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Prigonirea șeoalelor noastre confesionale.
Lumea toată o știe astădi, că stăpânirea 

din Pesta vre se facă și cu sila se vor
bească limba ungurească toți oamenii, toate 
milioanele de suflete din această țeară, cari 
nu sunt Maghiari.

Din această pricină stăpânirea orbită de 
patimă lucră din resputeri și pe toate căile 
drepte și strembe, ca se facă școli comu
nale sau de stat și kisdedovode pentru ca 
se slăbească, se strice școlile confesionale, 
in care copii noștri se cresc jncă in sfânta 
credință a părinților noștri și in dulcea 
limbă a maicei noastre.

Cu un cuveut stăpânirea acestei țări, in 
cari sunt mai multe popoare, este pentru 
unii mumă și pentru cei mai mulți ciumă 
și vră cu tot adinsul se maghiariseze toată 
lumea din țeară.

Toate popoarele sunt necăjite asupra 
stăpânirii și a uneltelor ei pentru sila și 
vrășmășia cu care lucră. Mai ales milioanele 
de Români s’au inderjît de moarte pentru 
goana și prigonirea turbată și nelegiuită ce 
s’a pornit de un timp incoace in cele 
mai multe locuri contra școalei române con
fesionale.

Poporul român a spuso in toate adună
rile sale bisericești și lumești, că ține una 
cu capul la școala sa confesională și nu-i 
mai trebue și școală comunală sau școală 
de stat. De ce nu-i trebue ? Nu-i trebue 
pentru că cheltuelile și a acestei școli co
munali eară numai din punga sa o scot, 
mai iute și mai aspru, dară n’are ce po
runci la acea școală și nu are drept popo
rul se aleagă prin sinod pe invățătoriul 
școalei comunale. Nu-i trebue școală comu
nală, pentru că in acea școală invețetoriul 
străin sau păgân nu este silit se crească 
români, creștini buni și luminați, ci va 
crește niște corcituri in limbă și in simțire, 
adecă va âmbla poate că chiar se crească 
maghiari din copiii noștri, din copiii de 
plugari români. Românului nu-i trebue școală 
comunală, pentru că nu vrea se se lapede 
de credința sa și de limba sa, nu vră se 
se facă maghiar. Nu-i trebue școală comu
nală Românului, pentru că această țeară este 
și a Românului, și Ungurul după lege nu-i 
slobod se aibe nici un drept mai mult ca 
alt popor din țeară.

Dacă dară Românul plătește din punga 
sa pentru școală, fie prin cult fie prin darea 
imperătească, atunci el mai bucuros dă bani 
pentru școala sa confesională-națională ro
mână, de cât pentru școala comunală.

Amăgitorii și nepretenii spun, că nu po

porul, ci satul plătește școala comunală. 
Aceasta este o scornitură, un 
neadevăr. Poporul este satul și tot din 
punga și agoniseala poporului s’a plătit și 
se va plăti și școala comunală. In loc de 
două plătiri poporul mai bucuros plătește 
odată și anume pentru școala sa românească 
unde ii se cresc copii săi românește și unde 
el alege pe invețetoriul plătit din punga sa.

Românul care nu vede aceasta este sau 
slab de minte sau stricat la inimă și la 
suflet.

Stăpânirea crede că Românii sunt fri
coși, că sunt trândavi și că nu cunosc le
gile și drepturile lor. Și știm că stăpânirea 
își încearcă norocul apoi, se smulgă cum va 
pute școala confesională română din mâna 
poporului, credend că va putea face ca po
porul să se invoiască a face și școală co
munală in spinarea școalei confesionale. 
Stăpânirea știe că unde se va face școală 
comunală, prea ușor se poate intempla se 
peară școala confesională, românească.

Și mai știm, că de la stăpânire a venit 
porunca la slușbașii din jos in țeară se in- 
cerce intre Români facerea școlilor comunale.

In multe locuri slușbașii au și încercat 
in tot chipul se facă voia ministeriului. 
Insă au pățito amar in toate satele unde 
preotul și pop orul, unde antistia și repre- 
sentanța comunală au stat ca zidul umer la 
umer și cu legea in mână și-au apărat 
drepturile sfinte și întărite de capul înco
ronat al împărăției întregi. Și slușbașii n’au 
putut isbuti și s’au mai lăsat de încercă
rile l«r, cari au tulburat toată liniștea oa
menilor și pacea comunei.

In nici o parte a țării intre Români insă 
nu se fac aceste încercări doară așa de cu 
sila pe față, cu așa mare indresueală neo
braznică și cu atâta batjocură a legii, ca 
cum se intemplă aceasta de un timp in
coace in cercul românesc al Recașului 
din comitatul Timișului.

Din multele rapoarte ce am primit până 
acuma ți se pare că căpetenia acelui cerc 
și-a perdut creerii sănătoși din cap, și iți 
vine a crede, că l’a apucat turbul pentru 
școalele comunale chiar și in comune ca d. 
e. in Chiseteu, unde este școală fru
moasă confesională, și corespunzătoare legi
lor; unde Românii sunt oameni de omeniă, 
deștepți, lucrători, iubitori de biserica și de 
limba lor și unde acești Români de omeniă 
fie cât de bogați sau fie cât de săraci bu
curos jertfesc tot ce pot pentru școala lor 
confesională românească, că-ci in tot Chise- 

teul numai un Ăkoș găsești, dar alt Român 
nu este care se lucre contra bisericei sale 
sau să se lapede de neamul seu românesc 
și de limba sa românească.

In acest sat de frunte, la care se uită 
toate satele dimprejur, in Chiseteu în
cearcă acuma in chip de bașibojuc fluștu- 
reul bătăuș vestit de la Recaș se facă școală 
comunală fără ca se fie lipsă, fără ca se o 
ceară comuna.

Nu-i rușine acestui cap netrebuit se în
cerce cu minciuni, cu inșălăciuui și cu amă
giri se scoată din fire pe oameni. Nu se 
sfiește a muia pe representanți și pe slușbași 
prin amenințări, prin vrajbe și prin terorisări 
ca să se invoiască la facerea școalei comu
nale. Ci acest necinstit cutează chiar și prin 
hulirea preotului' și prin batjocurirea slușbe- 
lor sfinte și a tainelor bisericei creștine in 
fața poporului se-și ajungă scopul său, numai 
ca se facă voia și plăcerea mai marilor săi.

Aceasta insă nu stă in lege și legea nu-i 
dă acest drept nici unui fibirău din Timiș, 
nici chiar fibireului din Recaș.

Representanța comunală sau comitetul 
comunal, afară de nește străini, avanițe, a 
stat bărbătește pe temeiul legii, nu s’a spă- 
riat de strolimbăturile și flușturiile fibirău- 
lui, care insuși a comandat ședința merito- 
riă, și au respins netemeinica propunere și 
pofta a sa. Toți s’au strens lângă preotul 
lor și l’au spriginit. Cel dintâiu a fost pri
măriul sau chinesul comunei insuși. Și când 
bașibojucul dând din picioare și sforăind din 
nas ca un nebun a încercat se infrice pe 
primăriul, acesta i-a respuns: Domnule, multe 
ți-am făcut pe voiă, insă aceasta nu ți-o 
fac; io contra legii și a nații mele nu vreau 
se păcătuesc. Dacă nu-ți place, iacă pecetu, 
io me mulțămesc mai bucuros de slușbă, de 
cât se ine laped de neamul meu când el 
sufere și luptă pentru dreptul seu. — Și 
Domnișorul de la Recaș a avut totuș obrazul 
se-1 destitue pe acest chines de omeniă si 
Român de cinste. — Asemene incearcă se 
sparie și se infrice și pe jurații comunei, 
pentru ca la a doua sau la a treia încercare 
totuș se-și ajungă scopul, se batjocurească 
Chiseteul ca se rîdă iumea.

Dară avem nădejde in Dumnedeu că va 
lumina și va intări pe toți oamenii de bine 
și de omeniă din Chiseteu, unde nu sunt 
lăpedături și vendetori de neam și de bise
rică. Și dacă ar fi vre unul lăpădat, îl vom 
da lumii se-1 cunoască și se o pățască ca 
epitropul al doilea bisericesc din Chiseteu. 
Pacea intre oameni și iubirea intre consăteni 



este mai bună și mai scumpă ca ori 
ce comoară trecătoare, ca ori ce dar 
omenesc din mână pecătoasă. Iară cel ce 
vinde binele neamului, și a terii sale 
ascundă-se in fundul pământului seu ca se 
nu mai fie intre oameni și se nu mai vadă 
lumina scumpă a soarelui.

Numai până când poporul va fi una in 
bine și in rău, numai până atunci va fi tare 
și va trăi. Știm că Cbiseteenții incă vreu se 
trăiască, insâ numai ca Români in această 
țeară a strămoșilor...

