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clîzx Toroxxteul-
Luptele Torăcenilor.

Toracul-mic, in 12 Septemvre 1894.
Prețuita noastră „Foaia de Dumi

necă" a „Dreptății" a dovedit și până 
acuma un viu interes față de Românii din 
Torontal. Dar dacă s’a scris mai puțin 
despre Torontal se nu creadă cineva că intre 
Românii din Torontal nu esistă nemulțămirea 
acea carea intre frații români de prin alte 
părți este generală. Abia cred că se mai 
află vre-un suflet de român ca se fie mulță- 
mit cu stările actuale. Pe lângă alte nea
junsuri sarcinile publice sunt atât de mari, 
in cât e de temut că sporindu-se tot mereu, 
vom ingenunchia sub greutatea lor. Poporul 
se întreabă mereu că până când are se 
dureze aceasta stare nesuportabilă? Răspun
sul și-l dă el singur: că de la actualul 
sistem de guvernare nu avem se sperăm 
vre-o îmbunătățire. In aceasta convingere a 
sa, îl întăresc mai mult de cât ori-ce, urca
rea peste mesură a dărilor de tot soiul. E 
de necredut, că in comuna noastră d. e. 
un diuaș care posede numai o căsuță sol- 
vește sub diferite titluri pană la 20—30 
fl.; ear cei cu câte 2—3 jugere de pământ 
plătesc și până la 50 fl. an pe an. Pe 
lângă aceste sarcini grele, miseriile econo
mice vor produce slăire generală.

Cu toate aceste stăpânitorii noștri umblă 
după utopii. Până acuma in 3 ori 4 rânduri 
ne-au provocat se înființăm 2 kisdedovuri. 
Ba, mai in urmă atotputernicul protopretore 
cercual Bakalovich a amenințat represen- 
tanța cu „rossz kovetkezmeny", in cas că 
și mai departe va respinge înființarea pre
tinselor kisdedovuri. Brava representanță 
comunală inse, la propunerea subscrisului, a 
hotărît esprimarea indignațiunei sale 
față de espresiunea amenințătoare a dlui 
protopretore, și cu unanimitate a respins 
înființarea numitelor asile, ca necorespunde- 
toare pentru comună.

Tot cu acea ocasiune s’a respins și 
colecta „Kărpâtegyletului", care cu banii 
noștri voește se ne câștige pentru idea de 
stat maghiar, adecă se ne facă renegați.

In schimbul acestor jertfe bănești colo
sale, cari sub diferite titluri se pretind de 
la noi anume: dare de drumuri, regularea 
apelor, equivalent etc. și unicul drept ce-1 
mai avem, dreptul de alege deputat pentru 
dieta țerii, ni se răpește după dragă voia 
stăpânitorilor. Spre ilustrare servească pro
cedura comisiunei chiemată de a rectifica 
lista alegătorilor de deputat dietal pe a. 
1895 in frunte cu protopretorul cercului 
Bakalovich.

De și de când esistă aceasta comună, 
totdeauna a avut 2 preoți, cea-ce D-sa, de 
deci de ani capul cercului nostru, incă tre- 
bue se o știe; insă totuș preotul V. P. a fost 
șters dintre alegători. Și mai ridiculoși s’au 
făcut cei de la comitat in frunte cu vice- 
comitele dl Daniel, respingându-i recursul 
dat contra acelei liste. Nu ști se te indig
nezi, sau să rîdi de astfel de sforțări. Ce 
cred Dlor? dacă cu un preot român va fi 
mai puțin intre alegători, atunci e patria 
salvată? Ori că in grandomania lor inăscută, 
acei domni uită că acel drept nu depinde 
de la grația lor, ci e garantat preoților prin 
lege, fără privire la cens.

Prigonirea sistematică contra tot ce e 
românesc iese la iveală tot mai evident și 
in aceste părți. Drept dovadă poate servi și 
alegerea de notariu comunal din comuna 
invecinată Toracul-mare, ținută in 30 
Aug. a. c. st. v. La aceasta alegere dintre 
3 candidați români, toți cunoscuți poporului, 
n'au fost candidat nici barem unul, alegen- 
du-se astfel un străin cu numele Sorle.

Mai dică cin'eva j-ă avem, lipsă de admi- 
nistrațiune de stat. Dar ce' aduiinistrațiune 
a naibei e cea de acum? Poporul supoartă 
numai sarcinile, plătind din greu plățile 
slujbașilor săi, pe care nu are drept se și-i 
aleagă. Chiar și in cașul de față poporul 
s’a grupat pe lângă aspiranții români, eară 
capul cercului, a purces contra voinței po
porului. Astfel de procedură fără pic de 
considerațiune la dorința poporului, de bună 
seamă nu va micșora nemulțămirea. In sfâr
șit trebue se se convingă toți Românii, că 
e timpul suprem, de a ne inrola, până la 
unul, sub stindardul partidului nostru na
țional ! — C o r e s p.

*
La despărțirea ierarchică din Dobrița.

Din tractnl Panciovei, in Sept. 1894.
Cu viuă satisfacțiune am cetit in „Foaia 

de Duminecă11 nrul 34 sub „Românii din 
T o r o n t a 1“ notița luată despre despărțirea 
ierarchică a fraților noștri români din Do
brița, de cătră ierarchia sârbească, intâm- 
plată la 14/26 August a. c.

O faptă aceasta a fraților noștri de acolo, 
cu atât mai deamnă de aprețiat, cu cât dân
șii, pre lângă impregiurarea, că nu numai 
că au fost lipsiți de ori ce conducere, lipsiți 
de intelegință, ba dacă s’a și ivit din când 
in când câte un fruntaș din mijlocul lor cu 
aspirațiuni naționale, acesta a fost supus la 
feliurite ispite, șicane, terorisări și persecu- 
țiuni din partea coreligionarilor noștri sârbi 
de acolo, in cât l’a făcut imposibil, astfeliu 
die: cu mândrie trebue se mărturisim și re
cunoaștem că dacă astădi, după 30 de ani 
de la reînființarea metropoliei noastre ro

mâne, după 30 ani de probă, la carea — 
mai cu seamă in acest restimp — au fost 
espuși frații noștri români din Dobrița la 
feliurite ispite, terorisări și grele încercări; 
dacă după toate acestea frații nostrii de acolo 
s’au hotărit a eșî de sub tutela mașteră a 
ierarchiei străine sârbești, este a se mulțămi 
simțului iubirei de neam și mândriei națio
nale proprie românului.

Dacă am dis mai sus, că frații noștri 
români din Dobrița au avut se îndure din 
partea coreligionarilor lor sârbi terorisări, 
ispite și grele încercări, vreu s’o dovedesc 
aceasta cu probe, cu fapte concrete. Trebue 
s’o fac aceasta și din motivul, ca se nu mi 
se impute că fac aceste enunciațiuni la timp 
nepotrivit, in fața aspirațiunilor de alianță a 
naționalităților pre terenul politic.

Eu ca unul, carele de când am pășit in 
viața publică, tot intre sârbi am petrecut, 
am esperiat, că caracteristica fraților sârbi, 
este intoleranța. Nu a fost ocasiune dată, 
unde dânșii față de noi și de interesele noas
tre in loc de dreptate și equitate, să nu fie 
dovedit cel mai aprig terorism, cea mai 
crassă intoleranță. Cea mai plausibilă dovadă 
despre această ținută a sârbilor față de ro
mâni, o aflăm in protocoalele de despărțire 
ierarchică a comunelor mixte, unde s’au în
cercat până astădi despărțirea. Din acelea 
învederează necontestabil feliuritele apucături, 
sofisme și intortocări a le adevărului și stă
rilor faptice din partea coreligionarilor sârbi, 
negând dânșii in totdeuna pretensiunile noas
tre de drept.

Tot de acestea s’au folosit dânșii și cu 
ocasiunea incercărei de despărțire ierarchică 
in an. 1872 in comuna Dobrița, și astfeliu 
au zădărnicit atunci — incercata impăcăciune, 
remânând a se deslega această cestiune in 
cale procesuală. 22 de ani d’atunci, au suferit 
românii in buna credință că doară le va fi 
posibilă o conviețuire frățească. Nainte cu 
4—5 ani, la intrepunerile m. on. dn proto- 
presbiter Trifon Miclea, ca pre seama ro
mânilor — cari formează maioritatea pre
cumpănitoare acolo de preste 1500 suflete — 
se se deschidă o școală românească acolo, 
sârbii intru atâta au știut se predomnească 
și teroriseze pre români, in cât representanța 
comunală (această comună aparține fostului 
confiniu, unde numai de școale comunale 
poate fi vorbă) la întrebarea făcută din par
tea autorităților, declară: că nu le trebuește 
școală românească.

Ne mai putând suferi românii insultele 
și terorisările sârbilor, „umplendu-se pocalul" 
— de cari cuvinte se folosi un român de 
acolo naintea comisiunei delegaționale din 
14/26 August a. c., când de nou li-se întin
seră curse — au cerut la delegațiunea noas
tră congr. punerea la cale a despărțirei lor 
ierarchice in cale procesuală. In urma cărei 
cereri a urmat esmisiunea delegațională din 
14/26 August a. c., când in fața locului Do
brița, comisiunea esmisă, in presența repre- 
sentantelui politic, on. dn protopretore al 
Alibunariului Eugen Kaitâr — ca testimoniu



legal — căruia pentru ținuta Dsale impar
țială și cu tact in această afacere, îi datorim 
cu mulțămită; a primit declarațiunile proto
colare ale românilor d’acolo, de a ieși de sub 
ierarchia sârbească și incorporarea lor la 
ierarchia română. Acum se vedi apoi frăție
tate sârbească. De și a fost avisat Consisto- 
riul din Vârșeț despre această esmisiune, 
dânsul a aflat de bine a ignora invitarea ce 
i-s’a făcut și nu a fost representat. Dar nu 
a plecat bine comisiunea noastră delegațiu- 
nală și a și inceput agitațiunea, fără a alege 
mijloacele. Preoții sârbi de prin comunele 
vecine au inundat comuna, au năpustit asu
pra românilor. Preotul sârb din Alibunariu 
Nicola Marcovici, face aretare la pretura din 
Alibunariu, că protopopul român Miclea din 
Uzdin a declarat dânsului, că voește se ce
lebreze in Dumineca din 21 August a. c. in 
biserica sârbă din Dobrița, deci, deoare-ce 
aceasta este o ingerință volnică din partea 
protopopului, și deoare-ce dânsul, preotul 
Marcovici, are mandat de la consistoriul său 
a liturghisi in aceea Duminecă in Dobrița, 
cere de la pretură esistința de poliție etc. 
Dându-se din partea noastră preturei deslu
șirile de lipsă in causă, a și fost taxată 
această aretare — de ceea-ce in faptă și este 
— o apucătură mârșavă pentru de a face 
reclam. A și mers apoi acest preot in aceeaș 
Duminecă din 21 August a. c. la Dobrița, 
și acolo împreună cu alt preot sârb din Mar- 
gita-mică (unde maioritatea incă este ro
mână) au chemat pre oameni la casa comu
nală, au mers din casă in casă și terorisând, 
mințind câte toate și intimidând, au cerut 
de la români declarări de retrecere, resp. de 
revocare a declarărilor făcute in presența 
comisiunei noastre delegaționale. O săptă
mână de (Iile au cutrierat acești preoți co
muna cruciș și curmediș. Au afirmat că ro
mânii de și pot ieși din biserica sârbă și pot 
forma parochiă română, dacă din averea bi- 
sericei nu vor căpăta nimic, căci nu mai au 
nici un drept la aceasta. Vor trebui deci din 
averea lor proprie, pre spesele proprii să 
cumpere pe seama preotului lor român 1 se
siune de pământ, casă parochială, o casă 
pentru capelă, ornate, cărți etc. cari toate 
sar.-.im------- , u-------—----- ;...— vu ,, ■?

