăm 



mănunchiuri și o punem se se coacă bine 
la soare și sS se usce.

Făcând așa, vom vedea că intre pomii 
noștri, preste câțiva ani, s’a face o iarbă 
bună amestecată cu secarea, după care vitele 
stau se se omoare, așa o mănâncă și se in- 
grașe de ea.

SScâreaua e folositoare in culină și in 
apotecă, și ca medicină de casă la multe 
boale; deci, ori câtă am avea, n’ar remânea 
nefolosită și n’am putea qLice că ne pare râu 
că am cultivat’o. — i.

Lăstarii de ploaie (furii). Lăstarii de 
ploaie seau furii fac mult necaz pomologilor, 
că ei sunt puternici; se ivesc din jos de 
corona pomului sau și in coronă și in câteva 
săptămâni ne pun in mirare cât cresc și cât 
sunt de grași, mari, frumoși, obli, netedi. 
Ei contrag apoi nutrementul dela crengile 
cu roadă, poamele cad, ear pomul se slăbește. 
Lăstarii de ploaie eșiți in coronă o indeasă 
de nu poate fi bine nici sorită nici aerisată, 
apoi fiind că numai la câțiva ani fac lăstarii 
aceștia muguri de fruct, stau și sug sucul 
inzădar. Ba, de nu vom băga de seamă și 
s’or incuiba 2—3 furi sub corona pomului, 
ei trag tot nutremântul și omoară corona; 
ba sug-sug cu nesaț până slăbesc pomul de 
piere. Deci, indată ce vedem că s’au ivit 
lăstari de acești de ploaie, îi nimicim, tăin- 
du-i cu un cuțit bine ascuțit chiar de lângă 
trupina pomului; prin aceea silim sucul se 
meargă numai la coronă și se o nutrească 
cu imbelșugare.

Pe altoii de un an și mai mari incă es 
mulțime de lăstărei tineri, fragedi, frumoși, 
cât de i-am lăsa, de jos. până sus ar fi tot 
o creangă intr’alta. Pre aceștia incă-i tăiem, 
ca să se ingroașe și inalță trupinița princi
pală, ci nu-i bine se-i tăiem chiar de lângă 
trupinița, ci lăsăm lângă trupină ca de un 
deget de lungă lăstarea; ea nu va mai crește, 
ear sueul va face ca oltoaia se se impute- 
rească și să se inalțe; la primăveară apoi 
ciuntăm nodurelele aceste frumos și oltoii 
vor fi frumoși și sănătoși. — i.

Rosătura epurilor. Pomii cei tineri nu 
au inimic mai mare ca pe iepuri. Multe 
sunt mijloacele cu cari cercăm a feri pomi- 
șorii de ei, unele duc la scop, altele ba. Un 
grădinar neamț ne spune că nimic nu e mai 
bun ca — nu rîdeți — balega de câne. 
Se pune in apă caldă până se descompune 
și se lasă așa 2—3 dile. Luăm apoi un pem- 
sel ori o periă de văruit și ungem pomișorii 
la rădăcină până cam de 2—3 palme dela 
pământ. Epurelui pute și nu se apropiă de 
pomi. Cercați și vedeți ! — i.

De ce e bună văruirea pomilor. Un
gerea cu lapte de var a pomilor e foarte de 
lipsă, că prin aceea-i apărăm de a fi roși 
de iepuri, zădărnicim incuibarea insectelor, 
că oauele unse cu lapte de var nu mai 
produc pui, de i-am uns primăveara cu lapte 
de var amestecat cu lut cleios, Ii scutim in 
contra fierbințelilor prea mari, ear de i-am 
uns toamna, îi scutim contra gerului. Drept 
aceea văruiți pomii, cu deosebire piersecii 
se nu-i uitați, că prin aceea-i scăpați de 
boale. — i.

Păduchii de crastaveți. Mai nu este 
plantă, care se nu-și aibă dușmanii ei; așa 
și crastaveții au dușmanii lor, cari sunt 
nescari cărăbuși. Contra lor se recomândă 
mijlocul următor: Se ia găinaț (bălegar de 
găină) și se descompune in apă, la 1 font 
de găinaț 5 litri de apă, aceasta se ține 24 
oare se clocească și apoi se udă cu ea cras
taveții, și indată vor fi întineriți. — i.

