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întâmplări de preste săptămână.
Oprirea comitetului național din Sibiiu.

Multe lucruri mari s’au mai intemplat 
si in săptămâna aceasta. Ministrul de interne 
a oprit prin fișpanul de la Sibiiu activitatea 
comitetului național central din Sibiiu, pen
tru că n’are statute intărite de guvern. 
Cârmuitorii țării bătuți la cap din Pesta, 
orbiți de patimă și ingâmfați de norocul 
trecătOriu de adi, își inchipuesc, că dacă 
fac o nouă fără-de-lege, un nou lucru fără 
de minte oprind activitatea comitetului apoi 
au și pus pumnul in gură la toată nația 
românească și nu va mai fi nime care se 
grigească de lupta poporului.

Capii și cei mai mulți membri ai comi
tetului național sunt osândiți la prinsoare 
de mai mulți ani de d.ile. A fost dară păcat 
a mai călca și legea, a mai vătăma și con- 
stituțiunea și a se mai face și de rîsul 
lumii oprind activitatea unui comitet deja 
osândit la mai mulți ani prinsoare ordinară.

In care țară constituțională s’a mai 
intemplat oare ca partidele politice organi- 
sate și in luptă pentru principii politice 
contra guvernului se aibe sau se ceară sta
tute intărite de la acel guvern ? Care partid 
politic are statut aprobat de guvern aici la 
noi, in țara noastră ? Nici unul. Nici cel 
ce vre se sdrobească naționalitățile nema
ghiare, nici partidul kossuthist, care ar 
rumpe de tot Ungaria de cătră Austria, adecă 
care lucră la spargerea acestei monarchii, 
care lucră și luptă contra stării legale 
de adi.

Este greu se nu se umfle omul de rîs 
și de compătimire când vede, că ce lucruri 
nebune poate severși un guvern, un partid 
care se svercole ca peștele pe uscat in 
neputința sa.

Poporul este adi deșteptat, el vede și 
simte. Poporul cunoaște adi toată lupta 
națională pentru limbă, pentru biserică, pen
tru drepturi naționale. Poporul român adi 
știe că el vre se trăiască și se-i meargă 
bine ca Român in această țară a sa și ține 
ca ferul că el are și drept de la Dumne- 
dău la această luptă sfântă a sa.

Nu este putere omenească care se scoată 
dară mai mult din inima poporului român 
credința aceasta și voința sa de a fi una cu 
toți frații săi suferitori și luptători.

Iacă ințelegerea frățască și solidaritatea 
națională intre toți Românii fără deosebire. 
Aceasta-i mai tare și mai puternică de cât 
opririle ministeriali. Nădejdea noastră dară 
este tare că adi vom pute trăi și lupta și 
fără comitet cu statut aprobat de guvern.

Ce au ajuns dară prin oprirea ministe

rială ? Nimic. Ba nu. Răul l’au făcut și 
mai rău. Au batjocorit constituțiunea țării, 
au vătămat dreptatea, au jignit libertatea și 
s’au făcut de rîsul lumii mari și toate 
aceste — inzădar, că-ci pe poporul român 
nu l’au moiat, nu l’au infricat, ci l’au fă
cut și mai necăgit și nemulțumit.

Puternicul curs al apei de munte nu se 
poate opri; el spală din calea sa toată pe- 
deca și nimicește chiar și regulările dacă 
nu sunt corecte și potrivite. Această apă își 
sparge drum chiar și prin stânci.

Astfel este adi și lupta milioanelor de 
Români pentru bunurile cele mai sfinte pe 
acest pământ. Zădarnice sunt toate pedecile, 
opririle și prigonirile omenești. Ele se sfa- 
rimă de voința unui popor trezit și conștiu.

Curs liber dară desvoltării naționale 
pentru poporul românesc, dacă ne place 
pacea și înflorirea țării!

Căsătoria civilă primită.
In ședința din 21 Iuniu n. a. c. casa 

magnaților din Budapesta a desbătut și a 
votat a doua-oară asupra proiectului de lege 
despre căsătoria civilă.

La intâia-oară proiectul s’a respins cu 
21 voturi maioritate. De astadată s’a primit 
cu 4 voturi maioritate. A fost, cum se flice, 
o invingere slabă și de tot amărîtă din mai 
multe pricini.

Primirea legii a făcut mult sânge rău 
in țară la creștini ; numai jidanii și ai jida
nilor s’au bucurat.

Episcopii noștri români și de astadată 
au votat contra acelui proiect de lege. 
Numai Domnul Dr I o s i f G ă 1, spăhia de 
la Lucareț și mare sfetnic al bisericei, a 
votat și de astadată pentru proiectul de 
lege, a imulțit și el bucuria jidanilor. Se-i 
fie de bine.

Dară și magnații sunt preste măsură 
năcăgiți. Contele Pallavicini a ținut 
următoarea vorbire: Eu sum din adân
cul inimei mele contra acestei 
legi, pentru că prin ea văd pe- 
rirea moralității patriei și a 
poporului meu maghiar. Acest 
proiect de lege s’a născut in 
umbra furcilor francese intr’un 
ceas rău. Afurisitele foi jidane 
ne bagă vină că suntem iloiali, 
că-ci la noi jidanii le fac toate. 
Lor li se închină toată lumea, 
numai noi nu ne inchinămlor. 
Eu iubesc pe fie-care maghiar 
deopotrivă pe cel in ismene, 
ca și pe cel in mătasă că-ci sum 
liberal, insă acest proiect de 
lege nu-1 pot părtini nici când 

și nici odată pentru că el nimi
cește patria și națiunea mea 
și rasa maghiară. ’L urăsc din 
adâncul sufletului pentru că 
acel proiect numai jidovimei 
va folosi.

Contele Ferdinand Z i c h y, capul opo- 
sițiunii din casa magnaților, a ținut o vor
bire tare amenințătoare neobicinuită intre 
magnați. El a dis, că oposițiunea din casa 
magnaților va începe acuma agita
țiunea intre poporul din țara 
întreagă, pentru ca să se schimbe, 
adecă se se șteargă acea lege.

Toată oposițiunea a aplaudat această 
declarațiune și de aici dară se poate crede 
că din acest proiect cu greu se va face 
lege și dacă se va face lege atunci nici 
pacea confesională, nici cea civilă nu vor 
ave mult folos din acea lege.

Se pare că chiar și foilor maghiare li 
groază de triumful acestui proiect de lege. 
Astfel foaia „M^gyarorszâg“ in numerul său 
177 scrie următoarele :

Acea una este sfântă și sigură, că ma
joritatea de patru voturi am ajuns-o cu estra- 
ordinariu mare preț. Am terăit cinstea Coronei 
in lupta partidelor, am degradat autoritatea 
guvernului in mocirla apucăturilor și a tâ
râiturilor, am excitat la o măsură ne mai 
pomenită frecările confesionale și am oferit 
nutrement nou nemulțumirii naționalităților. 
Cu un cuvânt am plătit scump și amar 
învingerea de adi. Numai de am ave vr’un 
folos de ea.

Stăpânirea țării umblă acuma se se des- 
bată și să se primească in fuga calului 
celelalte proiecte de legi bisericești, pre cum 
cel despre primirea sau recepțiunea legii 
jidane, despre libera exercitare religionară 
și altele.

Se pricepe de sine, că dacă la noi 
astfel de legi de mare insăinnătate se cern 
și se primesc așa in fuga mare, apoi par
lamentarismul a și devenit la noi o goală 
formalitate și nu e mirare dacă mai târziu 
țara sufere de multe și mari neajunsuri in 
urma legilor multe și necoapte.

Inspectare militară in România.
Sâmbătă, la orele 5 și jumătate seara, 

M. S. Regele, însoțit de adjutantul de ser
viciu, a mers in tabăra de la Cotroceni 
spre a inspecta regimentele de infanterie Mi- 
haiu-Viteazu No. 6 și Ilfov No. 21.

La sosire, suveranul fu intâmpinat de 
Dl general Arion, comandantul corpului II 
de armată, cu stat-majorul seu; Dl general 
Vlădescu, șeful Casei militare regale; Dl 
general Lahovari, comandantul divisiei IV 
de infanterie, cu stat-majorul seu; Dl colonel 



Gorjan, comandantul pieței; Dl colonel Rasty, 
prefectul poliției Capitalei.

Șeful suprem al armatei trecu pe d’inain- 
tea regimentelor, așezate in linie de bătae, 
in aclamațiunile entusiaste ale trupei; coman
danții regimentelor respective presentară ra
portul Majestăței Sale.

Regele inspecta mai ânțeiu recruții regi
mentului Ilfov, formați in două companii, 
asupra mânuirei armelor, focurilor; apoi exe
cutară marșuri și diferite mișcări din școala 
de companie.

Majestatea Sa trecu apoi la batalionul 
permanent, unde ordona a se executa școala 
de batalion.

Suveranul inspecta in urmă regimentul 
Mihaiu-Viteazu in aceeași ordine ca și a 
regimentului Ilfov. In urmă avu loc defilarea.

M. S. Regele strînse apoi pe toți ofi
cierii in giurul Seu, spre a face diferite 
observații, arătând insemnătatea instrucțiunei 
individuale a soldatului, pentru care oficierul 
trebue a ave cea mai mare băgare de seamă, 
aceasta fiind singurul mijloc care asigură 
oficierului putința de a ave trupa in mână 
in ori-ce impregiurare.

Majestatea Sa visitâ apoi infirmeria, bucă
tăriile și baracele permanente ale acestor 
doue regimente ; apoi, mulțumind Dlui gene
ral Arion, general Lahovari și comandanți
lor de regimente de starea in care a găsit 
trupa, a pornit la Palat, unde a sosit la 
orele 7% seara. —

Duminecă, la orele 10 seara, M. S. Re
gele, impreună cu AA. LL. RR. Principele 
Ferdinand, și Principesa Maria, urmați de 
suite, au mers la Atheneu pentru a asista 
la balul dat de studenții universitari, sub 
patronagiul Dnei Eufrosina Catargi.