FOIȘOARA. 

Poesii poporale.
— Culese de L aur en ți u Ciorbe a. —

De trei dile beau vinars
Ca se-mi treacă de năcaz,
De trei dile beau la vin
Și setea nu mi-o alin, 
De când beau și nu mă ’mbăt 
Vinul s’a făcut oțât, 
Și de mă și ’mbăt vr’odată 
Mândrulița ine desbeată 
Dându-mi gura câte odată.

Părinte popă sârbesc 
Veniiu se mă spovedesc, 
Și se-ți spun păcatele 
Ce-am făcut cu fetele 
Chiar și cu nevestele, 
Dar te rog sfinția tâ 
Multe păcate nu-mi da 
Că n’am cu cin’ le purta, 
Că mândruța ce-am avut 
Și cu care le-am făcut 
M’a lăsat s’a măritat 
De la noi a treia sat, 
Și nu-mi da păcate grele 
Că nu sunt harnic de ele. 

vor consta 17000 fi. v. a., deci pentru aco
perirea acestei sume li-se vor vinde și pă- 
mentele ș. a.

Acum judece on. public intru cât acest 
mod de representare a unei instituțiuni di
vine, corespunde misiunei sublime a biseri- 
cei lui Christos, carea are se propage evan- 
gelia la toate neamurile, judece die onor, 
public intru cât astfeliu de căi și mijloace 
corespund demnității unei autorități supe
rioare bisericești, carea se lasă a fi astmod 
representată de indivizi ca și preotul Mar
covici din Alibunariu, carele pentru purtarea 
lui agitatorică a fost silit se părăsească pa- 
rochia din comuna sa natală Opava; ear de 
când e in Alibunariu, s’a incurcat intr’o su- 
metenie de procese atât cu autoritățile cât și 
cu singuratici, și carea incearcă a se susține 
cu astfeliu de mijloace. Sub atari impregiu- 
rări sum nevoit a conclude, că triste stări tre- 
bue se fie in biserica sârbă. Pot fi asigurați 
frații sârbi că prin astfeliu de căi și cu ast
feliu de mijloace slabă ispravă vor face prin 
comunele mixte.

Ear fraților noștri români din Dobrița 
le reamintesc cuvintele ce le-a dis un con
frate de-ai lor in fața comisiunei delegațio- 
nali in diua de 14/26 August a. c. „că s’a 
umplut pocalul suferințelor". 30 de ani de la 
despărțirea ierarchică și in deosebi 22 ani 
de proba de la nesucceasa impăcățiune în
cercată la an. 1872 li sunt dovadă destulă a 
netoleranței coreligionarilor lor sârbi, cari la 
toate ocasiunile i-au terorisat și batjocurit, 
ignorând limba și drepturile lor; ear de 
altă parte sploatându-i și incărcându-i de 
sarcini, fără a-li recunoaște nici un drept 
in biserică.

Față de afirmațiunile mârșave ale preo
ților sârbești: „că nu vor căpeta nimic din 
biserica sârbă"! etc., le pun de pildă pe con
frații noștri din comunele mixte învecinate, 
despărțite acum de sârbi, cum sunt: Alibu
nariu, Satul-nou, Doloave, Mramorac, Cubin, 
apoi in timpul din urmă Mehala, Chines și 
Ciacova, unde tot așa au afirmat sârbii, că nu 
le dau nimic românilor, și totuș in comunele 
din urmă, unde numai in cale procesuală 
s’au resolvit cererile românilor, au fost ju-

Mult îmi strigă mie ’n sat 
C’oiu se fiu talpă la iad, 
Dar de ce Doamne se fiu, 
Că n’am omorit de viu?
De-am iubit ce mi-a plăcut 
Alte rele n’am făcut.

Cucuie cu peană sură 
Spusuți-am gură cu gură 
Se nu-mi cânți din curmătură, 
Ci cântă-mi din dealu mare 
Se meargă sunetu ’n vale, 
Se audă mândrulița 
Și se-mi deschidă portița, 
Portița și ușele 
Se-i sărut buzuțele.

Moriscuță moară ’n vânt 
Unde macină argint, 
Nevestele gură vend 
Și fetele nu ’nchep la rând, 
Eu acolo duce-moiu
Moară-meșter pune-moiu, 
Și face-oiu rând fetelor 
In ciuda nevestelor, 
Pentru câte-o sărutare 
Face-oiu rând la fie-care.

Cărărușă pe sub bradi 
Me iubesc de mult doi frați, 

decați sârbii se despăgubească pre români la 
Ciacova cu 24.000, ear la Mehala cu aproape 
30.000 fl. — că preste tot, acolo unde grația 
Maiestății Sale, unde dieta țării, unde legile 
esistinte ne-au recunoscut și asecurat drep
tele noastre pretensiuni, nu avem lipsă a 
aștepta grația, și nu au sârbii să ne dee sau 
se nu ne dee ce ne compete.

Mai departe față de altă apucătură a 
sârbilor, trebue să le pun in vedere fraților 
români din Dobrița, că in partea cea mai 
mare a comunelor despărțite amintite mai 
sus, românii și-au zidit biserici, le-au in
vestit cu cele de lipsă și unde nu le 
au incă, sunt făcuți pașii de a incepe zidi
rile. Așa in Doloave și-au ridicat românii 
una biserică monumentală, carea poate servi 
de model comunelor sârbești; românii din 
Alibunariu au subșternut planul zidindei bi
serici ven. Consistoriu spre esaminare, carea 
biserică incă are se fie monumentală, pre 
cum o pretinde posiția acestei comune ca 
centrul cercului Alibunariu și al cărei pro
iect de spese indică prețul bis. la 39.000 fl, 
ba mai au bisericile române din aceste părți 
și capitale și realități, pământe ș. a., toate 
economisite de la despărțirea ierarchică în
coace, și fără a se fi vindut pământele ro
mânilor pre cum pretind popii sârbești. Ear 
aceste impregiurări dovedesc incontestabil 
un sporiu și o naintare in biserica română 
și la credincioșii noștri români. Aceste stări, 
cari le recunosc și coreligionarii sârbi, și in 
deosebi mirenii lor, cari cu regrete constată 
publice la toate ocasiunile la noi progres, 
ear la dânșii regres in biserică și la credin
cioșii lor.

Aceste stări și impregiurări faptice le 
pun in vedere fraților noștri români din Do
brița, in fața mârșăviilor și apucăturilor pro- 
poveduite lor de popii sârbești, le pun acestea 
in vedere in momentele de ispită venită pre 
capul lor acum, când dânșii sătui de propo- 
vedanie și milă sârbească, propoveduită lor 
in restimp de 22 resp. 30, ba de 200 ani, de 
când a intemeiat ei comuna Dobrița, sătui 
(lie de acestea au hotărit in fine a pune ca- 
pet și a o rupe cu păstorirea vitreagă și cu 
batjocurile de „vlașca" ce a trebuit să le in-

Ași iubi pe cel mai mare 
Dar ochi dragi ca cel mic n’are, 
Ași iubi pe cel mai mic 
Voia la cel mare-o stric.

A(i e Luni și mâne-i Marți 
Și-’s drăguță la doi frați, 
De-ar veni și sânta Joi 
Se-mi aleg unul din doi.

Mândră, cunună de flori 
Când te văd mă iau fiori 
Din breu până subsuori, 
Mor mândră și mă aprind 
Când te văd pe drum trecend 
Cu cișmele tropotind, 
Cu mâna semne făcend 
Și cu gurița zimbind.

Mândruță cu ochii dragi 
De pe uliță mă tragi 
Și ’n casă la voi mă bagi; 
Mândruță cu ochii dulci 
De pe uliță mă duci 
Și noaptea la voi mă culci.

Mândruliță ochii tei 
Mult ași da se fie-ai mei 
Că-mi pun capul pentru ei; 
Mândră, buze subțirele
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dure de veacuri și pre cari acum popii sâr
bești vrâu se le vindece cu apucături și min
ciuni de câteva (Jile, punându-vâ la ispită 
nouă și voind se repareze in câteva oare 
ceea-ce au stricat in 200 de ani față de voi.

Deci, curagiu, bărbăție și tărie de caracter 
fraților, și Ddeul părinților noștri va fi cu voi 
și cu sf. și dreapta voastră causă. — N.

Prigonirea in cercul Recașului.
Spre ilustrarea deplorabilei stări publice 

in cercul Recașului, publicăm următoarea co
respondență originală:

Șuștra, in Septemvre 1894.
Alarma ce au dat prețuitele noastre or

gane de publicitate „Dreptatea11 și „Foaia 
d e D u m i n e c ă“ in causa furioasei prigo
niri a școalelor noastre confesionali din cer
cul Recașului, este, ce e drept deplin inte- 
meiată; inse nici pe departe nu reoglindează 
deameruntul toate căile și mijloacele, cu cari 
se incearcă anume și doară numai in acest 
cerc tulburarea păcii și conturb area liniștei 
publice prin atăcarea unora tocmai din cele 
mai bine organisate școli confesionale române.

Dovada cea mai eclatantă este cașul de 
la Chiseteu, Topolovețul-mare, 
apoi incercarea de la I z v i n.