Contra viermilor de plante. Adesea 
vedem că ceapa și alte răsade prinse gata, 
pier, se uscă și princlând de o foiță ies afară, 
cu redăcinele mâncate. Acele au viermi la 
rădăcină și aceia trebuesc stârpiți. Spre sco
pul acela se recomândă funinginea și cenușa, 
apoi udarea cu apă. Zama de pelin verde 
fiert in apă, după ce s’a recit, incă se fie 
bună. Cercați și vă convingeți! — i.

Resistința grâului contra frigului. 
Institutul Smithsonian din Washington in 
anul 1871 cu ocasiunea unei espedițiuni la 
polul nordic a depus in Polaris-Bai un 
sac de grâu, spre a constata, dacă poate grâul 
suporta un frig mare. E de observat, că 
numitul golf zace pe o latitudine nordică de 
81—82 grade și ca mercuriul îngheață de 
cele mai multe ori prin Ianuarie. Căpitanul 
Nares află mai târdiu sacul și ’1 duse la 
K e w, unde cercetară cuprinsul lui și consta
tară, că 62% din grâu suportă frigul unei 
ierni polare, nedegerându-i colțul (embrionul), 
și semenându-1, răsări. Urmează de aici, că 
albuminul și scrobela nedegerând, acel grâu 
poate servi spre hrană omului și animalelor. — 

H i g i e n ă.
Guturaiul și iodoformul. Guturaiul este 

inflamațiunea mucoasei nasului, o răceală la 
cap, însoțită de strănuț, de perderea mirosului 
și poftei de mâncare.

Cei vechi diceau că guturaiul este o 
receală la creeri. Doctorul Maurei a făcut o 
descoperire foarte importantă și prin ajutorul 
căreia se poate ușor vindeca guturaiul.

Ast-fel acest învățat sfătuește de a se 
aplica de mai multe ori pe di bumbac pre
parat cu iodoform la nări.

Proporțiunea trebue se fie de 10 la sută.
Ast-fel se respiră un aer desinfectat care 

ucide populațiunea de microbii cari produc 
sau mențin guturaiul. —

Alaunul (piatra acră) e un mijloc esce- 
lent contra tuturor insectelor. Așa dispar 
stelnițele din case și de pre mobile, dacă le 
ungem cu piatră acră disolvată in apă. Când 
văruim casele, dacă in varul stâns punem și 

I alaun, multă vreme nu vin nici muște in 
casă. Sănătății omului nu strică alaunul chiar 
nimic, nici animalelor, de aceea ar fi bine 
unse și grajdurile din lăuntru cu mal ori 
var in care am topit alaun, ca se impedece 
mulțimea muștelor. — i.

Mijloc de infrumsețare. Cine, rogu-ve, 
nu ar voi se aibă o față frumoasă ? Cui nu-i 
place ce-i frumos? Eată causa, din care 
multe femei — cu ertăciune fie dis — âm- 
blă după feluri și feluri de olee, rădăcini, 
plante ș. a. O apă cu totul nevinovată și 
ducătoare la scop ar fi următoarea: In 6 
litri de apă de ploaiă punem 9 pumni de 
orz intr’o oală și lăsăm de fierb bine. După 
ce a fiert străcurăm apa printr’o cârpă, ca 
se cadă numai ea limpede, și punem in ea 
1 și jumătate lot balsam perurian. Cu apa 
aceasta ne spălăm dimineața și seara și vom 
căpăta o peliță frumoasă și fină și plină de 
„vino ’ncoace 1“ — i.

Un mijloc foarte bun pentru cei ce 
le creapă manile, este următoarea salbă: 
pui 16 grami ceară de stupi, 16 grami cam
for, un albuș de ou, 16 grami rășină de 
brad, 10 grame măduvă de bou și se topesc 
la olaltă. Albușul de ou se pune după ce 
celelalte sunt topite bine și sunt călduțe. — 
Aceasta salbă ar fi bine se și-o facă fie-care

econoamă, că prin desele âmblări aci cu apa, 
aci in pământ la sădit și plivit, adesea așa 
le creapă mânile de li e groază când trebue 
să se pună la frământat de pâne; având 
aceasta salbă și le vindecă curund. — i.