La sfârșit inse ne-am mai ruga ca și 
venerabilul consistoriu diecesan considerând 
acest curent vandalic pe teritoriul duor pro- 
topresbiterate gr. or. române se nu creadă 
că dacă ia rola struțului pericolul dispare 
și focul care acum arde aici in flăcări mari 
se va stinge ; ci cu toată hotărirea și ener
gia se-și facă datorința pe temeiul legii. 
De astădată atâta.

Eară ministrul de culte se respundă, că 
de unde și pâuă unde vine un subordinat 
al ministeriului de interne se pună iu co
munele românești un strat tare pentru agi
tațiuni continue și o luptă culturală per
manentă?

Toate sunt inzedar, Domnilor miniștri. 
Cu voia și din inima Românului liber și 
curat nici când și nicăiuri nu va fi școală 
comunală.

Poporul român stă numai pentru școala 
sa confesională română. Școală maghiarisă- 
toare nu-i trebue.

Educația fisică a copiilor.
S’ar putea face o bibliotecă intreagă, 

stringându-se la un loc toate articolele de 
qliare și cărțile, in care sistema actuală de 
instrucție publică și particulară a copiilor e 
osândită.

In chipul de creștere a copiilor, totul e 
de schimbat.

Cunoștințele pe care le capătă elevul in 
școale, multe puține, ințelese bine sau mai

FOIȘ O ARA.
Poesii poporale.

Pomule cu frunză lată
Nu-mi faci roadă nici odată 
Te-oi tăia din rădăcină 
Se nu-mi faci umbră 'n grădină.

pis’am de câte-va ori
In tot atâtea primăveri
Că te-oi tăia din cloambă ’n cloambă 
Dacă tu nu mai faci roadă.

De făceam ce-am (jis dintâiă 
In locul tău împlântam vie 
De făceam ce-am dis odată 
Aveam roadă ’nbelșugată.

Ce o trecut, trecut rămâie
Insă așa se nu mai fie
Ori prin firez nobilat 
Ori prin secure tăiat.

Runcul, in 1894.
Constantin Giurgescu. 

mult pe jumătate, nu sunt așa potrivite, pen
tru ca se-i fie folositoare in societate.

Instrucția publică, la noi, se incepe cu 
„desertul*, cu lucrurile de prisos; numai 
după ce crierul e obosit de muncă zadar
nică, e pus la invețătură serioasă și fo
lositoare.

S’a vorbit și se vorbește de surmenage, 
de indoparea copiilor cu prea multe cu
noștințe, —■ ceea ce le-ar produce oboseala 
și le-ar strica sănătatea.

Aceste surmenage e mai mult o vorbă. 
Crierul tiner și mai ager al copilului poate 
se-și asimileze multe cunoștințe, fără se se 
obosească. Condiția insă, pentru aceasta, e 
ca se se știe alege ceea ce e folositor de în
vățat, din ceea ce e de prisos.

Ori-cine a observat pe copii, chiar din
tre cei răi la învățătură cu câtă curiositate 
intreabă despre căușele lucrurilor pe cari le 
văd înaintea ochilor, de modul in care se 
produc osebite fenomene fisice sau sociale.

Adevărata educație ar consta in a răs
punde copilului la aceste intrebări pe care 
instinctiv și le face, iar nu de a-1 sili să în
vețe papagalicește versuri șchioape, povești 
din alte vremuri, limbi nevorbite și nefolo
sitoare, nomenclaturi de mii de fosile, sute 
și mii de date istorice, etc.

Afară de acest defect al prisosului de j ‘ ‘ 
lucruri nefolositoare in învățământ, neglijată noi popoarele și țările esterne înaintate, ca-ci 
e cu totul educația fisică a copiilor in școa- ■ 
lele noastre.

Copii de prin școli, mai ales de prin in
ternate, sunt supuși la o adevărată tortură 
fisică.

D’abia li se iartă să alerge de colo până 
colo; in clase, niște profesori vrednici de 
vremea lui „tipto tipteis“ țin cu oarele pe 
școlari ca pe niște mumii, nedându-le voie 
să facă o mișcare.

In internatele noastre, copilul e sculat 
la 5 oare de dimineață, — par’că ar fi vreme 
de asediu, — și ținut toată diua cu nasul 
pe carte, cu recreații de 5—15 minute.

O reformă trebue să se facă și ne pare 
bine că actualul ministru al instrucțiunei a 
luat câteva măsuri in această privință.

Iată câteva din ele.

Poesia pățitului.
Pe drumu Dobrinului 
Rupseiu osia carului 
Când fu gata osia 
Me cuprinsă și noaptea.

Pleacă voinice de poți 
Mai departe printre colți
Pe unde n’ai mai umblat 
In loc așa blăstămat.

Cuget acum ce se fac
Pe drumul ne mai umblat 
Și cu noaptea după cap 
De feară incunjurat.

Strigaiu desperat odată 
De s’a u<R ’n țeara toată 
Strigaiu și de două ori 
Se resune peste mări.

Când strigaiu a treia oară 
Fearăle mă impresoară 
Ajutor nu-i nici de o parte 
In așa străinătate.

S’a introdus, dice un confrate, in unele 
internate d’ale statului baie pentru elevi, fără 
de care nu este curățenie și sănătate.

S’a introdus in seminarii și in institu
tele de fete gimnastica. Resultatele la exa
menele de est-timp au fost mai pre sus de 
toate speranțele.

Se introduc acum jocurile. Astfel deja la 
școala normală de institutori d. e. din București 
și la asilul „Elena Doamna11 jocuri de lawn- 
tennis și se vor duce treptat și la celelalte 
școale.

Se iau măsuri ca internii, cari nu pot 
se meargă să petreacă vacanțele in familii, 
să fie duși la munte ca să capete cu însă
nătoșirea trupească și acea seninătate de 
minte pe care o dă o vacanță petrecută ve
sel intr’un aer curat. Pentru fetele de la 
asii, fosta mănăstire Brebu din Valea Dof- 
tanei s’a reparat și s’a mărit. Pentru băieți, 
până la zidirea internatului de vară de la 
Bușteni, se vor trimite câți mai mulți vara 
pe la diferitele mănăstiri din țară, situate 
la munte.

Noi am dori ca să se vie cu o reformă 
generală, acordându-se exercițiilor fisice o 
extensiune cât se poate de mare, pentru 
ca s’avem copii cu minte sănătoasă in corp 
sănătos.

In aceste privințe ar fi timpul suprem 
și și necesar dacă am imita cu rațiune și 

avem deja prea mulți schidoli și la corp și 
la minte.

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

Capul VI.

Despre grădina și plantarea de pomi.
(Continuare.)

§. 43. Comunele sunt obligate, amăsurat 
estensiunii hotarului și a drumurilor și a teri
toriilor ce sunt de a se plânta cu arbori, a 
susține o școală de pomi bine arangiată cel 
puțin de mărimea unui pătrariu de juger 
catastral.

In care comună nu este incă școală, co
muna este datoare in timp de un an după 
intrarea in vigoare a acestei legi, a dispune

Carul cu bogajia
Stă in glot ca trestia
Nu se mișcă 1n sus și ’n jos
Căci din glot nu e de scos.

Cine nu știe bine drumu
Nici timpul oportunu
Arare-ori nu pătimește
Când apoi se pocăește.

Runcul, in 1894.
Constantin Giurgescu.

Doine din Bănat
Culese de Iulian Puticiu inv. in Pobda. —

Mai voesc cu boala in oase
De cât cu urîtu in casă,
De boală m’oi svidui
De urît cât oi trăi.

Tu te duci badeo cătană,
Tu te duci badeo te duci
Și pe mine nu mă duci,
Du-mă badeo și pe mine
Și mă fă brâu lângă tine,
De ț’a părea că mi-s grea 



designarea locului potrivit pentru grădina de 
pomi și a o provede cu toate insușirile ne
cesare.

Municipiul hotărește dacă și intru cât se 
poate absolvi câte o comună singuratică de 
la designarea teritoriului și instituirea grădi- 
nei de pomi, sau in cari cașuri se pot asocia 
mai multe comune vecine spre Înființarea și 
susținerea unei grădini sau școli de pomi.

§. 44. Despre inființarea și manipularea 
scoalei de pomi comunală, pre cum și des
pre ingrigirea pomilor plantați, pe drumuri 
și locuri publici dispune antistia comunală.

Manipularea școalei de pomi, dacă nu 
se aplică spre acest scop vr’un separat organ 
specialist, atunci se poate încredința inveță- 
toriului poporal pre lângă o renumerațiune 
ecuitabilă.

Unde sunt mai multi invețetori această 
manipulare se concrede aceluia pe care-1 
alege representanța comunală spre acest scop.

§. 45. Manipulătoriul școalei de pomi 
este datoriu a instrua copii din comună obli
gați a cerceta școala in pomicultura practică 
pe basa îndreptări ului și a planului de inve- 
țăment ce le va da ministrul de culte și 
instrucțiune publică in înțelegere cu minis
trul de agricultură.

(Dacă nu invețătoriul este manipulăto
riul școalei de pomi, totuș invețetoriul este 
chiemat a da invețetura).