La sosire, suveranul și Altețele Lor 
Regale au fost întâmpinați de Dl Lascar 
Catargi, președintele consiliului, cu Dna; Dl 
ministru Al. Laliovari, cu Dna; Dl C. Esarcu, 
vice-președinte al Atheneului; de comitetul 
studenților organisatori ai balului, pre cum 
și de mai multe persoane din inalta societate.

Dna Eufrosina Catargi și Dnii D. Tătu- 
șescu și Stefănescu-Goangă, studenți uni
versitari, oferiră câte un .prea frumos buchet 
de flori Principesei Maria.

M. S. Regele, impreună cu Altețele Lor 
Regale intrară in sala cea mare de danț,

FOIȘOARA.
Poesii poporale.

— Culese del. Pop Reteganul. —

Așa dice popa nost,
Nu mergeți la fete ’n post;
Preuteasa <fice aȘa : 
Mergeți feciori cât îți vrea, 
Haidați și la fata mea.

Din Reteag.
Ardă-te focul om drag
De mână mă duci la iad
— Ba io nu te duc de mână
Că tu vii de voiă bună.

Din Reteag.

Aseară pe vremea cinii
M’amuța mândra cu cânii 
M’amuța și nici prea 
Că știa că vin la ea!

Din Rodna.

Cine nu știe ce-i urîtu
Poate săruta pămentu, 
Dar eu cum l’oiu săruta 
Că mi-e neagră inima!

De pe Someș. 

foarte frumos împodobită și iluminată, unde 
au făcut cerc, bine-voind o vorbi cu per
soanele presente, pre cum și cu cea mai 
mare parte dintre studenți, cari se adunase 
in mare număr impregiurul Suveranului.

In urmă, Regele și Altețele Lor Regale 
S’au coborît in grădina Atheneului, splendid 
iluminată și împodobită, oprindu-Se pe la 
diferitele chioșcuri, unde cumpărară mai 
multe obiecte și un mare număr de bilete 
de loterie pe cari le imparțiau studenților. —

Asasinarea lui Carnot.
Pre când lumea abia trecuse la ordinea 

dilei preste atentatul îndreptat contra minis- 
trului-president Crispi, firul telegrafic ves
tește in un nou atentat, care de astadată și-a 
avut victimă pe unul dintre cei mai onora
bili bărbați de stat ai Europei. Anume in 
contra lui C a r n o t, președintele republicei 
francese s’a comis in Lyon un atentat asa
sin. Aceasta telegramă a pus in ferbere nu 
numai națiunea francesă, dar a produs o de
primare generală preste tot locul, unde acea 
știre a putut străbate.

Președintele Carnot impreună cu mi- 
nistrul-president Dupuy plecase la orașul 
Lyon inca Sâmbătă spre a deschide esposi- 
țiunea de acolo. Seara la 9* 1 * * * * */*  oare a plecat 
la teatru, unde in momentul când se da jos 
din trăsură un tiner s’a apropiat de el și i-a 
infipt pumnalul in piept. Mâna asasină a 
fost bine dresată, ear’ lovitura sigură, căci 
Carnot preste două oare și-a dat ultima re- 
suflare in casa prefectului din Lyon.

Albă-i lelea ca și cașu
86 iubește cu nănașu, 
O cunosc pe cingători 
Că-i place de domnișori.

Din Rodna.

Bădișor depărtișor
Nu-mi trimite atâta dor
Și pe lună și pe nor
Și pe gura tuturor;
Trimite-mi mai puținei
Si vin’ tu badeo cu el;i 7

Vină, badeo, când gândesc 
N’aștepta se te doresc, 
Că sunt fată tinerea 
Si doru-i sarcină grea!

Din Bănat.

Bade, cât trăești pe lume 
Nu-ți striga mândra pe nume 
Strigă-o floare de ceapă 
Nime se nu te priceapă, 
Strigă-o floare de rie 
Ca nime se nu te știe.

Din Bârgău.
Bădiță cu pâr galbin 
Unde te vâd mâ leagân
Ca frumjuța de paltin ;

După comiterea atentatului asasinul a 
cercat se scape cu fuga, dar a fost prins și 
cu mare incordare a putut poliția se-1 apere 
de furia publicului adunat, care voia se-1 
sfâșie. Chiar și după ce a fost condus in în
chisoare, trupe îndoite de soldați și polițiști 
au fost nevoite a reține cu forța pe publicul 
infuriat, care la tot momentul cerca a pă
trunde inlăuntru spre a face asasinului ju
decata momentană dictată de indignarea 
generală.

Contele Sad i-C a r n o t s’a născut in 
Limoges la 11 August 1837. Nepot al nemu
ritorului reintemeetoriu al armatei franceze 
pe timpul marei revoluțiuni, al lui „ Carnot 
cel mare“, și fiu al lui Ipolit Lazar Carnot 
renumit ca publicist și bărbat de stat, de la 

1857—63 a cercetat politechnica și a absol- 
vat școala de poduri și șosele. La alegerea 
de president al republicei din 3 Decembre, 
el a întrunit cele mai multe voturi, ear’ după 
ce Freicynet și Ferry au reces de la candi
datură in favorul lui, a fost cu 616 voturi 
(din 827) cu durată de 7 ani.

Amintirea lui Sadi Carnot va fi nestearsă 
din memoria Francezilor, ear’ istoria la tim- 
pul seu va aduce dreptul tribut unui patriot 
adeverat, care întreagă viața sa și-a petre- 
cut’o lucrând pentru prosperarea și înflorirea 
patriei sale. Zelul și simțul de datorință l’a 
chiemat și de astadată la Lyon la deschide
rea esposițiunei, unde păgânul pumnal al 
unui asasin i-a curmat rodnica sa activitate.

Ucigătoriul se numește Cesario Gio
vanni Santo și e abia de 22 ani.

Din legile țerii.
Legea despre economia și poliția de câmp. 

(Continuare.)
Capul I.

Despre folosința economică a proprietății de pământ.
§. 1. Fie-cine își poate întrebuința eco

nomice liber și intre marginile legii proprie
tatea sa de pământ.

Despre păduri au valoare stătoririle arti
colului de lege 31 din anul 1879.

§. 2. Acolo unde economia cu ogoară 
se practisează și pe timpul când se aduce 
această lege acolo maioritatea de doue ter- 
țialități, socotită după proporțiunea proprie
tății proprietarilor interesați, are drept se 
susțină și pentru viitoriu cu aprobarea res
pectivei jurisdicțiuni economia cu ogor și e 
obligatoriu pentru proprietarii interesați, — 
dacă :

a) se află in hotare sau in dricuri de 
hotare necomasate;

b) dacă este in hotare comasate, insă 
se află impărțit in mai multe dricuri;

c) la fenațe dacă constă din astfel de 
parcele mici, in cât singuratice de abia 
sunt in stare a fi folosite de pășunat.

La aceste proprietăți adunarea generală 
a proprietarilor hotărește care parte de hotar 
cu ce se se samene, pre cum și modalitățile 
cum sunt de a se folosi fenațele și cum 
sunt de a se paște miriștea, ogorul și fenațul.

Bădiță cu pâr sucit
Ședi la noi dac’ai venit 
Sâ te vea$ă măicuța 
Cu cine-i șede fata !

Din Rodna.

Câte frunze sunt in pom
Nu-i ca urîtul de om
Că-1 visezi noaptea prin somn ; 
De te ’ntorci eătră părete 
Urîtul tot ți se vede.

Din Bănat.

Audi lele cucul cântă
Eși afară și-l ascultă 
De ți-a cânta cucul bine, 
Trage nădejde de mine, 
De ți-a cânta cucul rău 
Nu mai trage dorul meu !

Din Reteag.

Astă veară pe săpat
Șepte fete au degerat, 
Da io știu un meșteșig 
Toată veara nu mi frig 
Cu cisme și cu cojoc 
Pe vătruță lângă foc.

Din Sălagiu.



§. 3. La primirea sistemului economiei 
cu ogor nu se pot obliga pustele de sine 
stătătoare, părțile independente din hotarele 
comasate, apoi proprietarii de teritorii tot- 
deuna ingrădite sau sedite cu viiă.

Alte teritorii pot face exepțiune numai 
dacă ei, nevoind a se ține de sistemul ogo
rului, nu ingreunează economia cu ogor in 
celelalte părți ale proprietății.

Pe a cărui teritoriu economia cu ogor 
nu se estinde, aceluia nu-i compet favorurile 
ce resultă din economia cu ogor.

(Favorurile sunt: pășunat comun, creș
terea de vite și altele. — Inse chiar și dacă 
primim sistemul cu ogor, totuș fie-cine este 
îndreptățit a-și ingrădi extravilanul său, 
pentru ca se-1 exploateze și mai bine, se 
facă grădină din el, sau se zidească pe 
acel loc).

§. 4. Unde s’a susținut economia cu ogor 
și de la inactivarea acestei legi au trecut șese 
ani, a decea parte a proprietarilor interesați 
pot, amăsurat teritoriului, se ceară incetarea 
acelui sistem de economia.

Dacă acea rugare este bine făcută, fo
rul prim convoacă pe cei interesați pe cale 
usitată in comună la adunarea ce se va ține 
in comună și avisează despre aceasta separat 
și pe proprietarii cari locuesc departe de 
comună.

Terminul convocării adunării nu poate fi 
mai scurt de 30 dilo socotite de la diua in 
care s’a stătorit ținerea adunării.

§. 5. La adunare presidiază protopretorul 
sau primăriul, respective substitutul lor și 
are se facă băgători de seamă pe cei intere
sați despre insămnătatea hotărîrei economice 
ce au se aducă. Apoi dispune se se scrie in 
protocol motivele produse pentru și contra 
propunerii, pre cum și hotărîrea insași.

§. 6. La pășunatele comune cari nu se 
pot impărți adunarea generală a proprietari
lor interesați stătorește ordinea de pășunat, 
pre cum și modalitățile pășunatului, a creș
terii de vite și a ținerii taurilor sau armăsarilor.

Dacă dreptul de pășunat al singuratici
lor proprietari părtași la comuniune este 
dubiu și îndreptățirea sau proporțiunea de 
folosință nu este regulată din partea jude
țului nici provisor nici definitiv, atunci au
toritatea administrativă trebue se se ingri-

De când se numește femeia porumbiță.
— Poveste. —

(Incheiarea.)