S’a aruncat ochii și asupra școalei noas
tre confesionale, tot cu aceleși intențiuni cu
noscute. Inse absolut fără de nici un temeiu. 
Școala s’a adăpostit intr’o zidire nouă, rară 
in feliul ei și deplin corespunzătoare rece- 
rințelor legii. Domnul invâțetoriu de până 
acuma, meritat in curs de aproape 30 ani, 
pentru instrucțiunea poporului și pentru fru
mosul avânt ce a luat causa bisericească 
școlară, incă a trecut in stare de retragere. 
Poporul, lucrătoriu și cruțătoriu, in revna sa 
curată a făcut toate și este gata și la mai 
multă jertfă pentru cultura și luminarea co
piilor sei și pentru asigurarea bisericei și a 
școalei sale române. De ce se ia dară la 
goană și această școală ? De ce se aruncă 
focul nepăcii și a dușmăniei și in acest sat 
arangiat ? De ce tocmai din partea cârmei 
acestui cerc ?

Ce se-ți dau se fiie-a mele 
Că-mi perd mintea pentru ele.

Uită lele ’n ochii mei
De vetji poți trăi cu ei 
Dacă poți vino cu mine 
Dacă nu fie-ți de bine.

Ponor (Munții Apuseni), la 21 Aug. v. 1894.

LX

Poveștile BănatuluiJ
culese din gura poporului bănățan de George Cătană. 

Un vis.
Ascultați dragii mei sâ ve spun ceva ce n’ați 

mai audit. A fost cică odată un om și o muere, 
ce erau căsătoriți numai de câteva luni și tre- 
buiră să se despartă. Așa e lumea ce să-i faci 
când ți-e traiul mai dulce atunci te lasă și se 
duce. Isbucnise adecă un resbel in țeară, și băr
batul își părăsi moșioara, sapa și plugul, vitele 
sale, tinera sa nevastă, și merse și el cu ceia- 
lalți ostași din sat la hotarâle țârei, ca sâ le 
apere! Biata nevastă a plâns la inceput mult, 
foarte mult de dorul bărbatului, dar’ de la o 
vreme inceph ea a sâ mângâia cu speranță că 
resbelul nu va ținea până-i lumea, — și apoi 
nu fie-care plumb ajunge ’n carne de om ! Ast
fel trecură <JiIe după <Jile, și muerea aștepta și 
tot aștepta ceva veste, dar’ bătăliile nu sâ țin

Trebue dară se fie ascunse alte gânduri 
și țintiri. Ar fi lucru criminal dacă s’ar ținti 
cumva in cele din urmă la sărăcirea și dri- 
pirea morală și materială a poporului.

La toată intâmplarea este datorința noas
tră a tuturora se ne punem pe picioare cu 
toată hotărîrea și pe temeiul tare al legilor 
sfințite de monarchul nostru, se sărim in 
ajutoriul poporului, se-1 aperăm și se-1 con
ducem spre binele seu.

Un paș nimerit și de mult dorit s’a fă
cut in această privință mai in dilele trecute 
la iniciativa protopresbiterului tractului Be- 
lințului a Dlui George Creciunescu. S’a 
ținut adecă o consultare a preoților din res
pectivele comune amenințate și s’a hotărît 
in unanimitate și cu adeverată insuflețire a 
inimei neamânata lucrare și presentare prin 
o deputațiune a unui Memorand cătră Ilus- 
tritatea Sa capul și cătră venerabilul con- 
sistoriu al diecesei noastre, atrăgându-le cu 
tot adinsul atențiunea asupra marelui peri
col și cerendu-le cea mai energică intrepu- 
nere și scutire, căci singuri și isolați nu 
suntem de ajuns, ci numai aproape prada 
sigură acelor mai aspre șicanări și prigoniri.

Pe poporul meu insă, am nădejde, că 
bunul Dumnedeu îl va lumina și ii va da 
tăria sufletului ca se nu-1 invingă ispita răului.

Pompeiu Dorea
paroch român.

*
Protestul Cliiseteului.

Ne mai pomenita violentare a represen- 
tanței comunei Chiseteu din partea proto- 
pretorului cercului Recaș este deja cunoscută. 
Ea invoalvă in sine scrie „D r e p t a t e a“ in 
nrl 192 supremul in despectarea legilor po
sitive și in provocarea din adinsul a popora- 
țiunei pacinice și dedate cu respectarea le
gilor. Mai mare destrăbălare in administra- 
țiunea țârei nu credem se fi putut esista nici 
pe timpul când Românul era sclav legat de 
glia decretat de legile patriei.

Față de un astfel de abus strigătoriu la 
ceriu locuitorii Chiseteului și representanții 
săi legali n’au putut tace, ci și-au luat 
refugiul eară la lege. Ei au insinuat in 
terminul prescris de lege recursele contra 

in apropiere, ci departe, de unde nu prea so
sesc știri.

Nevasta noastră nu audise nimic despre băr- 
bățelul ei, nu știa mai trăește ori a murit! 
Chiar incepuse a să da dorului eară biata muere, 
când îi pică aminte că in sat — ca in toate sa
tele — este o vrăjitoare iscusită, care poate că 
iar spune ce s’a intemplat cu bărbățelul ei? 
Sâ hotări dară ca mâne de dimineață o va 
cerceta și cu propusul acesta sâ culcă singură 
singurea și adormi.

*
Vrăjitoarea ședea pre scăunuțul ei cel mic și 

in trei picioare — după cuptoriu, când intră 
Safta, — căci așa se numea nevasta noastră — 
la ea ca sâ-i ceară sfatul. Adecă nu dorea altă 
Safta de cât să-și mai vadă odată bărbatul, fie 
viu, fie mort, căci

De când nu l’am vâ^ut 
Peri albi in cap m’or crescut, 
Și de când s’o depărtat 
Multe lacrimi am versat,

așa Z'cea densa: vedeți Dvoastră așa sunt mu- 
erile care-’și iubesc și doresc bărbații sâ uscă 
ca gardul de dorul lor, și iarăși cele ce nu-și 
iubesc bărbații abia apucă ca sâ fie singure sâ-și 
joace caii; dar’ muerea noastră își iubea bărba
tul Zeu și-l iubea cu toată dragostea și dorea 

hotărîrii fabricate de protopretorul cerând și 
pedepsirea funcționariului abusătoriu.

Foarte dureros este numai, că manope
rele acestui cap al unui cerc intreg sunt deja 
de mult prea cunoscute superiorilor sâi, capi
lor comitatului Timiș, și totuși ei până adi 
pare că nici semnul infrânării nu i-au făcut, 
așa că adi nu se știe cum sâ se esplice 
această ținută a superiorilor: de slăbiciune 
nepermisă sau chiar de complicitate condam
nabilă ? In ambele cașuri responsabilitatea 
adi mâne cade și asupra ocârmuitorilor co
mitatului.

Ambele proteste, subscrise de lamura 
poporului din Chiseteu, sunt destul de nimerit 
și clar redactate și ele caracterisează deplo
rabila situațiune a administrațiunei cercului 
Recaș din comitatul Timișului.

Mai mult nu dicem deocamdată despre 
aceste proteste calme și motivate, ci așteptăm 
judecata forurilor superioare cătră care sunt 
adresate.

Ele judece și decidă, ear’ după aceea ne 
vom permite apreciarea după merit, ca sâ nu 
ni-se poată dice că preocupăm, se nu ni-se 
poată imputa că eară noi suntem de vină.

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

Capul viii.
Despre comunitatea de dealuri.

(Continuare.)

§. 63. Dacă intr’o comună sunt in mai 
multe părți de hotarâ douâ sau mai multe 
teritorii de vii cari stau de tot separate și 
cari fie-care este mai mare ca 50 de jughere 
și fie-care sunt in proprietatea a cel puțin 
20 de proprietari, proprietarii acestor teri
torii pot, pe basa hotăririi maiorității nume
rici a tuturor proprietarilor, sâ se constitue 
intr’o comunitate de deal separată sau se 
pot constitui fără contragerea altor părți de 
hotar intr’o comunitate de deal comună.

Proprietarii de teritorii de vii cari se 
află in mai multe comune ale unui și ace- 
luiaș municipiu incă pot forma o comunitate 

sâ-1 vadă viu sau mort cum ZlCeam ?’ mai 
nainte.

Vrăjitoarea începu a borborosi ceva, a arunca 
bobii pre ciur, apoi Z>se Saftei: „draga mea" ! 
Dacă ești tare de inger și nu ești fricoasă, apoi 
poți sâ vedi incă in sara aceasta pre bărbatul 
tâu! Ai insâ se faci următoarele: „Sâ te duci la 
morminți, sâ tai capul mortului celui ingropat 
mai pre urmă, se 1 aduci cu tine acasă și se-1 
ferbi in căldare până atunci, până ce va eși din 
căldare fața bărbatului tâu, pentru că ai se ști 
că și bărbatul tâu e mort, și e ingropat in Ita
lia 1 Se nu te spării insă de ce vei audi și vei 
vedea, căci e râu de tine!" ;— Safta făgădui că 
le va implini toate, și bucuroasă merse cătră 
casă, iar’ când incepuse a se insera, se duse la 
mormânt, desgropâ groapa mortului din urmă, îi 
tăiâ capul, și — fuga cu el acasă, aci îl aruncă 
in căldare, iar’ căldarea o puse in lanț la foc. 
Cum incepu a se incăl<ji apa in căldare, și capul 
incepu a sughița, a inholba din ochi, a mișca 
urechile și a rosti la cuvinte neințelese. Safta 
ședea pre scaun lângă foc și se uita in căldare. 
Apa incepu acuma a clocoti iar’ capul a se în
toarce in căldare, voind se sară afară dar Safta 
nu-1 lăsa. De la o vreme incepu capul apoi a 
striga din toate puterile: „vino căci de mult te 
aștept!" Safta aurind trâcni nițâl înapoi, dar’ 
iute se reculese și făcendu-se că nu i-e frică



de deal, daca aceste teritorii de vii formează 
un complex intreg.

Dacă numărul proprietarilor cari s’au 
pronunciat pentru unu sau alt feliu de mo
dalitate de constituire este egal, decide au
toritatea dacă sunt a se constitui comunități 
de dealuri separate sau comune.

§. 64. Comunitățile sunt datoare a dis
pune :

1. In privința pazei comune și a orga- 
nisarii ordinei comunității;

2. in privința resădirii viilor nimicite 
prin filoxera sau a plantării de vii nouă, pre 
cum și in privința inaintării apărării comune 
contra mucedelei viilor (pernospora viticola).