§. 46. Municipiul hotărește prin statut 
că are din arborii impodobitori sau din pomi 
se se plămădească și cultive in școala de 
pomi comunală și ca pretotindinea, unde se 
cultivă mătesăritul sau se poate domicilia 
mătesăritul și unde pământul și clima sunt 
priincioase culturei de dudi sau frăgari, se 
se cultive cu deosebită ingrigire frăgari in 
interesul mătesăritului.

Unde se poate popularisa impletitul de 
corfe sau coterițe acolo să se cultive mai cu 
seamă nuielele de salcă de împletit.

§. 47. Mlădițele dobândite din grădina 
de pomi se se întrebuințeze in rândul prim 
spre scopul plantațiunilor amintite in para- 
grafii 13 și 14, spre legărea pământului nă- 
sipos, apoi a țermurilor pediși spre asigurarea 
și scutirea contra spălaturilor și surpăturilor; 
mai departe spre plântarea drumurilor pub
lici, a stradelor și altor teritorii nepotrivite 
pentru cultura de plante, pre cum și a locu

Fă mă lumină de său 
Și mă poartă in sinul teu, 
Fă mă lumină de ceară 
Și mă poartă subsuoară 
Când badeo vini sara,
Eu tare te-oi lumina 
De cătane o întreba 
Ce lumină i asta, 
Asta-i lumină de său 
Mândruță din satul meu, 
Asta-i lumină de ceară 
Mândruță din a mea țară.

Nu fi mândro amărîtă
Că mai sunt voinici ca mine 
Și i trăi cu unul bine,
Fie voinici cât butuci 
Dacă tu drăguți te duci,
Fie cât frundă și earbă 
Dacă nu-i unu de treabă.

Fă mă Doamne ce mi face 
Fă mă Doamne cioară moartă 
Ca se sbor la nana ’n poartă 
Să văd eu cum ea să poartă, 
Cu ciucuri mici retezați

lui de pășunat, care este proprietatea co-i 
munei.

Mlădițele de cari comuna nu are lipsă 
antistia le poate vinde cu un preț moderat 
locuitorilor comunei și anume in rândul in- 
tâiu acelora, cari le vor întrebuința spre sco
purile anumite in paragrafii 13, 14 și 47. 
Mlădițele intrecatoare le poate vinde liber.

Suma incursă din vendarea mlădițelor 
se poate întrebuința numai spre scopurile 
școalei de pomi.

§. 48. Dacă in vro comună teritoriul de
signat pentru școală de pomi nu se aran- 
gează in timpul statorit in capul 43, sau 
dacă școala de pomi s’a negligat și comuna 
nu face rânduială nici in timp de un an so
cotit de la prima admoniare încoace, autori
tatea va face investițiunea școalei de pomi 
pe spesele antistiei comunale negligente.

§. 49. Paragraful 134 articolul de lege I 
din 1890 prin aceasta se abrogează.

Municipiile hotăresc, că cari drumuri și 
in care timp au se fie plântate, apoi că la 
cari anumite drumuri pomii se se pună pe 
corpul drumului sau afară de el și in ce de
părtare unul de altul și ce fel de pomi se 
se pună pe toate drumurile, adecă și pe 
drumurile statului.

Cronică.
Sfințire de biserică. In diua de Sânta- 

Măria, Luni in 27 August nou, Prea Sfinția 
Sa Episcopul diecesan IoanMețianu va 
sfinți cu deplină pompă nou zidita biserică 
română gr. or. din Maierile Timișorii. 
După banchetul festiv se va ține in grădina 
bisericei ruga și veselia poporului, împreu
nată cu concertul mai multor choruri vocale 
și cu joc. Această rugă a fost totdeuna prea 
bine cercetată de cătră numerosul public 
din loc și dimpregiur.

Românii din Torontal. Sfințirea 
școalei in Ecica. Junimea română 
din Ecica invită la festivitatea și la con
certul împreunat cu joc și cu petrecere 
românescă, ce se arangiază din incidentul 
consacrării noului edificiu școlar din loc, in 
Țiua „Sântei Mării”, la 15/27 August 1894. —

Concert in Beb a-veche. Tinerimea 
română din comuna Beba-veche, va aran-

Și cu poale in șepte lăți, 
La țolu de inainte
Se uită feciori cuminte, 
Dar in latu de la șiși 
Se uită chineji mici, 
In latu cel din napoi 
Se uită cliineji noi.

Haida murgule mai tare 
Să ajungem la sat cu soare 
Că am o mândră ca ș’o floare, 
Să ne gate ea de prânz 
Mie turte și scoverdi 
Ție o troacă de ovăs, 
Mie pat inperinat 
Ție jastru măturat.

Pe socacu ce mi drag
Tot cărări mucii se-mi fac, 
Dar cărările făcuiu
Și pe mândra n’o văȚuiu,
Dar văduiu pe maică-sa
Cu o mătură măturând 
Și din gură blăstemând 
Și cu ochi lăcremând. 

gia cu datul de 14/26 1. c. un concert îm
preunat cu dans.

Luptă valahă-maghiară. Sub acest titlu 
scriu foile patriotice, că in 13 August n. in 
comuna M e d v e ș, comitatul Timiș, un fe
cior maghiar A. Vajda a insultat o femeiă 
valahă. Audind fiii ei de aceasta au căutat 
pe Vajda și l’au bătut sângeros. In decursul 
bătăii ambele partide au căpătat sucurs și 
bătaia a luat dimensiuni mari. Mai rău a 
pățit’o Gâbor Molnâr, a cărui mână au sdro- 
bit’o cu măciucele. Pe frații Petru și Ata- 
nasiu Marincu gendarmii i-au deținut. —- 
Tot vechia dicală. Cam tot așa s’a întâmplat 
mai anii trecuți in Folea, unde asemene 
nește servitori și biriși venetici au insultat 
și au provocat chiar și armați pe pacinicul 
popor român din Folea, și pentru că acesta 
s’a apărat, a fost pedepsit cu mai mulți ani 
prinsoare, ear atentatorii au remas liberi, 
neatinși și oameni de omeniă.

Croații contra Maghiarilor. Sub titlul 
„Agitațiune contra Maghiarilor11 i-se rapor
tează din Zagrabia lui „Bp. Hirlap“ din 12 
August n. că camera comercială și indus
trială din Zagrabia este cuibul tuturor agita
țiunilor vehemente contra Maghiarilor și con
tra politicei economice maghiare. Din acest 
cuib s’au condus toate alegerile cari au ma
nifestat cea mai demonstrativă dușmăniă și 
ură contra a tot ce este maghiar. In fața 
acestei agitațiuni ne umplem de ingrijiri cu
getând la esposițiunea mileniului. Ei vor mișca 
toate petrile, ca Croația se nu participe la 
acea esposițiune sau să facă un fiasco urieș. 
Așa sunt domnii aceștia, suspină corespon
dentul, in Pesta fățăresc sinceritate și prieti- 
niă, ear’ a casă sunt dușmani și agitatori de 
moarte ai Maghiarilor. — Pre cum v’ați sărat 
așa mâncați!

Inima regelui Italiei. Foile din Roma 
aduc știrea că regele Italiei Umberto va 
crește pe spesele sale pe fiul redactorului 
Bondi ucis de anarchiști in Livorno. Regele 
a incunoștințat despre aceasta intențiune a 
sa pe familia repausatului redactor.

Înaintări. Intre elevii anului al patru
lea ai școalei de cădeți ces. și reg. din loc, 
cari au depus in 18 August n. jurământul 
ca absolvenți ai acelei școale și au fost i 
miți substituți de oficeri ces. și reg. ai Ar
matei comune regulare, aflăm și pe urmă-

Mă rugaiu maico de tine 
Să ț’ni dile pentru mine 
Să mă dai in sat cu tine, 
Și tu dile nu ținuși 
Și in sat nu mă dăduși, 
Mă dăduși in țară străină 
Unde nu cunosc pe nime, 
Și tu maico mă așteaptă 
In toată Dumineca 
Cu apșoară race in vasă 
Cu prânȚuțiu cald pe masă.

Am un bade tinerel
Ca și-o lună de inel,
Dar vrea alta să mi-1 ea
DȚeu se nu îl dea, 
Și vrea alta să-l sărute 
Ddeu să nu-i ajute.

Singurul.
Intr’o frumoasă Ți de toamnă s’au început 

prelegerile. Invățătoriul a însemnat fie-cărui elev 
nou venit locul său, și a început a striga catalogu. 
De abea a încheiat aceasta, și se și aude bătând 
la ușa școlii.



torii tineri români: Victor Buibaș, Silviu 
Bordan și Alesandru Brailă.

încă o confiscare. La propunerea pro
curorului senatul pentru afacerilo de presă al 
tribunalului din Suceava (Bucovina) a con
fiscat 44 esemplare din Calendariul Ligei pro 
1894 edat de Liga culturală din București. 
Confiscarea s’a făcut sub pretecst că in acel 
calendariu Românii din Ardeal și din Bucovina 
sunt provocați a se grupa impregiurul 
tricolorului român. Nemernicii!