Apoi mi-1 cuprinse un somn dulce ca mie
rea și feciorul adormi ca mort. Când se deș
teptă era pe la sfințitul soarelui, insă ia cai dacă 
ai de unde. — Caută in dreapta, caută in stenga, 
caută in toate părțile dar nici vorbă se-’i găsească.

De frică că acum îl omoară baba cu nasul 
de fier unde nu incepu a se văiera și a se gelui, 
de-’ți era mai mare mila de el. Deodată își aduce 
aminte de lup, și cât ai bate două ’n palme, 
acesta se și înfățoșează innaintea lui intrebându-1 
că ce năcaz are. Feciorul îi spune din fir in păr.

— Nu te supăra și nu te necăji, voinice, 
că-’i vom afla noi, (lise lupul și chemând ortacii 
lui se imprăștiară in toate părțile căutând după 
cai. îi și aflară intr’o pădure și apucându-i cu 
dinții de urechi îi aduseră inaintea-păstorului lor, 
ear acesta voios și trăgend nește cântece de resu- 
nau văile, 'i duce acasă și-’i dă in seamă la babă.

Baba pe față eară se arătă veselă și lăudă 
pe fecior pentru hărnicie, dar in inimă numai ea 
știe ce gândea, și până ce feciorul să impăcă cu 
d'ale gurii, ea să dusă in grajd, și mi-’ți imblăti 
pe bieții cai cum se cade, mai ales pe cel mai slab.

gească de regularea provisoriă a dreptului 
de pășunat până când se va intempla regu-: 
larea judițială.

§. 7. Cu privire la pășunatul comun adu- | 
narea proprietarilor interesați stătorește că:

a) fîe-care proprietariu sau locuitoriu 
singuratic al comunei câte și ce feliu de ani
male este îndreptățit a da la pășune;

b) ce feliu de obligământ are acela, care 
nu trimite la pășune vitele sale proprii, ci in
vestește pe altul cu exercitarea dreptului său.

(Va urma).

Cronică.
Rescoala de Rosalii. Sub acest titlu 

foaia din Clușiu „Ellenzek“ publică din co
mitatul Bistrița-Năseud, că acolo a fost lățită 
vestea, că in Dumine.ca Rosaliilor Românii 
se vor rescula. In noaptea din 17 Iuniu n. a. 
c. a sosit la Bistrița o depeșă, că in Nemegia- 
ungurească o ceată de Români amenință pe ■ 
Maghiari și că diregătoria din loc nu poate 
resbi cu ei. Dimineața a plecat apoi o com
pania de cătane la Nemegia, unde s’a dus și 
vicecomitele contele Stefan Lâzâr. Spre liniș
tirea publicului, a lățit știrea că ostășimea 
s’a trimis la Nemegia pentru că acolo este 
mare pericol de apă. Ajunși la Nemegia iute 
au pus mâna pe 5—6 lărmuitori și i-au ex- 
cortat in prinsoarea de le Năsăud. — Pentru 
6 lărmuitori din un sat, un leghion de scor
nituri și o armată mobilisată.

Dragostea guvernului. Plugarii români 
din comuna invecinată M e h a 1 a au înființat 
sub conducerea preotului lor I. Istin, un cor 
vocal bine instruat. In temeiul legii acest cor 
s’a adresat ministrului cerend aprobarea statu
telor sale redactate conform tuturor cerințelor. 
In dilele aceste statutul s’au retrimis de la 
ministeriu pe calea comitatului inse n e a p r o- 
b a t și fără a motiva cu un cuvent macar 
neaprobarea. Astfel de lucruri numai la noi 
doară se poate intempla.

Studenți gimnasiști eliminați. Minis
trul de culte și instrucțiune publică a eliminat 
prin ordinațiune specială de la toate institu
tele de invețăment din țeară pe patru stu
denți de la gimnasiul evang. superior din 
Kesmârk pentru agitațiunile lor in spirit

A treia di feciorul de nou merge eu caii la 
pășune. Dar cam pe la ameadi ear mi ți-’l taie 
o foame strajnică; să iuptă el cu ea cât să luptă, 
dar in sferșit trebui să scoată merindea. Dar cum 
gătă cu imbucatu, mi-’l cuprinse un somn dulce 
ca mierea și adormi de puteai tăia lemne pe 
el. — Când să deșteptă, soarele era pe asfințite 
și uitendu-se in dreapta și in stenga, nu vede caii 
nicăirea. Căută el ce căuta, dar nici vorbă să-’i afle.

Acuma-i acuma Ioane, până acum o duseiu 
cum o duseiu, dar se vede că atâta mi-a fost și 
mie ursita ingalmăcea și se văiera feciorul de 
împărat, de resunau munții și văile de suspinurile 
lui. De-odată își aduce aminte de rac și cât ai 
bate două ’n palme, acesta să și infățoșază înaintea 
feciorului și-’l intreabă: de ce e așa supărat și 
se văietă așa tare. Feciorul îi spune, după cum 
v’am spus și eu Dvoastră.

— Pentru aceasta nu te supăra și nu te 
văieta așa tare, voinic?, că știu eu unde să află 
caii tăi. Ei adecă să află in fundul mării, dar 
de acolo ți-i voiu scormori eu. Apoi se apuca 
cu ortacii lui și atâta mi-i pișcară și mușcară, 
până ce o tuliră tot rînchezând la păstorul lor, 
carele voios și trăgend nește doine de resunau 
munții și văile, codrii și câmpiile îi duce acasă 
și-i dă in samă la babă.

panslav și pentru inființarea unei societăți 
de lectură secretă asemene condusă de spirit 
panslav.

lnvețătoriu pensionat. Dl Stefan L i- 
p o v a n invdțătoriu la școala gr. or. din Lu- 
goșiu s’a pus la cererea sa propriă in stare 
de retragere cu 370 fi. pensiune anuală.

Bani de argint in Timișoara. In dilele 
aceste au sosit la oficiul de dare din loc mai 
multe sute de mii de floreni in bani de argint. 
Funcționarii ’și vor primi leafa in 1 Iulie deja 
in coroane de argint.

Concert in Pobda. Corul mixt al pluga
rilor români din Pobda, a arangiat la ruga 
de la s. Rosalii sub conducerea dirigentului 
Iuliu P u t i c i u, invățetoriu gr. or. român, un 
concert cu program ales. Producțiunile au 
reușit bine și petrecerea a fost bine cercetată. 
Venitul curat se urcă la 44 fi. v. a.

Biserica gr. or. rom. din Gliirocincă 
va fi renovată după un plan deja stătorit. 
Pentru primirea lucrărilor s’a insinuat și 
măestrul zidariu George Șuiei din Maierile 
Timișorii, strada morminților nr. 9. De măestri 
străini speculanți trebue se ne ferim, că-ci 
avem prea multe pățanii scumpe. Banii noștri 
se-i dăm numai la ai noștri mai ales pentru 
ale noastre.

O nouă baia de marmoră. In hotarul 
comunei B u c o v a (comună curat română) 
in valea Hațegului, de cătră Zeicani, s’a des
chis Joi in 21 Iunie n. c. incă o mină (baia) 
nouă de marmoră albă ca neaua. După cum 
spun specialiștii, această marmoră e așa de 
fină și frumoasă ca și cea de Carara.

Ploaiă torențială. In comuna IIteu 
corn. Arad, in 19 Iuniu st. n. a fost o ploaiă 
torențială împreunată cu grindină, care a 
causat pagube enorme, nimicind aproape toate 
semănăturile. Sub coperișul casei domniei se 
ascunseră vre-o 5—6 fete de ploaiă, lângă o 
ușă de fer. Fulgerul lovi in casă și fiind 
atras de ușa de fer, atinse și fetele; una e 
grav rănită, speranță abia e. Celelalte toate 
ușor rănite.

Deschiderea unei căi ferate noue. In 
18 Iuniu n. s’a ținut cu mare solemnitate 
deschiderea nouei căi ferate cu șine strimte 
de 25 kilometri lungă intre Găvoșdia-Nădrag, 
comitatul Caraș-Severin.

Baba pe față și de astă-dată se arată veselă 
și voioasă și laudă pe fecior, că așa slugă 
harnic nu ține minte de când n’a avut, ear in 
inimă mai plesnea de ciudă că nu i-a putut 
repune capul nici decât și până-ce feciorul imbucă 
din mâncare, ea se duse in grajd și mi-’ți imblăti 
bieții cai cum se cade, ba pe cel mai slab îl 
făcu tot sânge.

In (jiua a patra baba dice cătră fecior:
— Voinice, voinice, bine m’ai slujit, și de 

simbrie, după tocmeala avută, alegeți un cal 
care vei voi tu.

Feciorul aducându-și aminte de sfatul calu
lui, alese pe cel mai slab, dar baba-’i grăi cu 
vicleșug:

— Voinice, voinice, ce socotești de-’ți alese-și 
mârțoaga acela, tu m’ai slujit cu credință și ca 
nu cumva mâne poimâne se dici că rea stă
până ai avut, eu vreau se te resplătesc după 
dreptate, bucuros îți dau alt cal mai bun, care 
vei voi tu, alegeți dar.

— Mie nu-’mi trebue altu, decât cel mai 
slab, pentru Că mi-e milă că-’l jupești atâta și 
eu îl voiu griji mai bine, respunse feciorul.

La acestea baba ne-avend ce-’i mai cțice, 
dete feciorului calul cel mai slab, ear acesta 
făcendu-i verf se cam mai duse ca ventul și nu



Artileria in Biserica-Albă. După ma
nevrele de toamnă vor fi transferate două ba
terii de artilerie din Lugoșiu la Biserica-Albă.

De ale poștei. Carte de adrese și alte 
asemeni tipărituri se pot trimite cu poșta 
fără cuverte sau bandage. In sensul ordi- 
națiunii ministeriale inse numai adresa are 
se fie scrisă cu mâna. Numele, locuința, ocu- 
pațiunea trimițetoriului, etc. pot fi indicate 
simplu prin o stampiliă sau in alt mod 
mechanic. La comandări de cărți pe partea 
adresei se pot scrie și cuvintele: Comandă 
de cărți. Pentru observările ce se pot face 
in scris au valoare prescrisele esistente deja 
pentru tipărituri.