Ele dispun mai departe:
3. In privința apărării comune contra 

ori căror altor boale de viiă;
4. in privința organisării viticulturei și 

a culesului de vii raționale și a necesarei 
economisări și administrări comune in inte
resul potențării rentabilității viilor.

(Cele din punctul 1 și 2 sunt datoare a 
le face, cele din punctul 3 și 4 au dreptul 
se le facă).

§. 65. In scopul coperirii speselor nece
sare spre implinirea chemării comunităților 
de dealuri, aceste pot stator! aruncuri după 
comunitățile de dealuri.

La spesele de pază și a ordinei de dea
luri fie-care proprietarii! ce se ține de legă
tura comunității de deal este datoriu fără 
considerare dacă de facto se ocupă sau ba 
cu viticultura se contribue in proporțiune cu 
proprietatea sa; proprietarii inse cari au in
trat de voiă bună (§. 62) sunt datori numai 
atunci, dacă paza teritoriilor lor se efectuește 
sau se poate implini in organismul comuni
tății de deal.

La coperirea speselor necesare pentru 
resădirea viilor nimicite prin filoxera sau a 
inaintării nouelor plantări de vii și a apărării 
comune contra b oalelor de vii (§. 63 p. 2 și 
3) sunt datori a contribui numai acei pro
prietari primiți in legătura comunității de 
deal, cari de facto poșed teritorii plantate cu 
vii, respective cari regenerează viile lor ni
micite sau plantează vii nouă sau cari de 
altcum trag vr’un folos din lucrarea făcută

treia
mo-

cendu-se o movilă! Safta se spăriă acuma și în
cepu a fugi, a tot fugi, până ce ajunse la o casă 
unde se vedea lumină. Eără a mai bate la ușă 
și a cere intrare, se băga ea in chilie unde vă<ju 
un om mort, culcat pre scândură, iar’ la capul 
lui ardea lumină de ceară. In chilia aceasta nu
mai era suflet de om, dar’ in cea vecină se 
aiujia multă vorbă și mult toiu (vică, larmă) 
Safta vătjend că e deșartă chilia se așetjă după 
cuptoriu, când deodată se au di strigând cineva 
la fereastră: „Mortule! scoate pre cel viu afară!“ 
Mortul numai de cât începu a întinde o mână, 
apoi cealaltă, după acea picioarele! Safta incepă 
a tremura acuma de frică. De afară se au<ji și a 
doua oară: „Mortule! scoate pre cel viu afară!" 
iar’ mortul se suci pre o lăture și pre alta fre- 
cându-se la qphi. Safta ar fi fugit bucuros dar’ 
nu se putea mișca din loc; era ca prinsă cu cue 
și la picioare și la gură. De afară sună și a treia 
oară: „Mortule! scoate pre cel viu afară!" iar’ 
mortul sâ sculă acuma in picioare și plecă cătră 
Safta; când fu insă in mijlocul chiliei, cocoșii 
cântară afară de inelul nopții, iar’ mortul cădii 
folomoc la păment. In clipita aceasta se audi și 

i afară o pocnitură ca de tun atât de puternică 
; in cât să sparseră ferestrile! Oameuii din chilia 
i vecină alergară acuma se vadă ce-i și încremeniră 
' vărfend mortul in mijlocul chiliei iar’ lumina 

pământul se impreunâ la olaltă deasupra lui fa- arȘend tot la locul de mai nainte, și pre lângă /

aștepiâ mai departe desvoltarea lucrurilor. Capul 
strigă și a doua oară „vino căci de mult te 
aștept!“ — scurtă vreme apoi strigă și a 
oară: „vino că numai pot suferi!“ — In
mentul acesta se au<)i un sgomot in curte. Safta 
eși afară se vadă ce-i și cine-i și iată că vede 
bărbatul ei călare pre un armăsarii! sprinten și 
imbrăcat cătănește cu sabiă și cu comânac. Safta 
îi sări in cale și-l rogă se intre in casă, dar el 
nu se cobori de pre cal, ci «Jise nevestei sale 
se-și adune hainele cele mai de lipsă, și se vină 
cu el dar’ fără amânare căci in dori de di trebue 
se fiă iară la bătae ! Safta își luă iute hainele 
cele mai de lipsă, și suindu-se călare lângă băr
batul ei, — plecară amendoi ca ventul. Merseră 
ei cât merseră fără a vorbi un cuvânt unul cu 
altul, când de odată se pomene Safta că nu e 
mai mult călare pre cal lângă bărbatul ei, ci 
pre — un sicriu (copârsău)! Safta voia acum se 
strige dar’ nu putea, voia să se dea jos de pre 
sicriu, iar’ nu putea, ci sbura ca ventul prin 
vineția cerului. Deodată să lăsă sicriul pre pă- 
ment la marginea uneai gropi iar’ fundul de-asupra 

îi sări in sus, și Saftiia vede in sicriu pre bărba
tul ei. Un glas necunonoscut îi strigă din groapă 
să se culce și ea in si sicriu, dar’ Safta își aruncă 
numai hainele in sicrbriu, după acea sicriul se 
închise iară și se așe$$â mereu in groapă, iar’ 

sau făcândă implinită spre ajungerea scopu- 
rilor amintite a comunităților de dealuri.

Nici in privința raționalei viticulturi și 
a culesului de vii, nici in privința organi
sării economiei și a manipulării comune ne
cesară sau dorită in interesul potențării ren
tabilității viilor, comunitatea de deal nu poate 
dispune in mod obligatoriu. (Va urma).

Cronică.
O nouă violență. Ni-se scrie, că fibi- 

reul cercului Recaș s’a năpustit in dilele 
trecute asupra comunei Bazoș și cu aceleși 
mijloace nelegale și nedemne și incungiurat 
cu uneltele de terorisare și infricare a stors 
de la representanța comunei politice conclusul 
inființării școalei comunale. Partea cea mai 
tristă a trebei inse este, că preotul George 
Petcu nu numai că nu și-a făcut datorința 
ca preot român gr. or. și director al școalei 
confesionale, ci in nemărginita sa slăbiciune ‘ 
și râvnă de speculă s’ar fi chiar și invoit cu 
intențiunile destructive ale protopretorului. 
Așteptăm neamenată lămurire a trebii; ear’ 
Românii buni și de omeniă nu vor intârdia 
a-și face datorința pe calea legii contra unui 
astfel de conclus stors cu sila.

Românilor nu le trebue o vadă ma
ghiară. Diariul „Kolozsvâr“ se plânge, că 
in comuna Lona-săsească s’a inceput in- 
scrierea și instrucțiunea la ovada comunală; 
inse dintre Români, maioritatea locuitorilor, 
nu s’a insinuat mai nici un copil; ear la 
esamen s’au presentat numai doi copii. — 
Lucru firesc, căci Românii n’au nici copii 
pustii, nici nu vreau se-i magliiariseze.

Congresul studenților români. Con
gresul studenților convocat la Costanța 
se va deschide la 10 Septembre v.

Ministrul Edtvos se face strașnic. Mi
nistrul de culte și instrucțiune publică baron 
Eotvos a admoniat pe episcopii Me ți a nu, 
Pavel, Popovici din Timișoara și Sâr- 
k â n y se ingrigească, ca limba maghiară să 
se propună mai cu efect și mai intensiv in 
școalele poporale, făcându-i totodată atenți 
la urmările legii in cas de negligență. Deo

sebit de la episcopul Mețianu a poftit sus- 
pinderea invățătoriului Petroviciu de la 
Tornia.

Un vis al Iui „Budapesti Hirlap.“ Din 
Sebeșul-săsesc in Ardeal i-se raportează lui 
„Bp. Hirlap“ că in comuna Mercure a 
gendarmii au prins pre* * un agitatoriu valah 
Gregoriu S a b ă u din Tașnâd, comitatul 
Selagiului, care umbla prin sate intre oameni 
agitând poporul. Visitându-1 pe Sabău au 
găsit la el foi naționale etc. cu cari foi stă 
in corespondență. Afară de aceea (Lice rapor
torul că au mai găsit la el și o broșurică (?) 
intitulată „Acum ori nici odată41. Pe 
Sabău l’au trântit diregătoriile in temniță. — 
Sfârșitul va confirma, că raportorul respectiv 
sufere de boala halucinațiunilor.

lumină intorcendu-se un fluturel alb. își făcură 
toți cruce căci nu era lucru curat acea ce se 
întâmplase, când deodată eșf Safta de după cup
toriu! Oamenii nu încăpeau acuma pre ușă, care 
se fugă mai tare, dar’ Safta incepu ai ruga se 
uu fugă de ea că ea e o muere săracă, pre care 
o vrăjitoare afurisită a adus’o aicea: ci se facă 
ei bine se-i spună in ce țară e, și pre care drum 
ar putea ea ajunge mai cu înlesnire acasă in 
Bănat ? Oamenii îi spuseră că ea se află in Italia! 
Muerea noastră se bucură acuma că a ajuns in 
țara in care e ingropat bărbatul ei — căci așa 
îi spusese vrăjitoarea că a murit, —• și voi se 
iasă afară se-i caute mormântul, când aujf coco
șul cântând de revărsatul zorilor — și frecân- 
du-se la ochi se pomeni tremurând din somn! 
— visase !

*

Afară la fereastră bătu cineva și ceru in
trare. Safta îl cunoscu pre glas. Sări dară iute 
din pat, și-i deschise ușa. Era bărbatul ei, care 
chiar atunci sosise din rebel, după, ce s6 legase 
pace in țară. Safta tremu acuin ce[e pă_ 
țite in vis, pre care pove;ndll.le și bărbatului, 
deteră amendoi mulțămitițui Dumnedeu că s’a 
întâmplat numai in — vi

Siguranța publică in capitala Un
gariei. Din raportul lunar al șefului de po
liție din Budapesta in care se dice că in luna 
trecută siguranța publică in capitală a fost 
„mulțumitoare41 (!), estragem următoarele date : 
s’au intâmplat in luna trecută o ucidere de 
prunc, trei cașuri de jăfuire, aceste sunt cele 
mai însemnate. Preste tot s’au anunțat la 
poliție 709 cașuri criminale, intre cari 142 au 
fost îndreptate contra vieței și intregităței 
personale, 512 contra averei, ear’ restul este 
de diferite categorii. Prin poliție au fost deți
nuți 247 individi, dintre cari pe 179 i-au predat 
autorităței lor competente, ear’ restul in urma 
interogărei a fost eliberat. La secțiunea ad
ministrativă a poliției au fost deținuți 1615 
indivizi, dintre cari s’au escortat in comunele 
lor 302, cu pasport impus s’au indreptat 
preste granițe 123 etc........Siguranța publică
a fost mulțumitoare !