Funcționari lotri. Funcționarii de la 
magazinul de sare de la Uioara in Ardeal 
Kremer, Lorincz și Râthonyi sunt deținuți in 
prinsoare de investigare la Turda pentru că 
in curs de vr’o câțiva ani au furat și au 
traficat sare in folosul lor causând erariului 
daună de preste 8000 fi. v. a. Pertractarea 
finală in causa aceasta criminală se va ține 
in 30 August n. la tribunalul reg. din Turda.

Scăpare miraculoasă. In comuna Chi- 
s i n d i a, comitatul Aradului, s’a intemplat, 
că o vreme grea au ajuns pe câmp doue 
babe. Ele s’au tras sub scutul unui arbore 
urieș in care a tresnit după puține minute. 
Tresnetul a sfârticat arborul tot mărunt, inse 
celor două femei nu li-s’a intemplat nimica. 
Poporul perigrinează acuma cu sutele la acel 
loc ca la un loc de minuni și vrea se ridice 
acolo o icoană sfântă.

Românul și lupul turbat. In 15 Au
gust n. au dus pe băieșul din Dognecea 
Petru Muntean, om de 50 ani, la institutul 
Pasteurian din Budapesta pentru ca se-’l 
vindece de urmările mușcăturii unui lup tur
bat. Nenorocirea s’a intemplat astfel, că 
Muntean a mers in pădurea Dognecei se 
adune lemne. Tocmai când era se iee in 
cârcă lemnele adunate, sare un lup urieș din 
tufiș și se aruncă asupra băieșului. S’a in- 
cins o luptă infricoșată intre Muntean și in
tre lup. Până când lupul îi sfertica piciorul, 
bietul om a luat toporul și atâta a lovit și 
a tăiat in lup până când l’a ucis. Insă omul 
nostru incă a fost tot mușcat in picioare și 
sângera din mai multe rane ale brațelor și 
peptului. Medicul din Bocșa-montană Dl Dr 
Petru Borlovanu a visitat bestia ucisă și a 
constatat că a fost turbată. Muntean a că
utat 9 fi. premiu pentru că a ucis feara 

sălbatecă.
Necrolog. Joi in 28 Iuliu v. a. c. a tre-

Slobod! O femee intră ținând de mână 
copilul său; pe fața femeei s’au oglindat întris
tarea și bucuria, aducând pe singurul lor fiu 
la școală.

Bună dimineața, Die invățătoriu.
Bună dimineața.
Aduc pe micul meu loan, dise femea, și 

glasul o trădă, că câtă speranță o se aibă de 
micul său loan.

Bine. Invățătoriul ’1 induse in catalog, și 
după acea păși spre loan se-1 ea de mână si se-1 
ducă la locul său; numai că lui loan lucru 
acesta nu i-se pre pără, și până aici s’a ținut 
de hainele mumei sale, dar acuma s’a ascuns 
cu totul sub cătrânțe așa că de abea s’a putut 
vede. Mamă-sa inzădar îl îndemna și-1 molcomea 
ca să meargă, dar loan nu voia să asculte de 
vorba bună.

Ști, mă rog, ițise femea, așa e acela pe care 
l’a dat Dițeu numai singur; după acea mai 
mereu e și bătăgos, și așa grijim de el ca și 
de lumina ochilor; și, intorcându-se cătră copil, 
îi ițise: Uite, dulcele meu, câți copii sunt aici 
și cât sunt de buni; șeiți și tu lângă ei că apoi 
când vini acasă capeți cruceri, se-ți cumperi 
zăchar.

cut la cele vecinice vrednicul econom d’aici 
și fruntaș Iosif Mateica in etate de 73 
de ani. Repausatul a fost un om de model 
intru toate, evlavios, sirguincios și cu frica 
lui Dumnedeu. Mai presus de toate i-a zăcut 
la inimă iubirea ferbinte de lăcașul Dumne- 
deesc, căruia i-a servit ca membru vr’o 12 
ani. Fie-i țerina ușoară!

Pensionare de invețători. Sâmbătă in 
13/25 August la 11 oare nainte de amiadi 
se va întruni in Lugoșiu, in sala cea mică 
a comitatului, comisiunea pentru pensiona
rea învățătorilor de pe teritoriul comitatului 
Caraș-Severin. înaintea acestei comisiuni 
au se se infățișeze toți învățătorii, cari au 
petiționat pentru pensionare și sunt in co
mitatul numit.

Esamenul de gornici. In temeiul ordi- 
națiunei ministrului de agricultură esamenele 
gornicilor sau șumarilor de păduri se vor 
ține in est an in 22 Octomvre și dilele ur
mătoare in Timișoara. Petițiunile de insinuare 
adjustate sunt de a se presenta inspectora
tului silvanal.

Adunarea Associațiunii transilvane. 
Avis cătră P. T. public român! Acelor P. 
T. cari doresc a participa la adunarea gene
rală a Associațiunei transilvane pentru lite
ratura română și cultura poporului român, 
ce se va ține in Sebeșul-săsesc in 26 și 27 
August n. și au a călători cu drumul ferat, 
li-se aduce la cunoștință, că ultima stațiune 
e Vințul de jos (Alvincz) in depărtare de 20 
minute cu trăsura până la Sebeșul-săsesc. — 
Sebeșul-săsesc, in 15 August n. Comi
tetul arangiatoriu.

De la reuniunea invețătorilor din die- 
cesa Caransebeșului. Prin aceasta se aduce 
la cunoștința on. membri ai Reuniunii inve
țătorilor pre cum și a on. public, că aduna
rea generală a Reuniunei, din cause nepre- 
vădute, nu se poate ține in Lugoșiu la Sântă- 
Măria-mare. — Caransebeș, in 8 August 
1894. Ioan I o n a ș i u, președintele Reuniunii 
invețătorilor.

Lucruri slabe in Socodor. Ni-se cere 
publicarea următoarelor rânduri: Pentru a 
inregistra in coloanele prețuitului diariu ce-1 
redigiați ne-am ținut de datorință a comunica 
un cas trist ce s’a petrecut acum mai decu- 
rend in comuna cea mai mare românească 
din comitatul Aradului, și anume in Socodor,

După ce nici aceasta n’a folosit Dimie, era 
se ajungă lucru la mai aspru, dară invățătoriul 
intrebuință cele mai dulci cuvinte pentru al 
domoli, și așa cu mare greu i-a succes a-1 băga 
in bancă la locul său. Femea să puse lângă el 
și cu mâna frumos îl neteza, și când și când 
arunca ochii spre invățătoriu, in urmă dise: 
Bărbatul meu se închină Dnului invățătoriu și-l 
roagă ca să poarte numai grijă de băiat; ști, 
mă rog, e singurul copil și facem pentru el toate.

Bine, voiu face toate cele bune. Fiți liniștiți.
Ști mă rog e greu omului sărman ițise eară 

ea, dară cu toate, numai pe el singur îl avem, 
și am voi se-1 invățăm, că-ci mult și așa nu-i 
putem da, și așa ne-am hotărît, ca se-1 invățăm. 
Așa copil isteț, mă rog, nu cred se aveți in 
școală, ori ce vede și aude tot știe.

Bine, bine, ițise invățătoriul după aria femeii; 
trimiteți-1 numai regulat la școală, și dacă va 
avea vr’o lecțiă cântați de el ca acea se o facă 
acasă.

Oh, mă rog, frumos, îl trimitem noi, numai 
una mi, că acuma așa ni-o fi casa de goală și 
ne-am îndatinat ca se fie in jurul nostru. Și 
gândind la despărțenia, inima femeii așa s’a in

unde antistia comunală, de acolo a convocat 
representanța comunală ca ea incă se-și arete 
slugărnicia sa cătră cei ce lucră di și noapte 
la nimicirea așezămintelor noastre naționale- 
bisericești. Acea antistia in urmarea unor 
indrumări a provocat comitetul comunal se 
clădiască o școală comunală, al cărei scop 
este paralisarea celor trei școale confesionale 
românești. Acea representanță ajutorată de 
preoții români gr. ort. de acolo Stefan Tulcan 
și Aureliu Varga in acea ședință au primit și 
aflat de lipsă înființarea școalei de sub între
bare. Prea mare scandal. — Cerem lămuriri 
și apoi ne vom pronuncia.