Meseria este comoară de aur. Vestitul 
fabricant de tunuri Krupp in Essen plătește 
cea mai mare contribuțiune in tot districtul 
prusian Diisseldorf. La măsurarea dării din 
est an Domnul făcătoriu de tunuri Krupp 
a mărturisit că are un venit curat la an numai 
de șepte milioane o sută nouedeci de mii de 
maree, eară in anul trecut a avut numai șese 
milioane venit curat.

Dăruiri. Pustinișiu, in 8/20 Iuniu 1894. 
Biserica noastră a mai primit un dar de la 
fiul ei credincios Trailă Surdan, care a 
inpodobit incă cu un iconostas frumos s. bi
serică. Darul e pregătit de insași manile 
vrednicei sale soție. Acest inconostas a fost 
sânțit in diua de Ro sălii, când preotul Di- 
mitrie C 61 ă a ținut și o vorbire scurtă dar 
acomodată donului; mulțumind donatoriului 
și indemnându-i și pre ceialalți credincioși a 
urma tot asemene. Comitetul și pre această 
cale își esprimă mulțămita sa față de dona- 
toriu. Pentru comitet Petru F e r e n ț u inv.

„Săteanul11 va fi numele unei reviste, 
ce va apărea din 1 Sept. a. c. odată pe lună 
in broșure de 4—5 coaie și va cuprinde li
teratură poporală in prosă și in poesie. Sco
pul acestei reviste va fi de a aduna la un 
loc — după putință — tot materialul litera- 
turei noastre poporale, atât cel neapărut incă 
cât și cel ce se află imprăștiat prin calen
darele și foile apărute până aqli. — Numai 
esemplare abonate se vor tipări și adecă 
atâtea câte se vor abona până in finea lui 
Iuliu a. c.

peste mult eată-’l in țara dorului la palatul 
poleit cu aur. Cei doi porumbi: surorile nevestei 
lui, incă departe sburară in cale-i și bucurându-se 
băteau din aripi. Ear calul din grajd (fratele 
celui ce-’l căpătă dela baba cu nasu de fier) 
cum îl vădii îi grăi așa:

— Noa prietine, acum ușor îți vei scoate 
nevasta, insă mai așteaptă trei dile ca se odih
nească puțin și frate-meu.

Trecând cele trei (jile, feciorul intinge o 
sabiă vrăjită, se suie pe calul cel slab și peste 
puțin sosind la cetatea bălaurului, care nici de 
astă-dată nu era acasă, ia porumbul și fără a 
întârzia cu urda ’n turdă își vădii de cale.

Intr'aceea sosind bălaurul acasă și văzând 
că porumb ca ’n palmă, o tulește după ei in 
ruptul capului. Erau la poarta palatului deja, 
când bălaurul îi ajunse și voia se înhame pe 
fecior, insă atunci calul cel slab

Așa a dat una cu calea 
De rupse bălaurului falca 

la ce bălaurul pică la pământ amețit. Ear feciorul 
sărind iute de pe cal, scoase sabia cea vrăjită 
și dintr’o lovitură îi reteză toate trei capetele. 
Astfeliu scăpă feciorul nostru și cei trei porumbi 
de acel spurcat bălaur, când cei doi cai ingenun- 
chiară înaintea feciorului și (jisera:

Cei ce cunosc valoarea acestui material 
sunt rogați a sprigini aceasta intreprindere.

— Prețul pe un an întreg va fi 6 fl. seau 15 
franci. Materialul: Poesii, colinde, bocete, 
snoave, povesti, mituri, glume, gâcituri, pro
verbe, ș. a., precum și abonamentele sunt de 
a se trimite la redact, revistei „Săteanul" — 
Ion Pop Reteganul in Besztercze-Monor 
(Transilvania).

Concurs literar. In conformitate cu de
cisul IX p. a. din protocolul adunărei gene
rale de est timp, comitetul central al reuniu- 
nei învățătorilor români gr. or. din districtul 
consistoriului aradan, protopopiatele de-a 
dreapta Mureșului, escrie premiu de 50 fl. 
v. a. pentru cea mai bună carte românească 
menită ca manual in școala poporală, din 
ori-ce ram al învățământului, cu termin de 
concurs până la 1 Martie n. 1895, pe lângă 
următoarele condițiuni:

1) Cartea se conțină intreg materialul 
de invețement al raimfiui respectiv.

2) Cuprinsul să nu fie vast, dar să fie 
impărțit in grade concentrice, se fie espus 
in stil clar și scris cu ortografia academiei.

3) Lângă manuscriptul scris in trei 
esemplare anonime se se acludă o cuvertă 
sigilată provedută cu un motto, carea se 
conțină inlăuntru numele autorului.

4) Referitoriu la dreptul de proprietate, 
se va face acord separat intre reuniune 
și autor.

5) Manuscriptele să se trimită la adresa 
subsemnatului președinte in Arad până la 
terminul susamintit.

Arad, din ședința ordinară a comitetului 
central ținută in 7/19 Iuniu 1894. — Teodor 
Ceontea m. p. președinte. Nicolae Stefu 
m. p. secret. I.

Curs de limba maghiară. Pentru în
vățătorii cari vreau se-’și insușiască limba 
maghiară ministrul de culte și instrucțiune 
publică a deschis in 10 locuri anume in 
Sepsi-Szt.-Gyorgy, Szekely-Keresztur și Deva 
(in Ardeal) și in Sigetul - Maramureșului, 
Șâroșpatak, Loșonț, Leva, Felegyhâz, Hod- 
mez6-Vâsârhely și Csurgo cursuri supletorie 
pentru invețarea limbei maghiare. Cursurile 
se vor ține in lunile Iuliu și August timp 
de șese săptămâni. Cei ce participă la curs 
primesc de la stat 70 cruceriu diurn, spesele 
de călătoriă se vor acoperi din cassele res
pectivelor comune. Petițiunile de insinuare

— Rugămu-te, voinice, taie și capurile 
noastre.

— Cum se vi Ie taiu, cum să pot eu săvârși 
o faptă atât de urîtă, cu cei mai mari bine
făcători ai mei, respunse feciorul.

— Taieni-le numai și ni le taie, n’aibi 
grijă de nimic, ^iseră caii, — nouă aceea ne va 
face bine.

Feciorul in sfârșit, văzând că n’are ’ncătro
— vrând ne-vrend — li-le tăie. Dar ce se-’ți 
va^ă ochii atunci ? In clipita, când le tăie cape
tele, caii să făcură neve^uți, ear in locul lor, 
înaintea feciorului, se infățoșază doi feciori de 
împărat imbrăcați tot in haine de aur și strîn- 
gându-’i dreapta îi mulțămesc pentru-că i-a mân
tuit. Acești doi feciori de împărat nu erau alții, 
decât amanții (ibovnicii) cumnatelor sale, cari 
de asemenea au fost vrăjiți in starea de cai.

După întâmplarea acestora, feciorul nostru 
smulse trei pene din aripa porumbiței lui, la ce 
aceasta indată — 'și căpătă forma de femeiă ce 
a avut’o mai nainte, când bărbatul strigând 
„porumbița mea“ pică in brațele ei și înce
pură a să săruta de... de ... de ... hei! cum 
ași fi vrut să fiu eu in locul lui. De atunci 
se numește femea porumbiță și pui- 
culiță până chiar și in $ i u a de a^i. 

sunt de a se trimite respectivilor concerninți 
inspectori școlari reg. de ștat.

Oameni înghețați in Iuniu. In (filele 
trecute a fost in ținutul Beiușului un 
astfel de frig, in cât in munții Meziadului 
trei ciobani români de oi suprinși de un cri- 
veț rece și de flustureală de neaua s’au ascuns 
sub o stâncă. Contra vântului au fost scutiți, 
inse nu și contra frigului, care a fost așa de 
mare in cât ciobanii au înghețat acolo și 
numai după vr’o câteva dile au dat alți ciobani 
de ei, cari apoi au și mântuit pe doi inși din 
gura morții; pe al treilea nu l’au mai putut 
mântui. Acestui frig mare insă au căd.ut jertfă 
și mai multe vite.

Scornitură scumpă. Hotelierii se bu
cură când călătoresc impărații și craii. Așa 
s’a bucurat și un hotelier din renumitul loc 
de scăldi Wiesbaden, când a audit că regele 
din Danemarca va veni la băi și va descă
leca ca și mai nainte in hotelul seu. Insă 
voia hotelierului a stricat-o o foaiă de acolo, 
care a scris, că regele ar fi dis că acel ho
tel este o ruină și el își va căuta de acum 
incolo alt hotel unde se descalece. Regele 
în adevăr a venit, insă spre cea mai mare 
bucuria a hotelierului regele eară a descăle
cat in acelaș hotel. Hotelierul a intentat acum 
proces de despăgubire de (jece mii coroane 
contra acelei foi care a publicat știrea des
pre părerea osânditoare a regelui.

Felurimi.
Furnicile se pot alunga din straturi 

cu dohot, (păcură cu care se ung carăle) 
de mirosul căruia fug, ca dracul de tămâie. 
Lucrul e tare simplu: ungem un bățigaș cu 
dohot și-1 inplântăm in locul, de unde voim 
a le alunga, și ele, indată ce le vine mirosul, 
o iau la sănătoasa. Tot așa de bună in po
triva furnicilor e și untura de pește și acrimea 
carbolică (Carbolsăuere, din farmacia). Cu 
aceste se moaie gogoloși de vatta (scamă 
de bumbac) și se pun la furnicare, apoi se 
vedi cum vor fugi.

Și nu sunt de nici un folos furnicile in 
straturile cu legume, ba nici intre pomi. S’a 
putut vedea ca pomii cari au furnicare la 
rădăcină tângesc și apoi pier, îi mâncă fur
nicile. Deci trebue stirpite.

Feciorul smulse apoi trei pene și dela ceilalți 
doi porumbi, surorile nevestei lui, cari de aseme
nea își căpătară chipul de odinioară.