Salbă pentru animale. In America nor
dică fac pentru ranele animalelor o salbă 
din praf de pușcă și unsoare; adecă pisează 
bine praful de pușcă, îl amestecă bine cu 
unsoare și cu salba aceea ung ranele cailor 
provenite din fierbințeli și asudare. Cărbunele 
și salpetrul aflătoare in pulverea de pușcă 
vindecă rana iute. E bine se ungem cu aceasta 
salbă chiar și animalele nerănite, că departă 
muștele și insectele de la ele. Oare se cerce 
frații bănățeni și in contra muștelor golum- 
bace, de care adesea sunt superați și păgu
biți, cu aceasta salbă lesne de pregătit. — i.

Glume.
J -----

In bal. Un domnișor: De ce ești așa tă
cută, domnișoară, de ce nu iei esemplu de la 
mine ? Uite, eu vorbesc continuu; tot sunt in 
voiă bună ! — Domnișoara: Tata mi-a spus se 
tac mai bine, de cât se die vre-o prostiă!

M Semn sigur. „Ce multe muște sunt in casă, 
și tot femenine !* — „De pe ce le cunoști?" 
— „Dar nu vedi, că la oglindă și la fereastră 
sunt cele mai multe!"

In casarmă. Suboficierul: Măgarilor, cu cât 
ve învăț mai mult, cu atât par’ că vă prostiți, 
in loc se mai prindeți la minte! i.

Ghicituri.
66) Apără-mă de găini — că de câne nu

mă tem ? (Rima).
67) Merge vulpea po poiană — și se cântă

ca o doamnă ? (Cetera).
68) De aci până-’n dealul mare — tot

funduri de căldare ? (Mușinoaiele).
69) Lung cât ve$i cu ochii — lat cât pă-

șesce o găină ? (Ogașul carului.)
70) Două lemne, hodrolemne — și mai multe'

mărunțele ? (Scara).
71) Ce țipi din turn și nu se strică, ear

de bagi in apă se strică ? (Hârtia).
72) Ce stă ’n cuiu fără toartă? (Oul).
73 Rușine uscată in cuiu acățată? (Cetera)..
74) Am o curte plină de vaci curte ?

(Pânea in cuptoriu)..
75) Hai soro se ne culcăm — peri cu peri 

se ’mpreunăm — găuri negre s’astupăm ?
(Ochii.)

76) De aici până la munte tot căldări iu
fundu ’n sus ? (Mușinoaiele).

77) De aci până la munte tot zale mărunte?
(Furnicile).

78) Co suie in pod fără scară ? (Fumul).
79) Bumb de aur pe o piele de taur?

(Soarele).
80) Pogace rasă pe o strașină de casă?

(Luna)..

Posta redaețiunii.
Mai multora din Torontal: A primit Îm

bucurătoarele știri despre mișcări. / Românilor 
din Torontal. In numărul procsim T vom pub
lica toate.

Dlui A. B. in L: Ne vom int"J -sa de „Pă- 
zitoriul de pădure" de Porcolab f^t spre resul- 
tat Te vom avisa. . hio

Dlui P. T. in T: Adunau® pt datele cu 
încetul le vom publica și in rdin aiă.

------------



Târgul de producte.
In platele din țările esterne comerciul stag

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

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

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 120,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vendut vr’o 5 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 5 fl. 70 cr. — 7 fi. 10 
cr. per m. m.

r Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 4 fi 70 cr.—4 fl 94 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
.cumperă dacă este uscat cu 4 fl 30—4 fl 80 
crueeri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 6 fi 75—7 fl 16 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 4000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
42 cr. — 5 fl. 65 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 47 cr. 
— 5 fl, 60 cr. in fine insă remase cu 5 fl. 50 
cr. — 5 fl. 60 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.

Păstăioase. Nu se prea căutau din afară; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 5 fl. 50 cr. rotundă 6 fl. 25 cr. sură 
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 mărimei până la 20 fl. Mac 
sur 28 fl. venăt 32 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 38 fl. (Toate se pricepe, per 
100 kilogramuri).