Biserica română din Maiere. Pentru 
noua biserică română gr. or. din Maierile 
Timișorii a mai colectat Dl preot militariu 
N. Fizeșan din Serajevo următoarele con- 
tribuiri benevole, anume de la Domnii: Ni- 
colae Fizeșanu capelan militar ces. și reg. 
gr. or., Aurelian Florianu capelan militar 
ces. și reg. gr. cat., Ciriac Băcilă căpitan 
ces. și reg., Luca Paia măiestru-solvitoriu 
militariu (Mltr. Zahlmeister) ces. și reg. 
câte 2 fl. loan German căpitan ces. și reg., 
loan Chevereșan suprateninte ces. și reg.,



Iacob Bacea căpitan ces. și reg., Isidor So- 
colean secretariu finanțial, George Bogoe- 
viciu accesist de comtabilitate milit. ces. și 
reg. și Iosif Demetroviciu oficial de comt. 
milit. ces. și reg. câte 1 fi. Suma 14 fi.

Locuri de adjuncți notariali. Vacante 
sunt locurile de adjunct notarial in Ictar, 
cercul Recașului, cu 15 fi. leafă lunară și 
toată provederea; la Iamul-mic cu 30 fi. 
leafă lunară și '/3 parte a venitelor laterale.

Șicanare. In comuna Lugoșel s’au ivit 
trei cașuri de boală de vite. Veterinariul co
mitatului Caraș-Severin a propus și fibireul a 
dispus asupra comunei un cordon de 14 dile 
presto toate vitele, chiar și preste cai. Un 
proprietariu de moară inse esoperat de la 
veterinariu (?) ca trăsurile cu cai de ale 
străinilor se poată veni la moară. Locuitorilor 
inse este oprită ori ce comunicare cu caii, prin 
care disposițiune arbitrară și nelegală se cau- 
sează nespusă daună locuitorilor mai ales in 
acest timp scump de nutreț și de foarte ur
gent lucru de câmp. Locuitorii deci au fost 
siliți se se adreseze telegrafice pentru scut și 
ajutoriu de-a dreptul la ministru, căci doară 
nu va fi sosit deja timpul ca fericirea unei 
comune întregi se fie atârnătoare de la arbi- 
triul și doară chiar de la geșeftăria unui ve
terinariu nebotezat. Videant consules. Despre 
cele ulterioare vom mai raporta.

Casa terii sângeroasă. Sub acest titlu 
scrie „Magyarorszâg“ din 15 Septembre n. 
că in pripă nici nu s’ar putea numera, că a 
câta catastrofă sângeroasă s’a întâmplat deja j 
la zidirea noului parlament proiectat cu 15 
milioane. Sângeroase reminiscențe sunt le
gate de istoria acestei zidiri, despre cari in 
multe cașuri nici diarele n’au știut nimic, ci j 
numai mamele plângânde, architecții ușora- i 
tici și — poliția, care de comun tace, pen
tru ca se nu știe lumea, că ce scandaloasă 
negligență ușoratică s’a sistemisat la clădirea 
nouei zidiri a parlamentului. Astfel eri di
mineața eară a cădut un băiat de 17 ani de 
pre al treilea etagiu și s’a sdrobit tot remă- 
nând mort, pentru că n’a fost bine adăpostit 
la lucrul seu la acea inălțime amenințătoare. 
•— Minunate stări de lucruri in capitala și 
residența țerii!

O lămurire. Nici corbul nu-i așa negru 
cum îl descriu oamenii, așa nici cele ce s’au 
scris despre mine in numerul 35 al acestei 
onorate foi nu sunt tocmai așa pre cum s’au 
publicat. Eu am fost și sunt român credincios 
bisericei și neamului meu, eară fratele D. 
Albu dacă își va pune mâna pe inimă insuș 
va trebui se recunoască că este mult de vină 
la necasurile sale. Dee pace la oameni paci- 
nici, caute-și de trebile sale și nu uite că a 
fost cândva om bogat in averi și atunci nime 
nu-i va ave grigea lui și va fi pace și dra
goste și bunăințelegere intre frați de un sânge 
din comuna noastră, ceea ce noi cu toții o 
dorim. — B e n c e c u 1-r o m â n, in 15 Sep- 
temvre 1894. loan Arsulescu cantor bi
sericesc.

Felurimi.
Ce e Parisul ? Parisul, respunde „Neue- 

Ziiricher-Zeitung11, este capitala Franțuzoai- 
I celor și se află la nord-ostul orașului Ver- 
j sailles pe ambele coaste ale Senei. Ce este 

£mai interesant la Paris e greu de hotărît. 
i Pentru politician, e Camera — o adunare care 
I se întrunește de mai multe ori pe septemâna, 
' ca se hotărască cum se se apere de bombele 
! cu dinamită, și Senatul care, cum arată chiar 
■ numele seu, este un palat de invalizi pentru 
| ex-deputați. Amatorul de arte frumoase îți 
va vorbi despre „Frumoasa grădinăreasă,“ 
nu celebra casă de confecțiuni, ci un tablou, 
tot celebru, la Louwre — in fața magazinu- 
rilor cu același nume — zugrăvit acum 
câte-va secole de un oare care Raphael (pe 
atunci oamenii se chema pe numele de botez).

Inginerul-mecanic va da poate preferință 
Turnului — Eifel, construcție curioasă, cu 
totul de fer și atât de inaltă in cât atinge, 
cu observatorul din vârf, meridianul zero, 
sub care se află Parisul.

Cele doue milioane și jumătate de locui
tori ai orașului se impart in burghezi și in 
cei cari ar vrea se devie burghezi. Aceste 
doue partide se hărțuesc de la sărbătorile 
infrățirei din 1789 și sunt mereu in ceartă: 
ceea ce se chiama in politică cestiunea so
cială. Se mai poate face o deosebiro intre 
așa clisa „lume“ unde te plictisești, lume 
unde petreci și marea clasă a tuturor acelora 
cari, după opinia oamenilor de calitate, nici 
nu există. Orașul posedă o bogăție excepțio
nală de portări, de anarhiști și de foști mi
niștri ; misse engleze, cu sau fără guvernante, 
sunt mai multe de cât la Londra.

E o greșeală se se desemneze Parisul ca 
reședința guvernului republican, căci Parisul 
e, ca și inainte, capitala monarchului celui 
mai puternic și celui mai arbitrar din lumea 
civilisată : moda. Acest monarch își întrunește 
in toate clilele Curtea, primește omagiele 
favoriților și dă audiențe, unde primul său 
ministru, reclama, îi presintă mii de lucruri 
noui care ’i solicită favoarea: pălării și toa
lete, oameni mari viui și morți, articole de 
cristal și de porțelan, noui sisteme politice 
și sociale, literare și artistice și alte obiecte 
de lux de tot feliul.

Jertfele beției, negrigii și nepriceperii,
Focuri mari. In dominiul baronului 

Ambrozy din B a z o ș au trierat cu mașina 
de aburi. Schinteile de foc au aprins o șiradă 
de grâu și in puține minute au fost prefăcute 
in cenușă 1815 cruci de gâu și 175 de saci 
umpluți cu grâu. Dauna se urcă la 97.000 
floreni v. a. Grâul a fost asigurat. —

Pe hotarul comunei Omor, a nume in 
grajdiurile proprietariului Schlichter a erupt

in 9 Septembre un foc înfricoșat. Nu numai 
toate zidirile laterale și mulțime de nutreț a 
ars, ci s’a topit 150 b o i ingrășați, pe cari 
era cealaltă (li se-i vindă la Pesta. Se dice 
că focul ar fi fost pus.

Șoareci luxurioși. Economul Novâk din 
Somolya a luat cu doi ani mai inainte 400 fi. 
împrumut dela o cassă de păstrare din Pojon, 
pentru ca să cumpere pământul vecinului 
seu. Suma împrumutată și altă sumă consi- 
derabită cruțată din a sa parte și agoniseală 
a ascuns’o intr’un loc al dulapului, știind că 
acolo banii sunt siguri. La un timp a sosit 
apoi și (țină licitațiunei. Novâk a vrut se 
scoată banii. Cât de groaznică a fost spaima 
sa insă, când in loc de bani a găsit o gră
madă de hărtiă roasă. Șoarecii flămândi adecă 
au apucat și in pulpitul dulapului și parte au 
mâncat parte au ros tot mărunt bancnotele 
de câte o miă a necăjitului Novâk; astfeliu 
pământul l’a cumpărat alt fericit și aceasta 
a supărat mai mult pe omul nostru.

Inveninare de sânge. Băiatul de 11 ani 
al peptenariului din Iosefinul-Timișoarei a 
călcat intr’un cuiu de fer ruginit și in timp 

două dile a murit in urmarea inveninării 
sânge.

de 
de

Parisul e marele stabiliment de încer
care pentru sistemele de guvernament, inalta 
școală a croitorilor și a modistelor, a fetelor 
publice și a oamenilor cheflii, a coaforilor și 
a feciorilor, a artiștilor și a Ziariștilor, a po- 
liticianilor și a financiarilor.

Francezii sunt poporul cel mai sensual, 
cel mai zăpăcit, cel mai flușturatic, cel mai 
frivol, cel mai vanitos și cel mai ambițios, 
dar in acelaș timp poporul cel mai socialist, 
cel mai politicos, cel mai elegant și cel mai 
artistic din Europa. Nici o națiune nu-i în
trece pe Francezi in curagiu; in mândrie, 

■ cel mult Spaniolii. Dar toate aceste calități 
’derivă din caracterul lor care consistă in 
i pornirea spre teatral care se găsește in fie
care francez.

Parisul e cel mai mare teatru din lume, 
unde toți caută se joace un rol impunător. 
Aci toată lumea posează: artistul, cu inspi
rația sa, cu buclele, cu guleru-i murdar și 
cu celelalte mici extravaganțe ale sale; lu- 
crătoriul, care e un socialist ardent și care 
represintă totuș o caricatură a burghezului; 
aristocrata, care se crede interesantă când 
se duce cu capul in jos și cu o luxoasă 
carte de rugăciuni la Madelena, ca să-și 
arate mai bine coada rochiei; cocheta, când 
pretinde că iubește copiii la nebunie și că-i 
pare rău că n’are; amicul artei, care fre- 
cuentează Comedia-Franceză și care ne asi
gură că Sophocle e un poet incântător și 
Antigona sa o piesă seducătoare.