Să sfătuiau chiar se plece cu toții in spre 
împărăția feciorului nostru, când, poarta palatului 
numai-ce se deșchise de măgan și intră un hinteu 
cu șese cai albi ca lebăda. Și pe cine gândiți, 
boieri Dvoastră, că era in acel hinteu ? Nici c’ați 
crede ochilor, — împărăteasa, mama feciorului 
și cu vrăjitorul din pădure, căruia, de bucuria 
că treaba a eșit așa de bine, i-a crescut nasul 
incă odată așa de lung pre cum i-a fost mai nainte.

Și după-ce traseră un chef numai ca ala, 
se întoarseră cu toții la împărăția feciorului nos
tru, unde apoi cununendu-se trei părechi de-odată, 
se făcu o nuntă de-’i merse vestea peste șapte 
țări și șapte mări. Fost’au acolo oaspeți câtă 
frunză și iarbă, intre cari împărați și impărătese, 
crai și crăiese, imbrăcați din cap până ’n picioare 
tot in haine de aur și de argint, ce străluceau 
de te orbeau. Fost’au și cumnații lui adecă băr
bații surorilor lui; fost’au și oameni săraci, ba 
fost’am chiar și eu și ca un vechiu cunoscut, — 
adecă vorbă să fie: ce se poate întâmpla fără de 
mine, — ajutam la ce puteam, tăiam lemne cu 
lopata și căram apă cu barda.. Cu un cuvânt mi-am 
petrecut foarte bine. Ear când am venit cătră



In unele case incă s’au încuibat furnici, 
își au cuiburile in părieții de lemn, lut ori 
peatră, in vetrele focului, in cămări, ba și 
pe sub padimente. Și ele causează mult 
necaz, pagubă și greață, că se vîră in oalele 
cu mâncări, lapte, miere, dau năvală asupra 
pânei și altele. Cearcă bietele muieri chip 
și formă se se scape de ele, le udă din greu 
cu apă rece, ba cu apă fierbinte, ba strică 
cuptoarele din temelia și le fac a doua oară 
— dar pace! Nu le pot stirpi de tot, ear 
cele remase se inmulțesc de minune. De 
acolo incă se pot alunga cu păcură seau cu 
untură de pește. Se cerce deci cei bântuiți 
de furnici și despre resultat se facă cunos
cut acestei foi. — i.

Consumul de carne in deosebitele 
state. Un statistic englez arată consumul 
de carne in deosebitele state ale lumei. După 
acel statistic se viu pe o persoană: In 
Australia 111'6, in statele unite (America) 
54'4, in Marea Britaniă 47'6, in Francia 33'6, 
in Germania 31'3, in Belgia și țările de jos 
31'3, in Șvedia și Norvegia 39'5, in Austro- 
Ungaria 29, in Șpania 22'2, in Rusia 21'8, 
in Italia numai 10'4 chilograme ; in România 
de sigur nu se viu mai mult de 12—15 
chilograme pe un cap, ba poate nici atâta, 
dacă sunt acurate cifrele de mai sus. Va se 
dică: cei mai carnivori sunt Australians, și 
cei mai puțin carnivori Italianii; de aci 
urmând, după ce știm că poporul nostru 
incă este mai mult mâncători de legume, 
lăpturi și brânzuri de cât de carne, reese 
învederat că acest obiceiu l’am adus incă 
acu mai două mii de ani din Italia, unde 
chiar adi și se consumă atât de puțină carne, 
ear pe acele vremi poate și mai puțină. De 
aci provine că poporul nostru privește cu 
groază și greață pe cei ce nici in posturi nu 
se abțin de la carne, și adesea îl audi 
dicend : e lege de câne, că tot la Hanț trage ; 
ori: e neam de câne, că tot carne adur- 
mecă! — i.

Puterea insectelor. Puterile unite ale 
insectelor, sunt cunoscute, spre rușinea ome- 
nimei, care nu invață dela densele a pune 
ca ele umăr la umăr, a lucra cu atâta frăție
tate și in așa armonie ca ele; ne pune in 
uimire ce fac societățile de furnici, albine, 
locuste, omide, cărăbuși, țințari și altele. Dar 
nu la toți este cunoscută puterea individuală 

casă, ia așa din glumă ca se-’mi fac o pomană 
cu cânii, am luat un os in mână, și cum era 
cam pe la medul nopții, când umblă numai hoții, 
când eram știți pe colea, — dar se ve spun, se 
nu ve spun, că știu că și așa n’ați fost pe la 
noi — când eram cum $ic pe lângă moara Cris- 
teștilor, îmi scoate dracu in cale pe Clementu ’i 
Agafie, eu temendu-me că e un hoț și vrea se-’mi 
curăie vre-o câteva, se me învețe el a ședea pe 
la ospețe până in vremea aceasta, hait cu osu 
peste un picior al lui Clement. Și ce se vedeți, 
boieri Dvoastră? Clement din acel ceas incepe a 
șchiopa, și șchiop a rămas până ’n (jiua de adi. 
Cine crede că nu-’i așa, viie la noi și se va 
încredința.

Ținerile părechi apoi, după-ce s’a gătat os- 
pețul, s’or cam mai dus fiește-care la ale sale și 
de n’or fi murit și adi vor fi impărățind. Ear eu

Mă suiiu pe un cărbune
Și n’am de unde vă mai spune.
Și plecând la Săcădate
Vă închin povestea spre sănătate.

Laurențiu Ciorbea 
teolog de anul al III-lea. 

a insectelor, tăria propria a corpului lor; ba 
mulți nu vor voi se creadă că insecta e mai 
tare decât omul și decât animalele cele mai 
puternice, in raport cu mărimea ei. Se luăm 
d. e. un cărăbuș de maiu (bunzariu) și se-i 
facem hamuri de ață și se-1 inhamam la o 
coajă de nucă plină de greutăți ori de năsip, 
și el’ va trage-o frumos după sine cât e casa, 
și p’afară, și numai de se va acăța găoacea 
in vr’un fir de iarbă, va sta locului. Un in- 
vețat cu numele Platean, care se ocupă cu 
cunoașterea insectelor, ne asigură că cărăbu
șul e de 21 ori mai tare decât calul; in pro- 
porțiune cu mărimea adecă el trage dugă sine 
o greutate de 21 ori mai mare decât calul; 
albina e și mai tare, ea trage de 30 ori mai 
mult decât un cal. Calul nostru e in stare a 
purta in spate o greutate cam de6/r ori cel 
mai mult cât greutatea lui, pre când cără
bușul ridică greutăți de 14 ori mai grele 
decât el, ear albina chiar doauedeci de ori 
mai grele decât ea. Cu alte cuvinte: un că
răbuș duce cu ușorință 14 camaradi de ai 
lui și deci desvoaltă o putere relativă egale 
cu a unei locomotive care incă trage după 
sine greutăți de 14 ori mai grele decât ea.

Vedend aceste ne mai trebuesc minuni? 
Bal Ci trebue se dicem cu psalmistul: „Mari 
și minunate sunt lucrurile Tale, Doamne“, 
și toate intru ințelepciune le ai făcut, și nici 
un cuvânt nu este de ajuns pentru lauda 
măririi Tale! — i.

E c o n o m i ă.
Starea senienăturilor in Bănat. Ra- 

portele oficiale trimise ministeriului de agri
cultură despre starea semănăturilor din 
Bănat sună astfel: In comitatul Timiș 
rugina a atacat foarte tare grânele și in 
multe locuri au arat din nou din causa muș
telor de Hessen, cari au făcut pagube de 
10—20 procente. Grâul va da o recoaltă intre 
3—8 măji metrice; măsura mijlociă va fi 6 
măji metrice. — In Torontal rugina ase
mene a atacat grânele, inse numai paiul, nu' 
și spicul. — In Caraș-Severin grânele 
stau foarte bine.

Secara este cuantitativ și cualitativ 
mai bună și se va și plăti mai bine ca grâul. 
Recoalta orzului va fi bună mijlociă unde 
n’a tăciunit; măsura mijlociă va fi 8 m. m. 
Cel de toamnă o prea frumos in Caraș- 
Severin. In Timiș va da 5—12 m. m. O v e s u 1 
e frumns in Timiș și in Caraș-Severin pros
pectele recoaltei vor fi 5—10 m. m. R a p i ț a 
este cosită și recoalta a fost diferită. In 
Timiș a dat 2—6, in Torontal 3—6, in 
Caraș-Severin câte 6 măji metrici. Cucu
ruzul e frumos verde, in unele locuri e 
gălbiniu in urma multelor ploi. — Poame 
multe ca in est an de mult n’au fost, mai 
ales multe sunt: căisine, perseci, mere, prune, 
cireșe și vișine.

*
Tergul de grâne din Budapesta. S’au 

vândut vr’o 10.000 măji metrice in 25 Iuniu. 
Pentru grâul de Tisa de 80 kile s’a dat 
7 fi 75 cr. de 79.5 kile 7 fi 67 cr. de 79 
kile 7 fi 45 cr. de 78 kile 7 fi 42 cr. Pentru 
cel de lângă Pesta de 81.5 kile 7 fi 75 
cr. — Pentru o v â s 6 fl 65 cr. până la 6 
fi 95 cr. bani gata. — Pentru r a p i ț ă 
10 fi. —

Târgul de termine a fost mai ieftin.
In Viena toate spețiele sunt mai cu 

prețiu. Cucuruzul cu 5 fi 04 cr. — 5 fi 
29 cr. R a p i ț a 10 fi 50 cr. — 10 fi 60 cr.

*

Tergul de vite din Budapesta. In 
săptămâna trecută s’au adus in piața din 
Budapesta 3314 dărabe vite cornute, 875 boi 
maghiari, 700 vaci maghiare, 1153 boi și 48 
vaci sârbești, 37 bivoli, 106 tauri, 385 boi de 
economiă. S’au vândut boi maghiari cu 26—39 
fi., sârbești 28—33 fi., vaci maghiare 26—30 
fi., tauri nemțești 32—36 fi., tauri maghiari 
28—32 fi., vaci nemțești 32 fi., bivoli 21—24 
fi. per majă metrică.