Cavalerism maghiar. Sub titlul „Femei 
valahe in Vaț“ cetim in foile maghiare urmă
toarele : De când o parte a celor osândiți in 
procesul Memorandului șede in prinsoare in 
Vaț, de atunci încoace des se ivesc acolo 
muieri, fete valahe, cari vin se cerceteze pe 
ai lor. O foaiă din Vaț atacă aceste dame fără 
de nici un motiv și cu cuvinte nealese. Acea
sta nu-i in ordine, pentru că Maghiarul a 
fost totdeuna cavaler. — Se poate că va fi 
fost; dară adi cei ce scriu in foi in limba 
maghiară nu prea sunt maghiari, cu atât mai 
puțin cavaleri. Sunt destui aiți, cari ve com
promit in numele vostru, sub egida voastră 
cu esploatarea voastră. Inse nu ei sunt de 
vină, ci voi cari îi creșteți, îi guguliți, îi 
suferiți, și fără cari pare că nici nu mai 
puteți trăi. Ale voastre dintru ale voastre 1

Imnul imperătesc huiduit. La băile 
din S i 6 f o k directorul băilor a dispus ca 
in diua nașterii monarchului se fie împodo
bite zidirile cu steaguri, ear musica țigă
nească se cânte de-a lungul stradelor imnul 
împărătesc, ceea ce a ținut preste o oară 
intreagă. Publicul când a audit această scâr- 
țeitură, scriu foile maghiare, numai de cât 
s’a adunat și cu strigări de „abzug“ au hui
duit tactul patriotic al directorului băilor.

Embleme maghiare lăpedate. La diua 
nașterii monarchului, scrie „Szegedi Naplo“, 
corpul oficerilor a arangiat un prând festiv 
comun in sala mare a hotelului „Europa“. 
Cu această ocasiune oficerii au luat de pe 
păreți și au inlăturat emblemele maghiare, 
ce stăteau pe păreți drept decorațiune, pentru 
că nu se potrivesc cu un prând festiv al 
oficerilor. 4

greunat, de un pârâu de lac râmi au curs din 
ochii ei.

Dițeu cu tine dulcele meu copil, ițise ea 
in urmâ, numai te poartă bine; dacă vini acasă 
capeți cruceri și zăchar dacă ești bun. Sănătate 
bună, Die inv., te rog ai numa grijă de loan.

Dițeu cu tine; și cu acestea s’a depărtat. 
Invățătoriul insă tot pe loc ședea și se uita 

spre copilul galfed. Sărman „singur11 de compă
timit ești tu și părinții tei, pentru că iubirea 
lor de moi mă te fac pe vecie nefericit. Neferi
cirea ta e acea că toate poftele tale se inpli- 
nesc și toate slăbiciunile află îndestulare. — A 
porunci ai învățat înainte de a invăța a te su
pune. Puterile tale spirituale mama ta le vede 
prin iubirea ei însutite, tu ești in ochii ei fală, 
ori ce lucru vei inplini cu mintea-ți necoaptă.

De ești neascultătoriu tatăl teu fără voie e 
satisfăcut și dice cătră mamă-ta: Muere, vei 
vede ce va fi din fiul acesta. Acesta are cap, 
dacă acesta vre ceva, acea va și fi, dacă Dițeu 
l’o trăi, vom vede, că copilul acesta o duce 
departe.

Insă, sărmanii, cu cât Dițeu te crește, cu 
atâta mai mare neindestulare și gând ajung cu 
tine. Dacă vei face vre-o pacoste pentru care alt



Pentru biserica română din Maierile 
Timișorii. Lista din comuna F e r e n d i a, 
prin parochul Luca Lazarescu: Marcu 
Vesa 1 fl, Luca Lazarescu, loan Samanța, 
Martin Simeon și Petru Simeon câte 50 cr. 
Meila Milațiu și Traila Kozak câte 40 cr. 
Meila Leu, Maria Miloia, Petru Cârdu, loan 
Daba și Vasilie Dalea câte 20 or. Todor Si
meon, Ana Murăvanu, Ana Peia, Eva Leu, 
George Negru și Iosif Minca câte 10 cr. 
Biserica din Ferendia 1 fl.

Lista din comuna U t v i n : Tasul bise- 
ricei 1 fl. Victor Rusu și N. N. câte 50 cr. 
loan Demetrovici și Traila Lacli iun. câte 
40 cr. loan Petrovici și Efta Sensian câte 20 
cr. Todor Caruntu, Petru Jurma, Floria Bel- 
nițan, Petru Cătină, Stefan Voina, Filip 
Senchea, loan Voina, Petru Barbu, Vichentie 
Cărunță și Andrei Cărunță câte 10 cr.

Lista din comuna O r a v i ț a : Dimitrie 
Pocrean, Dr P. Cornea și Basil Sretcovici câte 
2 fl. Nicolae Dragandi, Maria Mateserean, 
Costa Lazar, Nicolae Harcu, Georgie Petro
vici și Tomascici câte 1 fl. Nicolae Ginchiu, 
George Pocrean, Mihai Stoianovici, Constan
tin Daneț, Costa Pateșan, loan Pătășan, 
Lazar Cuchiu, George Ardelean, Popa, Iosif 
Nedici, loan Beserelean și George Nedici 
câte 50 cr. loan Copia și Georgie Palachi 
câte 40 cr. Ion Stefan, Svetozar Mata și M. 
Prunis câte 30 cr. M. Popovici 25 cr. Ste
fan Costa, Vasilie Purgar și Stefan Muia 
câte 20 cr.

Mulțumită publică. Comitetul arangia- 
toriu al petrecerei de la Gerebesci corn. 
Sătmar, in favorul bisericei gr. cat. la 23 
Iuliu st. n. aduce și pe această cale mulță
mită Domnilor și Doamnelor de mai jos, 
cari au binevoit a suprasolvi sume anumite 
in favorul bisericei. Anume on. Domni: 
Ioan Popescu 3 fl. Vasiliu Anderco 2 fl 50 cr. 
Georgiu M. Marinescu, Alesandru Ghera, 
Teodor Bule și Ludovic Bardosi câte 2 fl. 
Sigismund Cotoca 1 fl 50 cr. Anton Palladi, 
Vasiliu Erdeli, Ioan Butean, Dr Mirceșian, 
Dr Const. Popoviciu, Vasile Dumbrava, loan 
Pednic, Dr Felician Bran, Ladislau Silvasi, 
Coriolan Ternovan, Aureliu Popoviciu, Va
siliu Lesian, Georgiu Stanciu și Ambrosiu 
Pap câte 1 fl. Vasile Stefanică, A. O., N. 
N., Francisc Peter, Georgiu Șuta, Lazăr 
Iernea, Florian Sălăgian, Ioan Ajaki, Au
gustin Barbul, Simion Millian, Vasiliu Ta
mas, Ioan Ternovan, Georgiu Mureșian, Iuliu 

copil ar fi căpătat resplată după merit, mamă-ta 
dice : dacă i-o veni mintea, altcum o face, vedi 
cât e de mic, de nici acea nu știe ce face ; insă 
sărmanii nu cugetă la acea, că toată fapta rea 
se preface in sânge și acea nici școala, nici viața 
nu o poate corege.

De cumva ai dus’o prea departe, și de la 
tatăl tău ai căpătat’o după merit, o se vedi ce 
vifor familiar va fi, și tu sub scutul mamei tale 
afli adăpost.

Părinții tei de tot aerul rece te feresc; nici 
ra<je de soare, nici neauă sau ploaie nu au că- 
dut pe fața ta.

Stomacul tot cu dulcețuri, zăharuri și alua
turi ți-1 umplu, numai pentru aceea ești așa 
galfed.

Uite la copii vecinului, că sunt 5 la număr 
și toți 5 sunt ca roșa la față ; dar nici nu trăesc 
din dulcețuri, aluaturi și zăharuri, ci din mămă
ligă și pâne neagră, cu lapte și cu carne ii țin 
părinții. Apoi vara cum se călăresc pe câmp, 
apoi cu lopta cum se lovesc unul pe altul, de 
te-ar lovi pe tine ai plânge o oară întreagă, pe 
când ei nici in samă nu o bagă.

Fabian, Mihail Ciurdar, Georgiu Darabant, 
Ignatiu Sabo, Șipoș Ștefănesa, Stefan Pap și 
Desideriu Olâh câte 50 cr. —- Domnii con- 
tribuenți sunt incă odată rugați se primească 
călduroasele mulțumite ale comitetului aran- 
giatoriu. Pentru comitet: Coriolan Arde
lean președinte, Victor Szilâgyi notariu.

Jertfele beției, negrigii și nepriceperii,
O mare nenorocire. In foile din Sibiiu 

cetim, că in dilele trecute mai mulți copii și 
femei din Gurarîului s’au suit la munte, parte 
se culeagă smeură, parte se strângă puținul 
fen uscat. Toți 13 inși se suiau pe o văgăună 
strâmtă, pe care de regulă slobod oamenii 
bârne și copaci intregi de lucru din munte. 
Astfel s’a intemplat și atunci că au slobodit 
un trunchiu de fag pe aceeași văgăună, care 
venia cu iuțeala fulgerului așa in cât bieții 
oameni n’au mai avut timp a se scăpa. 
Trunchiul i-a năpădit, i-a trântit și i-a rănit 
greu pe toți. Una dintre muierile rănite a și 
murit cealaltă di. Toți oamenii din acelea 
sate știu și cunosc acest primitiv metod de 
transportare de lemne și totuși nu se știu 
feri deajuns, ci se espun așa ușor pericolului. 
Nu ne putem destul mira.