Sămențuri. Sămență de trifoiu 70—72 fl. 
de luțernă 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 fi 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 
SO 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. 
Bețe 1 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 căijut cu 60 cr. la maja metrică: s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 00 cr. roșa nuoi 1 fl 60 
cr. ca covrigii 2 fl 50 de fabrică 1 fl. 00 cr.

Prune serbești 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 — A i u 1 37 fl (per 100 Kilogr.)

Lâna. Tergul a fost bins cercetat, comuni- 
i națiunea mai viuă ca in săptămână trecută. Lână 

de vară brută 91 fl. venătă 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 fi 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 serbești cu 97 fl. — 2000 arde
lenești cu 64 fl. și 2600 macedonene cu 105 fl. 
per 100 kilograme.
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„ pe acții Budapestană 100 .............................. 128.50
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Banca de credit fiumana 80 ..................................... 120.50

ff 

ff 

ff 

ff 

n 

ff 

ff 

ft 

ff 

ft 

ff 

ff 

ft 

tf 

ff 

ff 

ff 

ft

ff

. a „ gen- ung. 200 .............................
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industrială I ung. 150.................................
„ și comere. ung. 100.....................
„ „ „ „ din 31 Mart. . .

croat-slavon, 100.........................................
de credit ung. 200 .... •.................
„ „ „ vechiă 100.........................
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corn, și industr. bpestană 100.....................
de credit fonciar centrală 500 .................
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1124—
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croată de escompt 200 ... •................. —.—
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austro-ungară 600 .........................................  1034.—
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„ „ „ „ III. emis. 5°j0 .
„ „ „ „ IV. emis. 4*/,%
„ I. de credit din Timișoara 5°|0 
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împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|0 . .

Șorțuri private.
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100— 
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101 — 
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3.30
3,60

12 50
13.50

10.75
11—
12.50
13.50 
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19.50
58.50

Galbenul ees. și reg. tesc.....................   5.90
„ „ „ „ verig........................................ 5.94
„ austr.-ung. de 8 fl....................................... 9.96
„ de 20 franci............................................. 9.92

20 maree...................................................................... 12.28
Lira de aur turcească............................................. —.—
Argintul austr. și ung.................................................. 11.29
100 maree germ, in papir..................................... 61.37
„ „ „ de bancă pr. 31 Maiu................. 61.37

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 26 Maiu 1894.
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SCADENTA
CUPOANE

LOR o ° “

ÎMPRUMUTURI de stat
ROMANE

Rentă perpetuă . . 57. Apr.—Oct, 997.
„ amortibilă . . &7o Apr.—Oct. 977,
_ „ din 1892 57» Ianuarie Iulie 98

1893 57» Ianuarie Iulie 98 7,
n ff 32 /s mii. 47» Ianuarie Iulie 847,
„ » 50 mii. . 47» Ianuarie Iulie 83’/*
„ „ 274 mii. 47» Ianuarie Iulie 8571
f, 45 mii, , 47o Iunuarie Iulie 867.

Obl. căilor fer. rom. (conv.
Schuldverschreibung) • . . 57» Ianuarie Iulie —
Obl. de Stat (conv. rur) 67» MaiuNoembre 100»/.

„ casei pens, a 300 lei . 10 MaiuNoembre 277
IPMRUMUTURI DE ORAȘE
Obl. ale corn. Bucuresci 1883 57» Ianuarie Iulie 867,

» n n n 1884 57» MaiuNoembre
îî n n n 1888 57o Iun.—Dec. —
n rt tr n 1890 5°//o MaiuNoembre 877.