*
Tergul de hoare. Găini 1—1'10, coponi 

0'95—1'05, pui de găină 45 cr.—80 cr. Gâscă 
ingrășată 3 fi.—4 fi., slabă 1'80—2'50, Rață 
îngrășată 1'75—2'25, slabă 1'20—1'40 cr. per 
păreche. — Ouăle 50 dărabe 1 fi.

*
Terg de țeară in Vinga. Târgul de 

țeară al orașului Vinga amânat pe timp ne- 
hotărît de vr’o două-ori, de astădată se va 
ține cu învoirea ministrului, in 1 Iuliu n. a. c.

*
Rescumperare de coconi de metasă. 

La oficiul pentru rescumperarea coconilor de 
metasă din Arad s’au rescumpărat in dilele 
din 15—21 Iuniu n. a. c. 6718 kile coconi 
de mătasă, pentru cari s’au plătit 6718 fi. v. 
a. Cultivarea mâtasăriei deci este foarte ren
tabilă.

*
Acațul sau băgrinul. Pe fii ce merge 

pădurile se răresc, lemnele se împuținează 
și se scumpesc, deci trebue se ne gândim 
de cu bună vreme se avem lemne, când n’a 
mai fi de unde cumpăra nici pe bani scumpi.

Bunul Dfieu ni-a dat putință de a intim- 
pina și lipsa de lemne, numai voință se 
avem, că fără lemne noi nu putem trăi, nu 
ne putem incăldi, nu ne putem pregăti bu
catele, nu ne putem face uneltele de cari 
avem lipsă la economiă, nici casele și supraedi- 
ficatele neapărat de lipsă.

Din causă că lemne se consumă atât 
de multe și in atâtea chipuri, mult mai 
multe de cât se produc prin plantare ori 
sămânare, ne putem aștepta odată fără ele, 
ear fără ele — vom fi ca și fără viață.

Ar fi deci pentru binele nostru ca se 
luăm cu cruțare lemn din pădurile ce le 
avem incă, ba nu numai atâta, ci se le chiar 
imulțim.

Din deosebitele soiuri de lemne, voiu 
a atrage adi luarea aminte a bunilor cetitori 
asupra lemnului de acaț, care, ca lemn de 
foc ajunge cât fagul și carpinul, ear ca lemn 
de lucru nici frasinul nu-1 întrece, de pot 
face din el butuci de roată, spițe și obede, 
suli de loitră, tulee de rudă și ori-ce unelte 
și supraedificie, că e lemn ușor dar tare, 
ba incă foarte tare. In mâna rotariului și a 
strugariului devine mai frumos de cât ori-ce 
lemn, ori cel puțin asemenea cu lemnul cel 
mai scump. Apoi lesne ce se cultivă, că-i 
numai jucăreiă ! Și nu alege locul, fie ripa 
cât de starpă și țepișă, numai mocirloasă se 
nu fie, că el priește foarte bine. Și crește 
repede, incât nici salca nu-1 întrece.

Se cultivă in modul următoriu:
Pe vremea aceasta adunăm păstăi de pe 

acați mari, că ele numai in decursul iernei 
s’au copt cum se cade, apoi le desghiocăm 
și sămânța scoasă din ele o opărim bine cu 
apă fierbinte până se moaiă și umflă, altcum 
nu ar răsări de cât in doi ani, fiind tare ca 
pietricelele. Muiată și umflată fiind o sămâ- 
năm ca ori-ce sămânță. De cumva locul 
unde o sămânăm e de așa, că putem umbla 
cu plugul, îl arăm, sămânăm și grăpăm, ori 
că îl arăm, grăpăm și punem câte 2—3



sămânțe in groape făcute cu sapa in depăr
tare de un metru. Dacă locul menit pentru 
acați este o coastă starpă și țăpișă, unde cu 
plugul nu putem umbla, atunci e destul se 
facem urme cu sapa, ori cu hârlețul, tot in 
depărtare de un metru, și in ele punem 2—4 
sămențe do acaț, le astupăm și le lăsăm in 
știrea celui de sus. De le putem vre-odată 
plivi și săpa bine, de unde nu și așa se fac, 
că numai alegători nu sunt; incolțesc, cresc, 
se ințepoșază și nu lasă se intre nimic 
printre ei spre a-i roade ori vătema; se face 
pădure intreagă, deasă și oablă. Apoi cresc 
cu spor, in trei ani poți avea pari de fasole, 
adecă nuiele mai groase de degetul și 
mai lungi de doi metri. Atunci se pot rări, 
începem adecă dintr’o margine și tăiem cu 
toporul de lângă păment, din fie-care tufă, 
toate lăstarele afară de una, care-i mai gro- 
suță și mai oablă, altcum oable sunt toate 
lăstarele, rar e lăstarul acațului care se fie 
strâmb. Pe calea aceasta scoatem indată in 
anul al treilea potop de multe nuiele de 
acaț, din cari putem face gard, părașei de 
mazere și fasole ba chiar și pari de vie, ear 
de foc, după ce se uscă, toate sunt bune. 
După ce am rărit astfel acații ca se remână 
la fie-care metru numai unul, cresc cu spor, 
intr’un an ca alt arbore in trei și patru, 
astfel că in câțiva ani avem pari de vie, de 
gard și de clăi.

La început, până-i acațul tiner, e plin 
de spini, dar de ce crește și se ingroașe, de 
ce se c o p ă c e ș t e, de aceea-i pier și 
ghimpii astfel că, când sunt ca piciorul de 
groși, nu mai au pe trupine nici un ghimpe, 
numai pe crengi și crenguțe.

Lăsați apoi astfel in voia lor și curățiți 
de crengi când cere trebuința, in câțiva ani 
se fac copaci intregi, de-i putem folosi ca 
grinzi și bârne la edificii.

Acații se mai cultivă și prin resadire. 
Spre scopul acela facem din ei scoală ca de 
pomi, adecă sămenăm semența mai intâiu 
in straturi acasă, acolo cultivăm plântuțele 
doi ani, apoi le ducem și resădim la locul, 
unde au se rămână de veci. — Modul acesta 
nu e rău, dar e mai bun cel de intâiu, adecă 
sămenarea de a dreptul in locul unde voim 
a avea pădurea de acați, că:

1) sbmenându-i mai intâiu in straturi și 
acolo cultivându-i doi ani apoi mutându-i si 
răsădindu-i, omorîm o grămadă de vreme, 
care nu ni se rescumperă.

2) Locul unde am semenat acații, și 
după ce-i mutăm de acolo, numai cu mare 
greu îl putem curăți bine de redăcini și cul
tiva după plac, deci acolea ear avem daună 
in timp și loc.

3) Cu mutarea acaților, pre lângă ce 
omorim vreme multă, ne mai și împungem 
la mâni, că atunci sunt ei mai ghimpoși și. 
— de se mai intemplă că nici nu se prind 
toți, că cei ce i-am scos cu prea puțină rădă
cină, ori caro i-am vătămat prea tare, cu greu 
se prind, ori și de se prind, tenjesc; dar 
sămenați de a dreptul unde voim a-i ave, 
avem numai un lucru cu semenarea lor, ear 
de aci in colo numai tot scoatem din ei cât 
de cât, și totuși cresc bine și cu spor și ne 
resplătesc foarte bine munca ce am pus’o pe 
cultivarea lor.

Unii pun acați și in giurul locurilor de ' 
arat și in giurul grădinilor ca gard viu. Aceia 
inse nu fac bine, deoare-ce, puși acații in 
giurul locului ce-1 cultivăm, cu timpul tot îl 
umple numai de acați, că ei fac păstări, pe 
acelea le ia ventul și cădind pro păment, la 
2 ani incolțesc semințele din ele și resar sute 

și mii de acați mici, de cari apoi cu greu ne 
scăpăm și ne fac mult necaz la arat și săpat.

Gardul viu de acați incă nu-i destul de 
bun, că ei crescend, se ingroașe și copăcesc 
și deci se răresc. Pentru facerea de gard viu 
este mai bun păducelul, despre care voiu 
spune colo mai de cătră toamnă.

Este insă potrivit acațul pentru locurile 
rele, pentru surupături, că le inchiagă de 
olaltă cu rădăcinele lui de nu să mai surupă 
și ni le face roditoare, că doară lemnul lui 
preț are, și ni le face frumoase și sănătoase, 
că acații, ca toate plantele, curățesc aerul și 
dau ținutului infățoșare plăcută, ear florile 
lui miros foarte frumos și sunt frumoase. 
Deci, pre lângă puțină muncă, putem face 
din o ripă starpă, nefolositoare, urîtă și nea- 
ducetoare de ceva câștig, pre lângă puțină 
muncă die, putem face din ea un loc frumos, 
sănătos folositor.

Acații se și altoesc, cu deosebite soiuri 
de acați nobili, cu frunze și cu flori mai fine. 
Acații oltoiți sunt bine plătiți la orașe, câte 
30—50 cr. unul, mai scumpi dară decât pomii 
oltoiți, că o altoaiă de măr ori păr o căpătăm 
cu 20—30 cr. dar una de acaț numai dela 
30 cr. in sus. Acații se altoesc in coronă in 
luna lui Maiu, ear sămenarea lor se intemplă 
in jumătatea a doaua a lui April ori in Maiu.

Acații altoiți se pun ca decoare pre lângă 
case, la ferestri mai cu seamă, pentru umbra 
ce dau și pentru frumoasele lor flori.

Acații iubesc in ori ce loc, fie cât de 
sterp, numai prea apătos și mocirlos se nu 
fie. Acolo cresc bine sălcilo și plopii, despre 
care vom vorbi de altădată.

Scoarța de acaț dacă o fierbem in apă, 
e o bună medicină la vitele ce se cufuresc. 
Zamă de aceea turnăm in gura vitei ce se 
cufureșțe și băgăm de seamă ca se o inghită. 
Vițeilor turnăm mai puțină, ear viteler mari 
mai multă, de două - trei ori pe di, și in 
câteva dile scapă de cufureală.