Urmările beției. Țeranul loan Lipovan 
din L i g e t a vândut in 12 August in Ti
mișoara grâu in preț de 115 fl. și apoi s’a 
dus la crișmă și a beut cu mult mai mult 
ca de cât a avut lipsă. Urmarea a fost că 
pe câmp l’a ajuns beția și l’a trântit la pă
mânt unde a și adormit, fără să bage de 
seamă că este urmărit de nește pungași. Când 
s’a trezit n’a mai găsit in . praștiă nici un 
cruceriu. Bag seamă alții au știut mai bine 
prețui 115 fl.

Un om bogat mort de foame. In (jilele 
aceste a murit in U r s p i n g cerșitoriul Io
sif Goldberg. Medicul a constatat că acel om 
a murit de foame. Când insă au visitat pa
tul seu au găsit la el 50.000 maree tot in 
bancnote de câte 1000 de maree. Acesta 
nu-i primul și singurul cas. Mare și puter
nică poate fl la câte un om sgârcenia și lă
comia de bani.

Un copil ars. In comuna Carlova din 
Torontal văduva Iulia Iacșici tocmai văruia 
casa sa pe din afară, când deodată bagă de 
seamă, că din chilia dinapoi iasă fum. Când 
a intrat in chiliă se vadă pricina fumului a

Earna mai ales așa se dau pe glii ață, că 
tot la două săptămâni le trebue tălpi nouă pe 
încălțăminte ; de multa săniare ciorecuții sunt tot 
petecoși; ear tu dacă te uiți numai pe fereastră 
la copii care se joacă, voie nu ai ca se te joci 
cu ei, iar dacă te ceri se meri la ei de geaba o 
faci, că ți se <jice că ești morbos, nu e jocu de 
tine, ca de copii vecinului, te poți ușor reci, și 
aci ei sunt neinduplecați, pentru că poartă mare 
grijă de tine . . .

Astfel de gânduri se strecurau in capul în
vățătorului, uitându-se la copil și numai după 
aceasta a început cu prelegerea mai departe.

Copilu insă multe nopți fără odichuă a cau- 
sat părinților și invățătoriului.

La sfârșitul anului a remas intre cei răi, și 
in vîrstă de 18 ani incă tot in a 4 clasă gim- 
nasială au umblat.

Ce s’a ales din el ? „Un perde vara", de și 
nu a fost copil prost, numai o slăbiciune a avut, 
că adecă la părinți el a fost „singurul".

Iulian P u t i c i u. 

vădut că leagănul in care zăcea băiatul ei de 
un an, arde incins de flăcări. Ajutoriul a fost 
prea târziu; copilul era jumătate ars. Se 
crede că focul s’a iscat din aprinj oarele cu 
cari s’a jucat nenorocitul copil. Contra mamei 
s’a făcut arătare criminală pentru negrige.

Focuri. In 13 August seara pe la 9 oare 
a ars in Maierile Timișoarei casa zidariului 
Mihaiu Bireescu. încordării pompierilor vo
luntari din acel suburbiu a succes alocalisa 
focul devenit amenințătoriu prin vântul vehe
ment ce sufla. Dauna causată este conside
rabilă, de și casa a fost asigurată. Se elice 
că focul s’ar fl pus. —

Tot pe același timp a ars pe hotarul co
munei Hodoș o urieșă șiradă de grâu de a 
contelui Wimpfen. Dauna s’a constatat a fl 
5000 fl. v. a. Se dice că focul l’a pus un 
servitoriu din resbunare pentru că a fost 
dimis din slujbă. —

Știri telegrafice din 13 August ne spun 
că orașul Mișcolț este in flăcări; potolirea 
focului a fost îngreunată din causa marei lipse 
de apă. —

In noaptea din 14 August n. a ars noua 
moară de aburi de lângă Lipova a lui Reif 
dimpreună cu marele magazin de lemne de 
foc. Dauna causată este foarte mare. Moara 
a fost asigurată contra focului.

Felurimi.
Un nou tun cu repetiție. Colonelul 

Gouland, din marina engleză, a inventat un 
nou tun cu repetiție. Primul exemplar al 
acestei invențiuni a fost trimis la Londra. 
Importanța noului tun constă in proiectilele 
de mare calibru ce poate lansa. — Se pre
tinde că noul tun va ave o eficacitate con
siderabilă pentru atacarea torpilorilor.

Profanarea numelui „Kossuth". Dia- 
rele maghiare scriu că contele Eszterhâzy 
Miklos a botezat un mânz al seu cu numele 
reposatului „sfânt" de la Turin: Kossuth. Se 
ințelege, diarele maghiare s’au supărat pen
tru această profanare, dar contele rîde că i-a 
isbutit un nou — c h i c.

O esposițiune din produsuri ale cada
vrului omenesc. La museul zoologic din 
Washington s’a instalat o esposițiune de 
astfel de produsuri. Analisa chimică a unui 
cadavru care cântărește 77 kilograme a dat 
resultatul următoriu: 18 litri de apă potabilă, 
espusă intr’o damigeană; 1500 grame albu- 
mină sau albuș de oue; o fășie de gelatină 
garantată pură și cântărind 5 kilograme;
17.250 grame de untură, intr’o cutie de 
tinichea; 500 grame carbonat de calce și
4.250 grame fosfat de calce, care s’a obținut 
prin calcinarea scheletului. Cât despre zăhar, 
sare și scrobeală, este aproape câte o jumă
tate de kilogram din fie-care din aceste 
substanțe de consumație dilnică in arta 
culinară.

Apadactul lui Solomon in Ierusalim. 
Din Constantinopol se raportează că guver
nul a dispus repararea apaductului din Ie
rusalim construit incă pe timpul regelui So
lomon. Apa se aduce in orașu din isvoarele 
de la muntele Aroul. Tunelul va fi 5370 
metri lung și va costa preste 80.000 funți 
sterlingi. Pe timpul lui Cristos acel apaduct 
a fost incă activ.

Cât costă o pușcătură de tun ? Laicul 
muritoriu știe numai atâta, că răsboaiele în
ghit sumedeniă de bani de pe spatele po
poarelor plătitoare de contribuțiune. Horibi- 
litatea speselor se esplică ușor dacă vom so- 



coti cât costă o singură pușcătură de tun. 
Pe,o naiă de răsboiu de o sută clece tone 
adi sunt cele mai ucidetoare scule. O sin
gură pușcătură a unui astfel de tun costă: 
Patru sute chile prav de pușcă 1140 fl. 
Ghiulea de nouă mii chile grea 1305 fi. Me
lasa de lipsă la patronă 51 fl. O pușcătură 
de tun costă dară 2496 fl. chiar și dacă nu 
nimerește, dară când nimerește este și mai 
scumpă.

Economia.
Târgul de vite din Mediaș. Târgul de 

vite din Mediaș (Ardeal) unul din cele 
mai vestite și mai frecuentate târguri de vite 
din țeara intreagă, in est an a fost mai slab. 
Marfa s’a vândut ieftin, căci intre oameni 
nu erau bani. La terg s’au adus mai multe 
mii de dărabe. Juncii de câte 1 și 3 ani s’au 
cumpărat cu câte 40—100 fl. dărabul. Boii 
de jug de preste 5 ani au fost părechia cu 
300—400 fl. v. a. —

Târgurile de cai militari. Cele opt 
târguri de cai militari se vor ține la toamna 
din est an in următoarea ordine de grupe: 
Grupa IV: in Kis-Vârda in 24 Sept. Nyir- 
Bâtor 26, Nyiregyhâz 28, Hajdu-Nânâs 30 
Sept. Hajdu-Szoboslo 2 Oct. Puspok-Ladâny 
4, Kunhegyes 6, Torok-Szt.-Miklos 8, Tur- 
keve 10, Nagy-Szalonta 12, Oradea-mare 14, 
Careii-mari 16 Octomvre. Grupa V: Nagy- 
Koros in 10 Sept. Czegled 12, Szolnok 14, 
Szarvas 16, Bichiș-Ciaba 18, Arad 20, Sân- 
Mi clăușul-mare 22, Timișoara 24, Jimbolea 
26, Glogon in 29 Sept. Mramorak in 1 Oct. 
Grupa VII: O-Becse in 24 Sept. Zombor 
26, Baia 28, Calocea 30 Sept. Kis-Koros 2 
Oct. Nagylak 4, Kun-Agota 7, Oroshăza 9, 
Senteș 11, Hodmezfi-Vâsârhely 13, Uj-Ver- 
basz 15 Oct. Grupa VIII: Deșiu in 10 Sept. 
Gyeres 12, Maros-Vâsârhely 14, Zabola 16, 
Cohalm 18, Sepsi-Szt.-Gyorgy 20, Brașov 22, 
Sibiiu 24 Septemvre. —

Căi ferate none. Construirea căii fe
rate cu șine ânguste Becicherecul-mare—Jim
bolea—Sân-Miclăușul-mare se va incepe in 
filele procsime și anume de-odată in Beci- 
cherec spre Jimbolea, in Jimbolea spre Beci- 
cherec și Sân-Miclăuș și in Sân-Miclăuș 
spre Jimbolea și Zomborul-mic. —

Rescuniperarea coconilor de metasă. 
Din 17—20 Iuniu s’au rescumpărat 312.147 
chilograme coconi de metasă de clasa primă 
și 9411 cliilogr. de clasa a doua, la olaltă 
cu 321.559 floreni 10 cr. Deci pentru un chi- 
logram coconi de mătasă s’au dat 97 cruceri 
preț mijlociu. —

Contra inghiegărei laptelui. Po timp 
răcoros laptele se poate ținea cu inlesnire și 
nu se inchiagă de cât fiind ugerul bolnav 
sau murdare vasele, in care se păstrează. 
Acum insă, in toiul căldurilor, el se inchiagă 
chiar după 6—7 oare, mai ales dacă vacile 
au petrecut in arșița soarelui la pășuna sau 
in grajduri inferbentate.