ÎMPRUMUTURI DE
SOCIETĂȚI

Scris, func. rur. . . 57o Iulie Ianuarie 92
„ „ urb. Bucuresci 7 7» Iulie Ianuarie 102
n y> rt 60/ Iulie Ianuarie 100
n n n ff 57» Iulie Ianuarie 87
rt rr n 5 7» Iulie Ianuarie 797,

Obl. soc. de basalt . 6% Iulie Ianuarie 95

Valoarea
ACȚIUNI n=! Nomiuala

Banca nat. a Rom. . 86 500 —
Soc. de asig. Dacia-Rom. . 35 200 —

„ „ „ Naționala . 36 200 —
„ f, „ Patria ... 100 —
_ rom. de construcțiuni 15 200
- de basalt . . . 30 250
„pentru fabr. hârtiei . . . 100

g 
M ti

rt
MONETE s CHIMB

a
&

a rt B
oO

Napoleonul . . . . Londra . . cek 25.41
Galbenul austriac „ . 3 lnni 25.27
Coroana germană (marca) Paris . . cek 101
Lira sterlină . . . . ,, • 3 luni 100. 25
Lira otomană . . . Francia . cek —
Imperialul rusesc . . . . „ . 3 luni —
Florinul austriac de hârtie Viena . . cek 2037.
Rubla de hârtie . . „ . 3 luni 2017.
Aur contra argint (agiul) . 07» „nap. (scurt) —

Berlin . . cek 124.35
a 0 fi n . 3 luni 123.70O ® Germania . cek __

C E JtC Bi A L L

ut
a lib w 6

o n 3 luni —
£ a a o Amsterdam3 luni —

O o Petersburg 3 luni —
Grâu..................... 60 8 Belgia . 3 luni 99.90
Porumb ..... 60 5-75 . (scurt) —
Secară • . . . . _ Elveția . 3 luni —
Oves..................... — Italia . . 3 luni —
Orz......................... —
Rapiță................. —
Fasole................. —
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Prețurile bucatelor din piața Timișoarei. 
De la 30 Malu 1894.

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

w
Secară „
Orz „

n n 77 n

n n r>

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

n r>

„ 100
„ 100

„ 100

r>

n

n

6.40—6.72
4.50— 4.60
5.50— 5.70
6.10—6.20
4.30—4.35

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 =e Omnibus seu mestecate
Zona I clasa II clasa III clasa

1 —.30 cr. —.16 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 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 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
Algyâ 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szâlas 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 Al mas 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâni son 10
Biehisin 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekesfoldvar 8 K. Kun-Szâlâs 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvdlgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Sofronya 4
Bikity-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Dokoshăza 6 Szakâlhâza 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-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 Milities 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Soșdia 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-Varad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemot-Bocsân 5 Totvârad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyărsapot 13 Uj-Arad 2
Glogovatia 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkâny a
Gyoma 10 Oroshaza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlamos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Văradpiispoki 4
Hal as 12 O.-Bessenyo 6 Varad Velentiel3
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Vereiorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vasârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjămos 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-Păka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 0
Ketegyhâza 6 Puszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 29 Main. 1894.

Grâu de primăvară.............................................. fl.6.67 —
„ „ toamnă................................................ fi. 6.89 —

Oves de toamnă.................*............................ fi. 5.58 —
„ de primăvară.........................................fi. 5.60 —

Cucuruz per Mai—luni....................................fi, 4.62 —
„ „ Iul.—Aug........................................ fl. 4.71 —

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a (Li arului 

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

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

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

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

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

Abonamentele se trimit la adresa Ad- 
ministrațiunei d iarului „ Dreptate a“ in 
Timișoara. (Temesvăr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Administrațiunea.

Târgul Ciacovei.
Am onoare a aduce la cunoștiință pub- 

blică, că

târgul de țară
al Ciacovei se va ține in Ciacova din 29 luniu 
până inclusive I iuliu nou a. c.

Ciacova, in 30 Maiu 1894.

arendatoriul de târg.
(1-3)

ra ra 
I 
ra ra 
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I
ra 
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ra

IOAN ROSTAN
mintier (Kiirscliner)

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

vestminte de lână 
peste vară și împrumută pe lângă taxe 

moderate cojoace de căletoriă.
Apoi vinde tot feliul de clăbețe, 

căciuli, ghiube, scurteici și alte ase
meni articoli.
ear Reparaturi se fac promt eftin. "w

Apoi primește ori ce lucru ținetoriu 
de acest ram de meseria pe lângă con- 
dițiunile cele mai reale.