Acum ca drept incheiare, numai atâta 
mai adaug: Cultivați acați cât de mulți, cu 
deosebire pe ripele sterpe și pe surupături, 
că folos veți avea. — i.

Ha ■ Vigiena.
„Sfătuitoriu farmaceutic44. In efigie 

aceste a apărut un nou fascicol indreptat și 
imbogățit al publicați unii periodice „Sfă
tuitoriu farmaceutic" edat și redac
tat de Rudolf J a h n e r, apotecariu și pro- 
prietariul apotecei „Maria ajutătoare44 din 
Fabricul Timișorii, strada principală nr 21; 
anul al șeselea, edițiunea a șesa.

Acest fascicol se dă gratuit fie-căruia 
care-1 cere și vre se-1 aibe. El conține pe 
100 de pagine consemnarea alfabetică a mai 
multor sute de medicamente, apoi o listă 
completă a celor mai multe boale de la 
oameni și la animale. Centru fie-care medi
cină este pus prețul și se află instrucțiunea 
de intrebuințare. Afară de acea fascicolul 
conține multe indigitări și instrucțiuni prea 
instructive și folositoare.

Apoteca Domnului Jahner este nu nu
mai una din cele mai de model, ci și prima 
dacă nu chiar unica in țara noastră care edă 
astfel de publicațiuni și in limba română.

*

Carnea animalelor omorîte de fulger, 
este ea de a se mânca, ori ba ?

întrebarea aceasta a făcut multă spar
gere de cap in veara anului 1887 la invețații 
din Miinchen. Fu adecă lucrul așa, că fură 

omorîți de fulger 24 boi grași, frumoși in 
preț de vre-o 6000 fi. Acum era vorba: se 
remână posesorul de pagubă, ori ca se dee 
carnea de mâncare și, nu cumva ar fi stri- 
căcioasă sănătății ? Pricepătorii de lucru au 
declarat carnea ca nepericuloasă sănătății și 
drept aceea bună de mâncat. — i.

Reni gust (șmacul) al untului. Untul 
capătă adese-ori diferite mirosuri cari de și 
untul e proaspăt îl fac a nu se mai putea 
intrebuința, cel puțin netopit.

Acest rău poate deveni din mai multe 
pricine, pre cum: feliul hranei vacilor, reaua 
lor îngrijire, ținerea laptelui in loc prea cald, 
dar mai ales mirosul greu ce-1 are locul 
unde se țin lăpturile.

Deci trebue ca laptele să se țină in 
vase foarte curate și in locuri nemucegăioase, 
unde nu se ține nici varză, nici vin nici 
legume. — i.

Ghicituri.
93) Hoha ’n sus și hoha ’n jos, coada hohii

’i cât hoha? (Cumpăna.)
94) Am o vacă albă, o duc de coadă la apă ?

(Cofa.)
95) Me duseiu la voivodeasa, se-mi înceapă 

cusutură, fără leac de tivitură? (Păunul.)
96) Am o băiețică cu inima cârță (zdremțe)

(Lumina.)
97) Noauă frați: patru stau, doi se uită, doi 

ascultă, unul sapă să găsească apă ? (Porcul.)
98) Ce trece prin sat și cânii nu-1 bat?

(Ventul.)
99) Ce strigă la poartă se-1 apere de găini

că de câni nu se teme ? (Rîma.)
100) Am o pădurice cu o poienițe lângă 

poienițe 2 luceferei, din jos de luceferei 2 fân- 
tânele, sub fântânele o meliță săsească și o flean- 
dură țigănească?
(Părul capului, fruntea, ochii, nările, gura și limba).

Glume.
Din școala sătească : Invățătoriul: Se-mi 

spui, Petre, dacă tatăl teu imprumută vecinului 
său o sută de corone cu șese procente, cât 
trebue se capete la anul ? — Elevul: Doauă sute 
de corone. — Invățătoriul: Se-ți fie rușine, 
umbli de atâta vreme la școală și tot nu mai 
știi computul! — Elevul: Computul nu-1 știu, 
dar știu pe tata!

învățător iul: „ Așa dară calul se ține 
de clasa animalelor copitoase ; și măgariul ? — 
Elevul: Măgari se află in toate clasele!“

Iritarea. „Domnule Doctor, mi-ai spus in 
mai multe renduri că iritarea ’mi strică și se 
me feresc de ea.“ Doctorul: „De bună seamă-ți 
strică și ai se te ferești de a te irita!“ —- 
„Atunci de ce mi-ai trimis eri socoata ?•

Prof, de gimnastică: Gimnastica e foarte 
folositoare, că întărește corpul, îl face mai 
elastic ...

Unul din public: Ana mea din gim
nastică s’a ales cu o mână frântă...

Altul: Petrea meu, mulțămită gimnas
ticei, e șchiop pe veci de un picior. ..

Prof, de gimnastică: E! Acelea 
provin — nu din gimnastică, ci din căză
tură! — i.

Posta redacțiunii.
Dini V. C. inv. in Jebeliu: Am primit infor- 

mațiunea spre orientarea noastră; mulțămită. 
Așteptăm insă și a doua cartă promisă, că-ci 
conferința dm Buziaș in 2 Iuliu este mult mai 
însemnată și merită deplină atențiune.



Târgul de producte.
In piațele din țârile esterne comerciul este 

mai vivace, prețurile se urcă încet.
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 
variază in prețuri.

Grâu curat s’a adus puțin la târg, 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 150,000 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 fi. 60 cr. — 7 fi. 10 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 4 fl 70 cr.—4 11 94 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 4 fl 30—4 fl 80 
cruceri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 6 fl 75—7 fl 16 cr.

S Scara 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 stabili in fine cu 5 11. 
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. 6(T 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 mărimei 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 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.

Gogo aș 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. 
Bețe 1 fl. — cr. — 1 fl. 30 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 11. 50 cr. per păreche en gros.

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

pământ) au cădut cu 60 cr. la maja metrică : s’au 
vendut galbiui cu 2 fl. 00 cr. roșa nuoi 1 fl 60 
cr. ca covrigii 2 fl 50 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 — A i u 1 37 fl (per 100 Kilogr.)

Lâna. Tergul a fost bins cercetat, comuni- 
eațiunea 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 devițel. 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 > 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.

Bursa de Budapesta din 27 luniu 1894.
Datoriă de stat:

Renta de aur ung. 100, 500, 1000.................. 4% 118.60
n
n

n „ „ 10.000 .........................
„ „ „ pr. 31 Mart.................

• .4%
118.30

n „ coroane ung................................ • .4% 95.40
„ „ „ pr. 20 Mart. . . • -4% 95.10

Obl. căilor fer. orient. 1876 ..................... • -5% 124—
„ „de stat, 1889, aur., . . • -47, 127.50

n n n n » r> ar£u • • • .47, 103—
Obl. eu premii ung., 100........................... 153.50

„ „ » 50............................. 153.50
Obl. de desdaun. regal., am., ung., . . • 4'/,% 101 —

rt „ „ „ croate .... • 47,% 102—
Bonuri rur. ung.......................................... • -4% 96—

, croate ...................................... • .4% 99 —
Obl. regul. Tisei (Seghedin)..................... • -4% 145.50

hipot. croate, 100.,............................. • .5|% —.—
Asemnatele cas. de stat. 6 luni, 100, . . —.—
Datoria de stat corn., hârtia, Mai-Nov. . • .4%o 98.50

ft „ „ „ „ Febr.-Aug. . • 47io% 98.50
rr „ „ „ arg. Jan.-Jul. . . • 47io% 98.50
tt „ „ „ „ Apr.-Oct. . . •4%o7o 98.50

Renta de aur austr...................................... • ■ 4»/0 119.75
Datoria de stat austr. 1854. 250, . . . . • • 4»/o 150—

” I860’ 100 .’ .' .' .’ .’ .’ 5°/° 159'50
„ „ „ „ 1864, 100 ......................... 198—
„ „ „ ’ 1864, 50 ......................... 198.—

Obl. oraș. Budapesta 1890 .........................4 7, "/o 101.50
Obl. c. fr. bulg........................................................ 6% 119.—
„ cu prem. șerb. 100 fr................................... 3°/0 38.—
„ „ „ „ „ „ (stamp, austr.) . . 3»/,, 39.—

soc. p. reg. Temeș-Bega...........................5% 105.—

B a n c e.
Banca anglo-austriaca 120  .....................154.—

pe acții Budapestană 100 ............................. 128.50
„ „ „ a capitalei I emis. 100 ................. 94.—

„Hermes“ întreprind, de bani 200......................... —.—
Banca de credit fiumana 80 ..................................... 120.50

// 
tt 

// 

rt 

•n 

tt 

rt 

rt 

n 

rt 

ft 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

n 

ff

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

Obligațiunile basilicei 5
ff

tt 

n 

tf
Instit. de

„ bpestan..................
„ austr...........................

crăcea roșie italien. 25 lire .
h n n austr. .

cred, austr. 100.........................
Crucea roșie austr. 10
Sorți Palffy 40 . . .

Monede.

3.30
3,60

12 50
13.50

10.75
11—
12.50
13.50

200.—
19.56
58.50

Galbenul ces. 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 25 luniu 1894.

„ „ gen. ung. 200 .............................. —.—
„ „ „ „ din 31 Mart.................. 442.=
„ n pe acții Budast. 50 ..... . 54.50

„ austriacă 160............................. —
„ „ „ din 4 Apr........................ 368.50

industrială I ung. 150................................. 215.—
„ și comerc. ung. 100...................... —.—
„ „ „ „ din 31 Mart. . . 114—

croat-slavon. 100......................................... —.—
de credit ung. 200 .... •..................119.—

„ „ vecliiă 100..................... —.—
„ „ „ II. emis. 31 Mart.................. 237.50

comercială ung. pestauă 500 ..................... 1124.—
com. și industr. bpestană 100..................... —.—
de credit fonciar centrală 500 ................. 590.—
creată de escompt 200 ... •................. —.—
de escompt și zarafiă ung. 400 K............... ■—.—
„ „ „ „ 31 Mart. ..... 246.—

austro-ungară 600 ......................... 1034.—
„Unio" 200 ...................................................... ——
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ÎMPRUMUTURI DE STAT 
ROMANE

Rentă perpetuă..................... 5% Apr.— Oct, i00’/4
„ amortibilă..................... 5% Apr.—Oct. «77,
„ „ din 1892 . 5% Ianuarie Iulie 98
„ „ „ 1893 . 5% Ianuarie Iulie 987,
„ „ 327, mil- • 4% Ianuarie Iulie 847,
„ „ 50 mii. . . 4°/o Ianuarie Iulie 837.
„ „ 274 mii. . 47» Ianuarie Iulie 857,
„ „ 45 mii, . . 47o Iunuarie Iulie 867.