Inchiegarea pripită se poate intimpina 
așa că adăpăm vacile, dimineața și sara cu 
apă rece, in care se toarnă câte 2'/a decag. 
de oțet sau 1—U/2 decag. de vitriol (acid 
sulfuric) sau 2—3 grame „salitră de natron“. 
Dintre celelalte mijloace amintim: ținerea 
laptelui la răcoare și in vase cât mai curate 
sau amestecarea cu prav de „sodă“, socotind 
4 grame pentru 6 litre de lapte. —

Recoalta de lienieiu. Din 5 August în
coace planta hemeiului a făcut din nou pro

grese imbucurătoare. Acum se poate spune cu 
toată positivitatea, că recolta de hemeiu a 
anului curent 1894 cuantitativ nu va fi mai 
mică ca cea din 1893. Timpul este favoritoriu 
și dacă florile ivite mai târdiu incă se vor 
desvolta deplin, apoi vom ave in est an și in 
privința cualității marfa egală ca in anul tre
cut. Hemeiu stricat ca in anul trecut va fi in 
est an puțin.

Dacă timpul va remâne favoritoriu, uscat, 
rcsultatul va fi perfect pre cum n’a fost de 
mai mulți ani, căci planta este aji deplin cu
rată și sănătoasă. Culesul hemeiului se va 
incepe in săptămâna viitoare. Magazinele de 
hemeiu din 1893 s’au golit mult și puținul 
rest incă va fi desfăcut in timpul cel mai 
scurt, înainte de ce noul hemeiu va fi trans
portabil. —

Jirul de fag otrăvitor pentru animale. 
„Journal de Montmedy“ scrie că un individ 
dând la doi cai ai săi o hrană compusă din 
resturi de paie de grâu și de ovăs și patru 
cinci livre de turte de jir, bine măcinate și 
reduse in pulbere, o oară mai târdiu acești 
cai au fost apucați de un tremurat violent 
și, in timp de cinci oare, aceste nenorocite 
dobitoace au espirat ca trăsnite, literalmente 
turbate. Acest individ cerând informații, dacă 
turtele de jir constitue o otravă pentru cai 

■ și boi, i s’a răspuns că in adevăr acest ali
ment este otrăvitor, producând ca simptome: 
colici violente, spasme, tetanos intestinal, 
paralisie, căzături și moarte pentru asfixiere 
in câte-va oare. Aceasta provine din causa 
unei otrăvi narcoticea flată in fructele de fag. 
Animalul cel mai sensibil este calul, la care 
trei livre de turtă sunt suficiente spre a 
determina otrăvirea mortală; la celelalte specii 
domestice otrăvirile sunt rari. E probabil că 
pentru a determina accidente mortale la boi, 
berbeci, porci, ar trebui o cantitate proporțio
nală mult mai mare. In tot cașul, acest ali
ment nu e totdeuna fără pericol. —

Higiena.
Cultura perului. Un păr frumos este o 

adevărată podoabă a capului omenesc și la 
toate națiunile culte ca și neculte, mai ales 
la femei perul ca un atribut natural al frum- 
seței din vechime s’a bucurat de specială 
cultură și atențiune.

De comun la noi perul plin, bogat trece 
de frumos și ne nisuim a ave un astfel de 
păr sau a-1 conserva dacă-1 poședem. Un 
per bogat și voluptuos al femeii este preto- 
tindenea prețuit, a une-ori provoacă admira- 
țiune însuflețită.

Pre cât de diferite pre atât și de multi- 
farie sunt formele inbolnăvirii părului și și 
mai deosebite și multifarie sunt medicamen
tele sau lucrurile, ce se întrebuințează sau 
se recomândă spre prevenirea sau delăturarea 
acelor boale.

Boalele de păr constau din inbolnăv’rea 
perului insuși sau a temeiului părului. For
mele principale in cari se ivesc mai des 
eventualele boale de păr sunt anume ur
mătoarele :

1. Prea multă formare de mătreață.
2. Escessele cronice ale pelei capului 

crescută cu păr.
3. Mobile de păr și
4. prin urmare rărirea, ba chiar și că

derea totală a părului până rămâne pleș 
capul.

Prin ivirea din greu a formațiunii mă- 
treței, prin mâncătura pelei capului timpu-

rară, provocată prin escessul sângelui sau 
prin moliile de per nevizibile cu ochiul liber, 
cei mai puțini oameni se țin indemnați a 
căuta ajutoriu și remediu. Ci numai dacă in 
decursul boalei se ivesce un alt simptom ne
liniștitorul, anume căderea părului și, prin 
urmare, pleșuvia, oamenii se cugetă serios 
la inlăturarea răului de comun deja prea tare 
înaintat.

Insă chiar și in stadiul cel mai inaintat 
al acestui proces nu este târcliu a procede 
la o regulară producțiune a părului și incă 
intr’un mod perfect ce nu mai lasă nimic de 
dorit, dacă se aplică mijloace corespunză
toare. Până când se pot produce finele firuțe 
de păr lânoase, până atunci se poate spera 
o intrămare a creșterii perului și o re’ntoar- 
cere la starea normală. Numai după ce in 
urmarea prea îndelungatului proces papilla 
părului atropice a degnerat, numai atunci ea 

' nu mai este potrivită a produce din nou păr; 
atunci pleșuvia este ținătoare și nici cele 
mai cu sgomot și des recomandatele mij
loace nu mai sunt in stare a vrăji creș
tere voluptoasă de per pre astfel de locuri 
deșertate.

Acțiunea principală trebue să fie indrep- 
tată mai cu seamă spre combaterea forma
țiunii mătreții, a esemei (sau escessului) și 
a moliilor de păr. Prin vindecarea acestor 
boale — fără ea nici când — să poate in 
parte sau deplin vindeca căderea părului.

La tractarea astorfel de boale chronice 
inainte de toate este de lipsă de consecință 
și răbdare. Cel ce schimbă mijloacele, de si
gur nu va ajunge așa curând la ținta, ca 
acela, care aplică cu paciință și persistință 
mijlocul sau leacul indicat in cașul acesta.

Glii ei t uri.
7) Câmpul alb, oile negre, cine le paște, le

cunoaște ? (Scrisoarea.)
8) Am un câne gulerat, care urlă preste sat ?

(Clopotul.)
9) Am un frate, cu peria ’n spate.

(Ariciul).
10) Cât (16 aci pân la apus, tot căldări cu

fundu ’n sus? (Mușinoaiele).
11) Ce-i la trup ca pepenele, și la cap ca 

pieptinele, cocoșu omule, pricepe gâcitoriule ?!
(Cocoșu).

12) Patru âmblă și ear stau, patru vamă dau ?
(Vaca).

13) Pre la noi pre sub păriete, tot găini
bojete ?! (Stelele).

14) Unde șade iepurile mai țapân ?
(In frigare).

15) Cine are dinți și nu poate mânca ?-
(Firezul).

Glume.
înțelepciune solomonică. Moriț: „Rabile- 

ben, dta ești un om prea înțelept spune-mi care-i 
mai fericit, cel ce are un milion de taleri ori 
cel ce are 7 fete ?“

R a b i (după o scurtă gândire) „cel ce are 7 
fete!“

Moriț: „Cum așa?“
Rabi: „Așa bine, că cel ce are un milion 

de taleri, ar dori se mai aibă unul, ear cel ce 
are 7 fete, nu-și mai dorește nici una!“ — i.

Posta redaețiunii.
Dlui D. in Ciacova: Am primit, e bună și 

folositoare, insă pentru numărul acesta prea 
târdiu, nu-i târdiu nici in numărul următoriu. 
Salutare.



Târgui de producte.
In piațele din țările esterne comerciul este 

mai vivace, prețurile sunt staționare.
In piața din B p e s t a comunicațiuuea și 

comerciul e aproape ca in săptămâna trecută. 
Speciele de grâue principale se căutau. Ele 
variază 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 150,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vendut vr’o 7 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 5 fi. 90 cr. — 5 fi. 96 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 4 fi 95 cr.—5 fi 28 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 4 fi 99—5 fi 68 
cruceri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 6 fi 50- 6 fi 91 cr.