Viața socială modernă coace fructele 
cele mai stranii, formează actorii cei mai 
ciudați, dar nimeni nu se identifică mai com
plet cu rolul său de cât francezul.

E c o n o m i ă.
Piața de vite. Viena in 18 Septemvre 

n. 1894. S’au adus 3739 capete de vite un
gurești, 1071 galițiane, 1245 germane, la 
olaltă 6055 vite de tăiat, intre cari 2607 dă- 
rabe ingrășate. S’au vândut ungurești grase 
cu 57 fi.—64 fl. prima cu 67 fi. — Asemene 
și cele galițiane. — Cele germane 58 fl. — 
66 fl. prima 69 fl. per maja metrică. — 
Tauri și vaci 24 fl.—36 fl. per maja metrică, 
măsură cu viața, esclusiv darea de consum. —

Tergul de țeară. Târgul de țeară de 
toamnă al Bocșei-montane se va ține in est 
an din 21 până in 23 Septembre n. —

Tergul de Sân-Miliaiu al Timișoarei. 
In (filele din 27 Septembre până inclusive 2 
Octombre a. c. n. se va ține tergul de țeară 
așa numit al Mihaiului. Acest târg de toamnă 
este unul din cele mai însemnate târguri ale 
Timișoarei. Se speră că și in est an va fi 
prea bine cercetai. —

Târg de țară in Buziaș. In renumitul 
loc de scaldă Buziaș târgul de țară se va 
ține in est an in 5, 6 și 7 Octomvre nou. —

Linia ferată Sibiiu—Vințul-de-jos. In 
6 Septembre o comisie, condusă de șeful de 
secție din ministeriul de comerciu, Klein, a 
început oculata politică a proiectatei linii 
ferate Sibiiu—Vințul-de-jos. Până acum s’a 
pertractat trassa proiectată pe hotarele comu
nelor Sibiiu—Turnișor—Cristian. Astădi se 
continuă pe hotarele comunelor Orlat, Săliște, 
Mercurea etc. Linia cea nouă se va lega cu 
linia principală a căii ferate de stat in Sibiiu, 
la bariera Poarta-Ocnii lângă halta „Gyâr- 
vâros“. De acolo până la gară, probabil se va 
mai construi un rând de șine pentru linia 
cea nouă. —



Măzericliea iernatică. In anii mai din 
urmă, economii din țările luminate au inceput 
să cultive o nouă plantă de nutreț, vrednică 
de împământenit la noi. Este vorba de mă- 
zăriche iernatică, care rabdă la ger cu înles
nire și se poate cosi primăvara de timpuriu, 
7—14 (Jile inaintea trifoiului, așa dar tocmai 
pe când trebuința este adânc simțită. O altă 
însușire prețioasă e, că nu sleește pământul 
câtuși mai puțin și este mai spornică de cât 
măzericliea îndatinată. Tocmai fiind că se 
cosește in pripă, este dată putința de a o 
înlocui prin fasole, napi (sfecle) de nutreț, 
bostani (lubenițe, ludăi, lobe, tidve, dovleci) 
și chiar prin cucuruz, (păpușoiu, mălaiu) sau 
alte plante târlii. De altcum măzărichea ier
natică odrăslește din nou și poate e astfel 
cosită de două ori in acelaș an.

Ea se samenă bucuros in miriște după 
grâu sau alte spicoase. Ar trebui semănată 
din vreme, prin Septemvre, ca se aibă când 
se întări împotriva gerului; altcum degeră. 
In lipsa unei a două plante, care se-i ser
vească drept proptea, ea imbrâncește și trece 
ușor in putrezire. Cei mai mulți o semenă 
in amestec cu jumătate atâta săcară tomna
tică. Cositul dintâi urmează a se face până 
a nu fi apucat măzărichea să se țolănească. 
— Măzărichea iernatică isbutește in aproape 
ori-ce pământ nu tocmai sărac și chiar să- 
mânată fiind preste vara sau in primăvară. 
Singura scădere este, că sămânța e scumpă 
și se capătă cu anevoe. Ea trebue cumpărată 
din neguțătoriile de sămânță. De dorit ar fi să 
se facă și la noi cercări, fie și in mic. —

Poame americane in Europa. Din Lon
dra se depeșează, că in dilele aceste a sosit 
in piața de poame din Londra primul transport 
de poame, pere, perseci, prune și struguri, 
aduse cu naia din California. Călătoria pe 
Mare a ținui patrusprezece dilo și totuși 
poamele s’au conservat bine și cum au sosit 
numai de cât s’au și vândut. ■— Triste semne 
pentru stările noastre economice. Poame din 
California, grâne din America, carne din Aus
tralia. Intre astfel de impregiurări agricultura 
Ungariei ușor poate ajunge la o licuidațiune. 
Ce Zice Domnul ministru conte Festetich ? Ar 
fi consultă mai puțina prigonire politică in- 
lăuntrul țării și mai multă propășire pe te
renul economiei. La din contră se gată resu- 
flarea și se rupe ața. —

*
Despre corb și cioară.

Mijlocul pentru a depărta, cor
bii și ciorile din țărinele semănate, 
fără a-i omori, pentru că sunt folo
sitori. Pe la țară sub numirea de ciori și 
de coțofene, se confundă un mare număr de 
alte specii de paseri cari diferă oare-cum in 
mărime, in pene și in obiceiuri; unele specii 
din acestea sunt din cele staționare, iar altele 
sunt numai trecătoare. Toate aceste păsări 
pricinuiesc in adevăr stricăciuni înseninătoare 
pământurilor semănate de curând pe cari se 
opresc cu sutele ca se poată fugi lesne toate 
de odată când sunt amenințate de vr’o pri
mejdie și se se reîntoarcă îndată ce nu mai 
au a se teme de vre-o cursă reală sau închi
puită. Când țarina este intinsă, ele bravează 
cu curagiu pușca omului ce stă la pândă și 
se țin totdeuna in partea țarinei cea mai 
depărtată de punctul unde se găsește omul. 
Astfel pândarul poate să cutriere câmpia in 
toate chipurile fără ca să poată reuși, sau să 
se apropie in distanța unei bătăi de pușcă 
de aceste pasări jefuitoare pentru a trage 
intr’ânsele cu oare-care credință de succes, 
sau a le face se părăsească țarina după care 

umbla să le gonească. Când el este la un 
capăt, ele sunt la celalalt capăt.

Cu toate acestea coțofenile și ciorile, de 
și fac stricăciuni reale semănăturelor de ma
zăre, fasole, porumb și chiar de grâu, nu 
merita nici reprobațiunea nici resboiul de 
moarte ce-i au declarat agricultorii. Serviciile 
ce le fac aceste păsări răsplătesc cu prisos 
stricăciunile lor, căci ele nu numai că nu se 
ating de plante când acestea incep a crește 
ba incă sunt cei mai cumpliți distrugători 
de insecte, omiZi, locuste, etc.: iar cătățimea 
de vermi albi și de șobolani (șoareci orbi ce 
fac moșoroaie) ce ele desgroapă și pe cari 
îi mănâncă, este necalculabilă; fără aceste 
pasări, câmpiele noastre ar furnica de Zisele 
insecte, vermi și șobolani.

Trebuința dar cerea a se găsi un procedeu 
care să ferească țarinele semănate de curând 
de deprădările ciorilor și coțofenelor fără insă 
ca un asemenea procedeu să distrugă aceste 
pasări din care distrugere s’ar naște un rău 
mult mai mare de cât acela pe care voim 
să’l evităm fiind-că am fi lipsiți de concursul 
unui auxiliar prea folositor, ale cărui instincte 
lacome și carnivore curăță culturele noastre 
de o mulțime de animale vătămătoare și cu 
atât mai mult că ne scapă din vedere prin 
mulțimea, varietatea și micșorimea lor. Un 
asemenea procedeu l’a găsit un mare agricul
tor Bulard Moro, din Ionna, el a fost adoptat 
in multe țări, și noi chiar îl întrebuințăm 
dar crâmpeiat. Dl Moro l’a făcut cunoscut 
după ce mai intâiu l’a intrebuințat cu succes 
in curs de mai mulți ani.

Iată in ce consistă acest procedeu: Pe 
țarinele amenințate (acele ce se invecinesc 
de păduri sunt, pre cum se știe, mai espuse) 
se va bate țăruși de la un metru la un me
tru și jumătate înălțime, și se va întinde de 
la un țăruși la altul o sfoară de bumbac 
alb. Bătându-se țărușii in depărtare de la 8 
la 15 metri, se se lege sfoara de dânșii și să 
se întindă de suprafața țarinei, iar la nodu
rile sfoarei să se lase căpătâie ca să poată fâlfâi 
la cea mai mică bătae sau adiere de vânt.

Dacă această lucrare va fi fost făcută 
seara după plecarea ciorilor și coțofenelor, 
aceste pasări se văd, a doua Zi, in neastâm
păr invertindu-se d’asupra țarinei protegiate 
de sfoară și remănend in observație oare în
tregi fără a indresni se se lase in mijlocul 
sforilor, până când temerea că pot da in 
vre-o cursă, la care temere adaogându-se și 
foamea, le face să plece de acolo ca se-și 
caute hrana in altă parte.

Acest procedeu care nu este nici osteni- 
nitor, nici costisitor, este cel mai bun pentru 
a feri țarinele de espusele inconveniente.

Higiena.
Mistuirea. Scopul nutririi este a da 

trupului inapoi materiile ce se perd fără con
tenire. Oasele, sgârciul, coardele, nervii, pe- 
lea și celelalte țăsături mereu se tocesc și 
dau naștere la materii netrebnice, care tre
bue înlocuite. Aceasta se întâmplă când cu 
mistuirea și umblarea sângelui prin trup. 
Mistuirea preschimbă nutremântul (bucatele) 
in sânge, ear sângele servește intru a clădi 
și direge părțile trupești oare-cum stricate. 
Materiile netrebnice și de prisos se aruncă 
din trup in formă de sudori, urină, fiere (fiară) 
și așa m. d.

In trecerea prin trup, nutremântul se 
oprește in trei locuri, ca o locomotivă, care 
s’ar fi oprind la tot atâtea stații, spre a lua 
apă. Nutremântul apucă mai intâiu in gură, 

unde se gustă, se macină și se imbăloșește. 
A doua stație e stomacul (rînza), a treia, 
sunt mațele.