Obl. căilor fer. rom. (conv.
Schuldverschreibung) .... 5% Ianuarie Iulie
Obl. de Stat (conv. rur) . . 67o MaiuNoombre 1007.

„ casei pens, a 300 lei . . 10 MaiuNoembre 277
IPMRUMUTURI DE ORAȘE
Obl. ale corn. Bucuresci 1883 5% Ianuarie Iulie 867,

„ „ „ „ 1884 57o MaiuNoembre
„ „ a a 1888 5% Iun.—Dec. —
» a „ a 1890 5% MaiuNoembre 877.

ÎMPRUMUTURI de 
SOCIETĂȚI 

Scris, func. rur......................... 5% Iulie Ianuarie 92
„ „ urb. Bucuresci . . 7% Iulie Ianuarie 102

6% Iulie Ianuarie 100
5 7o Iulie Ianuarie 87

,, „ „ Iași .... 5 /o Tulie Ianuarie 797,
Obl. soc. de basalt................ 67 Iulie Ianuarie 95

g Valoarea
ACȚIUNI S > Nomiuala

Banca nat. a Rom....................
'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 —

Scrisuri fonciare.

MONETE

O
FE

RI
TE

 cu
 

ba
ni

 ga
ta

SCHIMB

5

Napoleonul......................... 1 — 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 hărtie — Viena . . cek 2037.
Rubla de hărtie . . . . ] — „ . 3 luni 2017.
Aur contra argint (agiul) . i 0% „nap. (scurt)

«e i E ru
l Berlin . . cek 

n . 3 luni
124.35
123.70

Germania . cekCEREALE * £ 1
fl j a c? „ 3 luni
£ a Amsterdam.3 luni

C5 ■" o Petersburg 3 luni 
Belgia . 3 luniGrâu..................... 60

Porumb................. 60 1 5-75 „ . (scurt)
Secară • . . . . ! — _ Elveția . 3 luni —
OvSs..................... — — Italia . . 3 luni
Orz......................... —
Rapiță................. —
Fasole................. —

—

de econ. 5%.................
credit Arad 5°/0 40 ani ,

„ „ 5% • ■ ■ •
„ „ B’/.’/o • • •

ardeleană 5% ....
47,% 40 ani
4*/ 2°/o 50 ani

i Sibiiu 5°/o . . 
„ &7a7o .
„ 6% • •
„ 47,% •

110 5% 31.3 an 
106 5°j0 40 ani
III. emis. 5°|0 .
IV. emis,

4*14

„Albina", inst. 
Banca

ff

ff

H

tt

ff

rt

tt

n

tt

tf

tt

tt

rt

rt

n " *‘l« Io
împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|0 . .

civ. de
fr

ff 
de

ft

credit
/r

gen. din Sibiiu
n

ft

ff 

tt 
credit

ff 

ft
fonc.

tf 

tt 

rt

ff

ff 
din
n
tt

n

ff

ff
„ „ „ x,. cuu». /2 ,

I. de credit din Timișoara 5°|

Șorțuri private.

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

102.50

100.50

102.50
100.50
102—
99.50

128—

împrumutul oraș. Viena din 1874, 100 ..... 178.50
Șorțuri din Buda 40................................................. 63.—

» H « St' atlStr......................................... 65’~



Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 26 Iuniu 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 76 chilog. per 100 chilog. 6.50—6.60

r n , 77 „ „ 100 „ 6.60—6.70
Săcară „ „ n ” „ 100 „ 4.60—4.70
Orz „ „ r n „ 100 „ 5.50—6.60
Ovăs, venturat per 100 chilogr. .....................6.- -----6.10
Cucuruz, nou » loo n .........................4.30—4.40
Rapiță, „ 100 .........................8.30—8.40

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
n t r e Timișoara si urm atdrele stațiuni.

Prețurile comunicațiunii-vecine:
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 Szakălhăza 1
Merczyfalva 2 Siag 1
Recasiu 2 Sant-Andras 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 2.00 125 3.00 2.50 1.50
6 3.00 2.40 1.50 3,60 3.00 1.80
7 3.50 2.80 1.75 4.20 3.50 2.10
8 4.00 3.20 2.00 4.80 4.00 2.40
9 4.50 3.60 2.25 5.40 4.50 2.70

10 5.00 4.00 2.50 6.00 5.00 3.00
11 5.50 4.40 2.75 6.60 5.20 3.30
12 6.00 4.80 3.00 7.20 6.00 3.60
13 7.00 5.30 3,50 8.40 6.50 4.20
14 8 00 5.80 4.00 9.60 7.00 4.80

Consemnarea stațiunilor
si a numerilor zonelor de cari se țin acele 

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

Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szalâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Băes Almâs 12 Corpa *7 Rdszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâmson 10
Bicliisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekesfoldvăr 8 K. Kun-Szălăs 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 8
Cseffa 12 Mehadia 11 Szaged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrăs 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-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyliâza 11 N agy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vasarhely 31 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topietz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vărad 13 Topolovetz 2
Gerendăs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvărad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyârsapdt 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 Oroszlămos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispdki 4
Hal as 12 O.-Bessenyo 6 Vârad Velentiel3
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbăsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Vereiorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vâsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonieza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
[im 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bănreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 0
Kitegyhâza 6 Pnszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 26 Iuniu 1894.

Grâu de primăvară..................................... . . fl. 7.47 -
5? „ toamnă......................................... . . fl. 7.16 —

Oves de toamnă..................................... . . fl. 5.82 —
de primăvară................................. . . fl. 5.70 —

Cucuruz per Mai—luni............................. . . fl. 4.76 —
r „ Iul.—Aug................................ . . fl. 4.98 —

Răpită.........................................................

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a di arului 

„Dreptate a", 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 1li an fl. 1

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

Abonamentele se fac mai cu 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 recomanda poporului de la 
țară abonarea acestui organ menit a contribui 
la educățiunoa politică, culturălă și econo
mică a poporului român.

Abonamentele se trimit la adresa Ad- 
ministrațiunei diarului „Dreptatea" in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Adm i nistrațiunea.

Scrieri literare
eu câte 1 Leu = 55 er. v. a.

esemplaru.1 sau volumul:
Autori Români, I. Antologia. II. Crestomația. 
Bacalbașa A., Arta pentru artă.
Biografia lui Grigorie T. Brătianu, cu portret. 
Biografia lui Ion C. Brătianu.
Beldiceanu N., Poesii.
B gdan N. A., Povești și anecdote. 
Bogdan N. A, Și nouă și vechi, nuvele. 
Canianu M., Poesii popul. (Doine). 
Caragiale I. L., Trei Nuvele.
Caragiale I. L., Teatru I.
Cuppee F., Tatul Nostra, dramă in 1 act. 
Crasescu V., Nuvele. 4 volume.
Demetrescu J., Intim, Poeme in proză, 

Nuvele.
Demetrescu J , Senzitive.
Densușianu Ar.. Cercetări literare, 2. voi.
Eminescu M., Poesii complecte.
Eminescu Henriette și Mihail. Scrisori cătră 

Cornelia Emilian și fiică sa Cornelia.
Gane N., Po *sii.

*) Prețurile sunt notate pentru cărți broșurate, iar 
legătura fac după comande ori in piele, ori in pânză cu. 
prețul cel mai moderat.
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Gane N., Domnița Ruxandra.
Ghislauzoni A., Celesta, idila in 3 acte, 

trad, de D. T. Aslan.
Iorga N., Schițe din literatura română.
Konaki L. C., Poesii, 2 voi
Livescu I. J., Floarea din Firenze, comedie 

in 2 acte.
Marian G., Carmen Sylva.
Nădejde S., Nuvele.
Radulescu Niger N., Scriitori, Cetitori și 

Critici.
Sevastos E., Povești.
Sevastos E., Anecdote poporane.
Stăncescu D., Alte Basme.
Teleor D., Flori de Liliac.
Țincu N., Monologuri in versuri, 2 voi.
Vlahuța A., Nuvele.
Vlahuța A., Poesii.

Se află iu

Librăria lui W. KRAFFT in Sibiiu.
iBUF” Catalog de Piese musicale 

trămitem la cerere gratuit. *"^0
Nr. 34 C. (x—2)

Cărți
9

bisericești
și de

rugăciune. ""W
I. Tipărit cu litere bisericești (cirile):
Acaftistul preasântei născătoarei de 

Dumnedeu 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 Dlui Iisus Christos in 
versuri și icoane, frumos legat 1.—.

P e n t e c o s t a r i u 1 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:
T r i o d u legat in 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. in 

piele și margini aurite 3.50.
L i t u r g i a r i u, iu 4°, leg. in piele și 

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

piele 4.—.
Apostoleriu, folio, leg. in piele și 

margine aurite 6.40.

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

Aghiazmatar, cuprindător de mai multe 
rândueli și rugăciuni trebuitoare creștinilor la 
deosebite imprej urări de viață in 4°. 2.20.

Archieraticon, cuprindend renduelile 
tuturor chirotesielor și chirotonielor pentru usul 
p. s. s. archierei, tradus de P. S. Partenie 
Episcop, cuprindend 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 Dumne<j.eească, in 
folio. 5.50.

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

Faptele Sânților Apostoli, in 
4° m. 3.85.

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

Orologiu, tipărit eu binecuvântarea s. 
Sinod al biser. autocefale 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 DumneZeească, cu incepere dela 
Dumineca vameșului și a fariseului până la sânta 
inviere, 4° m. 11.—.

Comande primește

Librăria lui W. Krafft in Sibiiu.

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