Săcara incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’au sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 6000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
18 cr. — 5 fi. 20 cr.

Săcara de primăvară se da cu 4 fi. 60 cr. 
— 4 fi, 70 cr. in fine insă remase cu 4 fi. 72 
cr. — 4 fi. 80 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 5 fi. 20 cr. — 5 fi. 50 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 5 fi. 80 cr. cu vamă cu tot.

Păstăioase. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 5 fi. 50 cr. rotundă 6 fi. 25 cr. sură 
5 fi. 25 cr. pistriță 4 fi. 50 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.

Gogo aș e 10 fl 50— 12 fl 75.
Victualii. Prețurile preste tot scad 

incă la cei mai mulți articoli. Gâsce 3—4 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 fl. 50 cr. per păreche en gros.

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

păment) au cădut cu 60 cr. la maja metrică : s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 00 cr. roșa 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- 
cațiunea 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 fi 48 cr. — 7 fi 40 cr. 
părechia.

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

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

Piei brute. In săptămâna trecută s’au 
vendut mai cu seamă piei de oaie, anume 
6000 dărabe serbești cu 97 fi. — 2000 arde
lenești cu 64 fi. și 2600 macedonene cu 105 fi. 
per 100 kilograme.

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

După notările societății „Lloydu din Timișoara.
Grâu, greutatea cualiU 78 chilog. per 100 chilog. 5.70—5.75 

n

Secară „
Orz „

n

n

n

n

79 n

T>

»
Oves, venturat per 100 chilogr.
Cucuruz,
Rapiță,

n n

„ 100
„ 100
» 100

nou n 100 „ 
„ 100 „

5.85—5.90
4.75—4.80
5.20—5.25
5.15—5.20
5.55—5.60

. . 9.40—9.50

n
r>

ii

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 23 August 1894.

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
a t r e Timișoara si urmată rele 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 Szakâlhâza 1
Merezyfalva 2 Sin? 1
Recasiu 2 Sant-Andrâs 1
Remetea 1 Jebei 2

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

Zona I clasa II clasa III clasa I clasa II clasa III clasa
1 50 40 25 60 50 30
2 1.00 80 50 1.20 1.00 60
3 1.50 1 20 75 1.80 1.50 90
4 2.00 1 60 1.00 2.40 2.00 1.20
5 2.50 2.00 1.25 3.00 2.50 1.50
6 3.00 2.40 1.50 3.60 3.00 1.80
7 3.50 2.80 1.75 4.20 3.50 2.10
8 4.00 3.20 2.00 4.80 4.00 2.40
9 4.50 3.60 2.25 5.40 4.50 2.70

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

Consemnarea stațiunilor
si a numerilor zonelor de cari se tin acele

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

Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyd 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Eakasdia 8
Anina 11 Kis-Szâlâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Eemetea 1
Baja 13 Konop 7 Eekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Eom.-Bocșan 5
Bâcs Alm.-is 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâmson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekesfoldvâr 8 K. Kun-Szâlâs 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvo'lgy 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 g
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merezyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Sosdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsărhely 31 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvârad 6
Gertenyes 4 N emet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyârsapdt 13 Ui-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkâny 7
Gyoma 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispoki 4
Hala» 12 O.-Bessenyo 6 Vârad Velentie 13
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Văsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
[assenova 6 Piski 13 Zsaguzseu 5
[Am 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientali» 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bânreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Kâtegybâza 6 Pnszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Grâu de primăvară..........................................fl. 6.91 —
„ „ toamnă................................................... fl. 6.51 —

Oves de toamnă.....................................................fl. 5.98 —
„ de primăvară .......................................... fl. 5.99 —

Cucuruz per Mai—luni..................................... fl. 5.51 —
„ „ Iul.—Aug...........................................fl. 5.69 —

Eapiță...............................................................fl. 9.40 —

Bursa de Budapesta din 22 August 1894,
Datoriă de stat:

ung. 100, 500, 1000
n

Renta

n
n

Obl.
n
n

aur
ft
n

coroane

10.000 .................
pr. 31 Mart. . , 

u»g........................
„ pr. 20 Mart, 

fer. orient. 1876 ....
„ de stat, 1889, aur., 
n » » » arg.

de
n
n
n

căilor
n

y> „
Obl. cu premii ung., 100...................

» n » n 50,.................
Obl. de desdaun. regal., am., ung.,

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

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

Asemnatele cas. de stat, 6 luni, 100,

4%
4%

4%
4%
5%
47,
47,

118.60

118.30
95.40
95.10 

124.—
127.50 
103.—
153.50
153.50 
101.— 
102.—

96.—
99.—

145.50

rt

tf
ff

Datoria de stat com.. hărtia, Mai-Nov. . . . 4’/10 98.50
tr rt rt rr rt Febr.-Aug. . ., 4S/IO% 98.50
rt tt tf tf arg. Jan.-Jul. . , ,, 4%oo/o 98.50
tt rt rr rt „ Apr.-Oct. . . . 4%0»/8 98.50

Renta de aur austr. . . 4% 119.75
Datoria de stat austr. 1854. 250, .... . . 4% 150. •

n rt ff ff 1860, 500 ... . . . 5% 147.
rt tt rr rt 1860, 100 ... . . . 5»/0 159.50
rt tt rt rt 1864, 100 ... . . . . 198.
rt rr rr rt 1864, 50 .... . . . 198.

Obl. oraș. Budapesta 1890 . 4%-/0 101.50
Obl. c. fr. bulg. . . ..................... . . 6«/0 119.—

38. —
39. — 

105.—

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

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

„ 5% . . .
„ ■ -

tf

ft

ff

ft

ft

tf

fr
n

ff

ff

ff

tf

ft

tf
ff rt /r ft rt

împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|,

ff

rt 
de

tt 
rt 

credit 
rt 

rt 

ff 
gen. din 

n 
rr

rt

tt 
tt 
ardeleană 5°/0

tr 
rt 

din 
h 
rt 
n 

Sibiiu
n
H

.. .. n .
I. de credit din Timișoara 5°|,
I.

fr
ff 

credit
rf
ff 
fonc.

ft 
ff 

ft

47*% 40 ani . . 
4*/lo/o 50 ani . .

Sibiiu 5%.................
57,% • . . .
6%.................
47,% . . . .

5% 31.3 ani . . 
5% 40 ani . , .

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

102.50

ff

rr

rt

rt

ff
110
106
III. emis. 5°|0 . .
IV. emis. 47,% .

•
4’1,°|0

100.50

102.50
100.50
102.—
99.50

128.—

Monede.
Galbenul ces. și reg. tesc.  ..................... 5.90

n H n n 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

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

« „ „ austr......................................... 65.—
Șorțuri reun. „Io-sziv" 2.........................• . . . . 3.30

„ „ „ austr................................... 3,60
„ crucea roșie 5.............................................. 12 50
„ „ „ austr........................................... 13.50

Obligațiunile basilicei 5.............................................  ._
„ „ bpestan................................ 10.75
„ „ austr......................................... H._
„ crucea roșie italien. 25 lire .... 12.50
„ n „ n austr................... 13.50

Instit. de cred, austr. 100 ................. .... 200.__
Crucea roșie austr. 10 ... ................................. 19.50
Sorți Pâlffy 40 .......................................................... 58.50



*

Lista prețurilor franco.

Locomobile si masine de vapor de imblatit

-OSÎO-

Aici se mai pot procura prompt și ieftin

OO* Lucru solid și ieftin.

&

Lista prețurilor franco.

Iu’ C*J

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

I
 Garanța

cea mai deplină

••

Garanța
cea mai deplină

E. GEUNBAUM, Timisioara
suburbiul Iosefin, strada Hunyadi, vis-a-vis de casa comunala

/

are onoare a recomânda, garantând pentru construcțiunea cea mai bună și pentru lucrarea cea mai perfectă, onor, public 
agronom firma sa care vinde

din probatele fabrice ale domnilor

Clayton & Schuttleworth, pre cum si de la Marschall Sons & Comp, 
cu prețurile originale.

Mai departe recomandă bogatul său deposit de

masine de trierat si masine cu cuie de imblatit
numai fabricate originale (imitațiuni mici) de Clayton & Schuttleworth, Hofherr & Schranz, Epple, Maiffarth, Krompach etc. 

sub deplină garanța, cu prețurile cele mai ieftine și cu modalitățile de plătire cele mai comode.

g: părți d ale mașinelor in reservă, 
roate de locomobile, udâtoare, curele, faurie de câmp, 

foi de faur, oleu de mașine, țevi de cazan ete.
Afară de aceea se mai găsesc toate celelalte articole de seson, pre cum :

mașine de cosit, greble de fen, trieretoare, mori curățitoare,
apoi :

unelte pentru cultura pământului, mașine de semenat in deposit.
-5-

Are atelier bine renduit pentru reparaturi.
-------- •o*c:<*--------