Prin numeroase cercetări s’a învederat,, 
că se mistuesc și anume: apa curată fără 
zăbavă, zama (ciorba, zupa) subțire in câ
teva clipite, cartofii (crumpenele, picioicile, 
baraboii) și laptele in timp de vre-o 2 oare, 
brânza in oare, carnea de porc in 4 și 
varza (curechiul) și calarabelo in 5‘/s oare. 
In timpul amintit nutremântul se clătină 
prin stomac încoace și încolo, se amestecă 
indeplin cu așa numitul sucul isvorit din pă- 
reții stomacului și se preface intr’un fel de 
cir subțirel, care parte resbate in sânge, 
parte se scurge in mațe, unde este din nou 
supus la schimbările atinse până ce in sfâr
șit se preschimbă intr’un fel de suc lăptos, 
care și el trece in sânge prin păreții mațe
lor. Dacă intr’aceea stomacul s’ar fi încăr
când din nou, nutremântul incâtva sau pe 
jumătate mistuit se amestecă cu cel nemis
tuit așa că stomacul n’are cum răsbi, fiind 
prea împovărat și neavând suc de ajuns. 
Este deci întemeiată stăruința, cu care me
dicii (doctorii) recomândă mâncarea in re
gulă, la oare hotărite. Copiii mistuesc mai 
in grabă de cât oamenii vârstnici. Și fiind 
că au să crească in acelaș timp, trebue să 
li-se dee mâncare mai adese-ori.

Târgurile de țară.
Septemvre.

2. Sibiiu, Silvașul de sus, Sitaș-Cristur, Zam 
(Zentelke). 4. Cața, Cernatul inf., Ilieni, Ungra. 
5. Dengheleag, Markod. 6. Lupșa, Szt. Păi. 7. 
Satulung, Vaidahaza. 8. Cernatu, Dobra, Geaca, 
Sântă-Măria (Oralja-Boldogfalva), Sarmas (Nagy- 
Sârmâs). 9. Elisabetopole, Gârcei (GorcsSn), Hue- 
d n, Lechința, Poiana, (Cttul Sibiiului), Sânmic- 
lăuș (Bethlen Szt.-Miklos). 10. Monor, Racoșul 
inf. 12. Abrud. 13. Șimleu. 14. Brețcu, Hida, 
Lăpugiul ung., Beteag, Zam (Cttul Hunedoarei). 
15. Almașul-mare, Mediaș, Sec, Szilâgy-Nagyfalu 
(Nușfaleu). 16. Șimleu, Soporul inf. 17. Cic-Se- 
reda, Cluș-Mănăștur. 18. Alba-Iulia, Bachnea, 
Codlea, Malencrav, Busu de munte (Maros-Oros- 
falu). 20. Baia-sprie. 21. Iara inf. 22. Baia de 
Criș, Borșa, Cal (Kââl), M. Ludos, Orăștie. 23. 
Baiutin, Grind. 25. Săliște, Szabed. 26. Bârghiș.
28. Cic-Sân Domokos, Cohalm, Olpreț, Trăscău.
29. Arpașul inf., Geaca, Ilia, Jibot, Jibou, Să
lașul de sus. 30. Sepsi-Sângeorgiu.

4. Oradea-mare. 5. Orșova-veche. 8. Chichinda 
mare. 16. Timișoara. 27. Dobrițin. 28. Seghedin.

Posta redaețiunii.
DIui I. B. in Ciuchici: Am primit și am 

împărtășit cele scrise. Nisuiți cu toții din toate 
puterile să se zidească cât mai curend, că-ci ve
deți ce potop păgân s’a pornit tocmai in aceste 
ținuturi. Despre resultatul final avisează-ne.

DIui At. B. in A: Am luat la cunoștință și 
Te-am prenotat pentru eventualul cas. Dar’ pa- 
reni-se, că locul ce-1 ocupi este mai bun.

DIui corespondent din Toracul-mare: Ra
portul special a sosit; ai multă dreptate; n’am 
fi credut că sunt așa multe netrebnicii pe acolo. 
Vom intrebuința in numărul proxim, pentru că 
nu se mai poate suferi atâta trâudăviă păcătoasă 
și speculația și mai păcătoasă cu căușele națio
nali. Salutare.

DIui G. B. in Brașov: Toate sunt in ordine; 
înainte numai.

DIui N. Motora inv. in Trempoele: Prețul 
nucilor din est an incă nu-i stătorit aici. La tim
pul său îl vom publica.

DIui V. C. in J: Mulțămim pentru prompta 
informare. Te așteptăm dară și in persoană și 
apoi va urma publicarea.

DIui L. C. in Ponor: Se vor intrebuința. 
De cele mai vechi ne vom interesa.

DIui corespondent din Torontal: îl cunoaș
tem pe patrioticul notoriu de la Ofcea. Vom re
veni pe scurt la cele din nHatâr(5ru. —



Tergul de producte.
In piațele din țările esterne comerciul este 

mai vivace, prețurile sunt staționare.
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 terg, nici era 
prea căutat. In săptămâna aceasta morile au favo- 
risat puțin grâul de proveniență indigenă, grâul 
stră’n nu prea era. Circulațiunea săptămânei să urcă 
la 250,000 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 fl. 90 cr. — 6 fi. 10 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 4 fi 95 cr.—5 fl 28 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 4 fi 99—5 fl 90 
cruceri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 6 fl 50-6 fl 71 cr.

S 6 c a r a incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’au sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 6000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
18 cr. — 5 fl. 20 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 4 fl. 60 cr. 
— 4 fl, 70 cr. in fine insă remase cu 4 fl. 72 
cr. — 4 fl. 80 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 5 fl. 20 cr. — 5 fl. 40 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 5 fl. 80 cr. cu vamă cu tot.

Păstăioas 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 11. 25 cr. sură 
5 fl. 25 cr. pistriță 4 fl. 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. Sămânță de trifoiu 70—72 fl. 
de luțernă 64—68 fl. măzăricbe 8 fl. 25 cr.— 8 fl. 
75 cr. mohor 8 fl. 00 cr. — 8 fl. 50 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 11 fl. 00 cr. — 12 fl. 50 cr.

G o g o a ș e 10 fl 50— 12 fl 75.
V i c t u a 1 i i. Prețurile preste tot scad 

incă la cei mai mulți articoli. Gâsce 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 că(Jut 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 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 cuantifăți 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. vânătă mai slabă 89 fl. mai 
bună 114 fl. defectuoasă 75 fl.

Carnea de vițel. Tergul bun. Ten- 
dența tare. Viței vii 36 cr — 42 cr. tăiați 
38 cr. — 52 cr. per Kilog. nesocotită darea de

consum. — Mieii se țin 5 fl 48 cr. — 7 fl 40 cr. 
părechia.

Porcii 44—52 cr. de chilă.
Unsoare de p o r c 52 11. 50 cr. Clisă 

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

P i e i b r u t e. In săptămâna trecută s’au 
vendut mai cu seamă piei de oaie, anume 
6000 dărabe sârbești cu 97 fl. — 2000 arde
lenești cu 64 fl. și 2600 macedonene cu 105 fl. | 
per 100 kilograme.

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
a t r e Timișoara si urmatdrele stațiuni.

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De H 20 Septemvre 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 77 chilog. per 100 chilog. 5.60—5 65

n n 78 „ » 100 , 5.65—5.70
Secară „ „ „ . 100 „ 4.75—4.80
Orz B J» » n 100 „ 5.30—5.20
Ovăs, venturat per 100 chilogr.........................
Cucuruz, nou n 100 « ......, 5.85—5.90
Rapiță, n 100 n ....... 9.40—9.50

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 19 "Septemvre 1894.

Grâu de primăvară..............................................fl. 6.76 —
„ „ toamnă.................................................. fl. 6.34 —

Oves de toamnă..................................................fl. 5.75 —
B de primăvară ......................................... fl. 6.10 —

Cucuruz per Mai—luni........................  . . . fl. 5.94 —
„ „ Sept.—Oct........................................ fl. 6.13 —

Răpită..................................................................fl.10 00 —
Prețurile comunicațiunii-vecine:

Centru 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 Szakăihaza 1
Merczyfalva 2 Siag 1
Recasiu 2 Sant-Andras 1
Remetea 1 Jebel 2

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

îona I clasa II clasa III clasa I clasa II clasa III clasa
1 50 40 25 60 50 3o
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
31 a numerilor zonelor de cari se țin acele

Toate eelelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

stațiuni in
5

comunicațiunea
îona

CU
Zona

? i m i ș i 6 ra :
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-Szălăs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rora.-Boeșan 5
Bacs Almâs 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyăn 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krusovacz 10 Sămson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekesfoldvâr 8 K. Kun-Szalâs 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 Lokoshăza 6 Szakâlhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz 8
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 MoritzfOld-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Fălegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Văsărhely 13 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendăs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvarad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyârsapot 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkâny 7
Gyoma 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Varadpiispoki 4
Hal as 12 O.-Bessenyo 6 Vârad Velentiel3
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-VasârhelyO Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjamos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
lăm 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bânreva 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Kătegyhăza 6 Pnszta-Poo 12

Bursa de Budapesta din 19 Septemvre 1894,
de

n
n
tt

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

n
Renta

n

n

n

rt 
Obl.

» .. .. .. .. .. -
Obl. cu premii ung., 100...............

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

rt
Bonuri rur. ung.....................................