In fine recomandă bogatul seu ma
gazin de tot feliul de

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

(2-4)
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Cărți

bisericești
și de

rugăciune. "WS
I. Tipărit cu litere bisericești (cirile):

Acaftistul preasântei născătoarei de 
Dumnezeu și alte Rugăciuni foarte de folos, roșu 
și negru tipărit cu icoane; legat in piele roșiă 
cu copce 1.60, frumos legat 1.30, simplu legat 1.15.

Ceasoslov mic; legat in piele roșiă cu 
copce 1.20, simplu legat —.70.

Evangelia cea mare, roșu și negru tip. 
cu icoanele Evangeliștilor; legat in piele roșiă 
cu copce 10.—.

L i t u r g i a sfântă și dumnezeiască, roșu și 
negru tip. legat in piele roșiă cu copce. 4.—.

O c t o i h u 1 mic pe 8 glasuri; legat in piele 
roșiă cu copce 1.20, frumos legat —.90.

Patima și moartea Dini Iisus Christos in 
versuri și icoane, frumos legat 1.—.

Pentecostariul cel mare, roșu și negru 
tip. legat in piele roșiă cu copce 9.—.

Psaltirea prorocului și regelui David; 
legat in piele roșiă cu copce 1.—. simplu 
legat —.60.

II. Tipărit cu litere latine in Blașiu:
Trio du legat iu piele tare și cu copcii 

10.—.
Orologeriul, legat in piele 3.80.
Psaltire, leg. simplu 1 fl, in piele 1.64.
Euchologiu. (Molitv.) in 8°, leg. iu 

piele și margini aurite 3.50.
Liturgiariu, iu 4°, leg. in piele și 

marg. aurite 3.20.
Liturgiariu pre hârtiă velina, leg. in 

piele 4.—.
Ap o st oier iu, folio, leg. in piele și 

margine aurite 6.40.

III. Tipărit cn litere latine in București*) pe 
hârtie velină și ilustrate frumos:

Aghiazmatar, cnprindâtor de mai multe 
rândueli și rugăciuni trebuitoare creștinilor la 
deosebite împrejurări de viață in 4°. 2.20.

Archieraticon, cuprindend renduelile 
tuturor chirotesielor și chirotonielor pentru tisul 
p. s. s. archierei, tradus de P. S. Partenie 
Episcop, cuurindend și tipicul serviciului archie- 
resc de P. S. Silvestru Balanescu, in 4° m. 2.20.

Biblia de Buzău, in 5 voi. 5.50.
Dumnedeeștile Liturgii ale sân- 

ților noștri părinți Ion Chrisostom, Vasile cel 
mare și Grigorie Teologul, in 4° m. 2.20.

Evangelie, Sântă și Dumnetjeească, in 
folio. 5.50.

Evhologiu saucarte derugăciuni, 
care cuprinde in sine toată renduiala bisericească 
ce se cuvine a săvârși preoții la toate trebuințele 
religioase ale creștinilor. Predată intâiu dela 
sânții Apostoli, apoi dela sânții de Dumnedeu 
purtători părinți și revădută acum din nou după 
originalul grecesc, in 4°. 5.50.

Faptele Sântilor Apostoli, in 
4° m. 3.85.

Octoili mare, care cuprinde in sine 
slujba invierei pe opt glasuri. Se mai numește și 
Mângăitoare, in folio. 11.—.

Orologiu, tipărit cu binecuvântarea s. 
Sinod al biser. autecefale ort. rom. 8° mare, 2.90.

Penticostariul, carele cuprinde in sine 
slujba ce se urmează din sânta și luminata 
Duminecă a paștelor până la Dumineca tuturor 
sânților, in 4° m. 4.40.

Triodul, adecă trei cântări, care cuprinde 
in sine servirea Dumnedeească, cu începere dela 
Dumineca vameșului și a fariseului până la sânta 
inviere, 4° m. 11.—.

Comande primește

Librăria lui W. Krafft in Sibiiu.
*) Prețurile sunt notate pentru cărți broșurate, iar 

legătura fac după comande ori in piele, ori in pânză cu 
prețul cel mai moderat.

Nr. 34 E. (x—2)

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