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

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

rt

rt

rt 
Renta 
Datoria

»
rt

rt

rt 
Obl. 
Obl.

rt

rt

rt

10.000 . . .
pr. 31 Mart.

aur
tt
r>

coroane ung........................
„ „ pr. 20 Mart,

căilor fer. orient. 1876 . . .
„ „de stat, 1889, aur., 
n n » r> n arg‘*

rt rt tf croate

stat
rt

tt

rt

corn., hârtia, Mai-Nov. .
tt

rt

tt 
austr.

stat
tt

tt

ft
ft

de
tt

tt

n
de aur

de
tt

tt

tt

rt 
oraș. Budapesta 1890 
c. fr. bulg. . . . . 
cu prem. șerb. 100 fr.
rt rt rt rt rt 
soc. p. reg. Temeș-Bega

„ Febr.-Aug. 
arg. Jan.-Jul. .
„ Apr.-Oct. .

austr. 1854.
„ I860,
„ 1860,
„ 1864,

250,
500
100
100
50

. 4"/o 118.60
• 4'7o —,—

118.30
• 4% 95.40
.4% 95.10
• 5“/o 124—
• 47, 127.50
-41/. 103 —

153.50
153.50

4Va°/o 101.—
47.% 102—

• 4% 96—
. 4V, 99—
.4% 145.50

• 5|% —.—

• 4’/,0 98^50
47m% 98.50
47io% 98.50
4-7io7. 98.50
. 4% 119.75
. 4% 150.—
. 5»/o 147—
• 5% 159.50

..............................<7s7o
................................ 6% 

.................................. 3%
(stamp, austr.) . . 3% 

5%

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

" " " " " r ’ ’.
tt rt rt rt tt ° / 2 / 0 • •

de credit ardeleană 5% ....
„ 41/1% 40 ani
„ 4‘/lo/o 50 ani

din Sibiiu 5°/0 . . .
„ „ 5>/2»/o . .
n n ®% • • •

„ h n » " 41/j% ‘ .'
gen. din Sibiiu 110 5°/0 31.3 ani

„ , „ 106 5°|0 40 ani .
„ „ „ „ III. emis. 5°|0 . •
„ ,, „ n IV- emis" 47»°/o •

I. de credit din Timișoara 5°j0 . 
„ I. „ „ „ „ 41lsolo

împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|0 . .

tf rt tt

tf rt tt

tt credit fonc.
ft tt rt

n tt tt

198.— 
198— 
101.50
119—
38. —
39. —

105—

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

102.50

100.50

102.50
100.50
102—

99.50
128—

Monede.
Galbenul ces. și reg. țese.......................................... 5.90

„ „ „ „ veri8........................................ 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.—

„ „ „ 8t" aM8tr" ■ • • . 65—
, 3.30

„ „ „ au8tr" • • 3.60
„ crucea roșie 5 ................. . 1250
„ „ „ austr. . . . . 13.50

Obligațiunile basilicei 5 . . . . —.—
„ bpestan . . 10.75

„ „ austr. . . . 11.—
crucea roșie italien. 25 lire . , . 12.50

/r / austr. , 13.50
Instit. de cred, austr. 100 . . . , 200—
Crucea roșie austr. 10................. 19.50
Sorți Pâlffy 40............................. 58AO



Păment
eL® -v e aa. d.ix t.

Subscrisul vând din mână liberă pro
prietatea mea de pământ de sesiune sau 
8 jughere pământ bun arătoriu și 1 jugher 
livadă fără islas, jugherul cu 220 ii. v. a. 
ce se afla pe hotarul comunei lanova per 
Rekâș, pentru ca se-mi cumpăr eu alt pământ.

Cumpărătorii români se preferesc.
Doritorii de a cumpăra se pot adresa 

mie in scris sau cu vorba.

lanova. Pavel MilutlH, Nr. casei 282.

Nru 120 (1—1).

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 18 August 1894.

EFECTE
kS

<®
33
O
A

SCADENTA
CUPOANE

LOR

E-l
si, 
§ ’ss 
o ° *

ÎMPRUMUTURI de stat 
ROMANE 

Rentă perpetuă..................... 5% Apr.—Oct, 100%
„ amortibilă..................... 5% Apr.—Oct. 97'/,
„ „ din 1892 . 5% Ianuarie Iulie 98
zz » a 1893 . 5°/o Ianuarie Iulie 98'/,
zz zz 32'/, mii. . 4% Ianuarie Iulie 84'/,
„ „ 50 mii. . . 4% Ianuarie Iulie 83%
„ n 274 mii. 4% Ianuarie Iulie 85'/,
,, » <5 mii, . . 4% Iunuarie Iulie 86%

Obl. căilor fer. rom. (conv.
Schuldverschreibung) .... 5°/., Ianuarie Iulie
Obl. de Stat (conv. rur) . . 6% MaiuNoembre 100%

„ casei pens, a 300 lei . , 10 MaiuNoembre 277
IPMRUMUTURI DE ORAȘE
Obl. ale com. Bucuresci 1883 5% Ianuarie Iulie 86'/,

„ . . „ 1884 5°/o MaiuNoembre
» » JJ » 1888 5% Iun.—Dec. —
„ , „ „ 1890 5% MaiuNoembre ST1/,

ÎMPRUMUTURI DE 
SOCIETĂȚI 

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

6%
Iulie Ianuarie 102

n -n • • Iulie Ianuarie 100
» r n ff • . 5% Iulie Ianuarie 87
„ ,, „ Iași .... 5% Iulie Ianuarie 79%

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

ACȚIUNI -p > Nominala

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

„ „ „ Naționala . . 36 200 —
zz zz n Patria .... — 100 —
„ rom. de construcțiuni 15 200 —
„ de basalt......................... 30 250 —
„pentru fabr. hârtiei .... — 100 —

MONETE

O
FE

RI
TE

 eu
 

ba
ni

 ga
ta

SCHIMB 02

Napoleonul . . . . — Londra . . eek 25 41
Gaîbenul austriac • • — „ , 3 lnni 25.27
Coroana germană (marca) — Paris . . eek 101
Lira sterlină . . . . — „ • 3 luni 100.25
Lira otomană . . . — Francia . eek
Imperialul rusesc . . — „ . 3 luni
Florinul austriac de hârtie — Viena . . eek 203'/,
Rubla de hârtie . . — „ . 3 luni 201%
Aur contra argint (agiul) . 0% „nap. (scurt)

Berlin . . eek 124.35
M E „ . 3 luni 123.70

CEREALE

ut
at

e.
 

lib
re

ER
IT

 
ct

ol
it: Germania . eek 

„ 3 luni
£ g £-2 Amsterdam.? luni
0 O Petersburg 3 luni

Grâu..................... 60 8 Belgia . 3 luni 99.90
Porumb................. 60 5-75 „ . (scurt)
Secară • . . . . __ _ Elveția . 3 luni
OvSs ....... — — Italia . . 3 luni
Orz......................... — —
Rapiță................. — —
Fasole................. — —

(pe lângă, intabulațiune) 

se esoperează 
sub conditiunile cele inai favorabile.

fflF*  A se adresă cătră adm. foaiei.
Nr. 117 (x—4)

Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a di arul ui 

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

pe un an fi. 2 
pe Vs an A- 1

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

Abonamentele se fac mai cu inlesnire 
prin mandate poștale. Domnii abonenți 
sunt rugați a insema pe cuponul mandatului 
foaia și timpul pentru care trimit abonamen
tul, precum și adresele lor corect și le
gi b i 1.

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

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

Administrațiunea.

Librăria lui

W. Krafft in Sibiiu
recomandă

Cărți mai noue,
Bacalbașa A., Moș Teacă din căsarmă. Umo

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

toriu. 1.37.
Boca A., Dialogul Țiganului cu Sân-Petru 

la poarta raiului sau glume. —.25.
Cătană G., Poveștile Banatului din gura po

porului. —.30.
Coșbuc G.. Balade și Idile. 1.65.
Cura de Apă de preotul Kneipp. 1.75.
Demetrescu A., Particularități ale limbei 

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

Dimitriu C., Cestiunea națională.
Delavrancea, Intre vis și viață. 1.90.
Dobrogeanu-Gherea C., Literatură și știintă 

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

biografic —.35.
Gheaja T. V., Să antțim! Toaste pentru 

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

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

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

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

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

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

nouă și sporită, 2 voi. 4.40.

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

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

Riurenu I. M , Familia creștină. —.33.
Socaciu I., Dreptul cambial. 2.—
Speranța Th., Anecdote populare, Prosa 2 

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

Dicționari:
Vocabulariu latin-rom. pentru opurile lui 

C. I. Cesare, de Dr. Glodariu. broș. 1.—.
Dicționariu rom.-germ., de Dr. Barcianu. 

leg. 3.30.
Dicționariu rom.-germ. de Th. Alexi, broș. 1.50.
Dicționariu germ.-rom., de Dr. Barcianu 

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

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

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

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

broș. -.60, leg. —.80.

Manuale pentru învățători.
Sfaturi, cum să se conducă o scoală din 

punctul de vedere al educațiunei de I. I. Ga- 
brielescu. —25.

Pestalozzi viața, metoda și activitatea lui 
de E. D. Balteanu. 1.—.

Pedagogia, lucrată pe basele psichologice și 
etice ale realismului Herbatian de I. Popescu. 
Edit. II. edată cu conlucrarea lui St. Velovan. 
broș. 2.—.

Curs teoretic și practic de Pedagogie și 
Metodologie de Dimitr. Constantinescu. 3.—.

Istoria Pedagogiei de Dr. P. Pipo-. 2.—.
Metodica școalei poporală de Dr. P. Pipoș. 

Partea gen. —.60. Partea specială. 1.—.
Educațiunea și instrucțiunea generale de 

Munteanu-Solomonu 1.—.
îndreptar teor. și practic penlru invSțâ- 

mentul intuitiv de V. Gr. Borgovan. 2.—.
Scriptolegia sau modul de a învăța cetitul 

scriind de B. Petri. —.80.
Computul in școala poporală de I. Popescu. 

Manual pentru învățători. 1.20.
îndreptar teor. și practic pentru Aritmetica 

din școala popor, de V. Gr. Borgovan. 1.80.
Carte conducătoare la propunerea calcu

lării in școala poporală pentru preparandi și in- 
vâțâtori de G. Trifu. —.80.

Sistemul Metric. Manual pentru invătători 
de G. Trifu. —.80

Confecționarea Pălăriilor de paie ) Lucrul 
manual) de P. Mohor. —.25.

Instrucțiunea Gimnasticei in școale, cu 57 
figuri in text de D. Ionescu. 1.50.

Curs de stupărit de A. Deganu —.50.
Manual de stupărit de J. Costin. —.64.
Mașinade comput cu globulețe roșie și negre 

pe sirmă 1.60.
Caiete de scris pentru școlari (după tarifa 

separată.)
Blanchete pentru scrieri de esamen in 3 

soiuri, cu liniaturi largi, cu liniaturi mai dese și 
cu linii singur, â 60 cr. pentru sută.

Mapele de părete. (Iertate de înaltul Mi- 
nisteriu pentru școală.) Kogutovicz M., A ma- 
gyar korona-orszâgainak iskolai făli terkepe (Map a 
Ungariei) tras pe pânză. 5.75.

Dolezal-Berghaus-Gonczy, Osztrâk - magyar 
monarchia făli abrdsza (Mapa Austro-Ungariei) 
tras pe pânză. 7.68.

Kogutowicz M., Europa iskolai făli terkepe 
(Mapa Europei) tras pe pânză. 6.—.

Se află in

Librăria Iul W. KRAFFT in Sibiiu.
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