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Proee
Proc esul părintelui Dr. Lucaciu.

In 22 Septenibre n. a. c. s’a ținut la 
tribunalul din Să tin ar procesul contra pă
rintelui Dr. V. Lucaciu pentru vătămarea 
unui slușbaș păcătos. Procesul s’a sfârșit 
eu osândirea pîrîtului preot român curat și 
neplecat. Aperătoriul causei române a fost 
Domnul Coriolan Bredicianu advocat in 
Lugoș.

Părintele Lucaciu după ce s’a re’ntors 
de la călătoria cu „Memorandul® de la 
Viena a convocat in comuna S i se ști o 
adunare a Românilor aparținători partidului 
național, cu scopul de a se sfătui in pri
vința mijloacelor de apărare a causei, a 
persoanelor și a averii, atacate din partea 
contrarilor noștri politici. Această adunare a 
disolvat’o fibireul A. Sc'hmidt din motivul 
că punctele din program se referesc la poli
tică. Părintele Lucaciu responsabil pentru 
convocare a protestat contra ilegalității fibi- 
răului și in conțelegere cu aderenții sei a 
adresat ministrului de interne o scrisoare in 
care espunend și motivând despoiarea popo
rului român de dreptul cel mai cardinal al 
libertății, de dreptul de întrunire, a cerut 
satisfacțiune mulțumitoare.

Pentru a arăta cum se poartă procese 
la noi in timpul mai nou și in ce mod au 
osândit pe acusatul, dăm mai la vale părerea 
unui bărbat care cunoaște bine causa intreagă 
și publicăm pe scurt unele lucruri de frunte 
din pertractarea acestui proces :

Părerea unui competent.
Tribunalul din Sătmar suinuțat de În

țelepții stăpânitori și luminății bărbați de 
stat Tisza și Apponyi: „ca se sdrobească 
agitatorii fără milă" a satisfăcut acestui or
din de persecuțiune intr’un așa mod cinic 
in cât justiția maghiară de sub sistemul 
actual mai jos se cadă, mai nerușinat să 
se pună in servițiul politicei de estirpare a 
naționalităților, nu se poate.

Legi positive, drepturi garantate in legi, 
escepțiuni basate pe lege, mijloace de apă
rare prescrise obligatoriu in lege — se 
desconsideră cu o emfasă atât de ridicu- 
loasă și cu o motivare atât de absurdă in 
cât ți rușine se credi că ești in palatul 
justiției.

S’a arătat din partea apărărei că tribu
nalul nu mai are puterea de a judeca, de 
a funcționa ca judecătoriă in causă, fiind că 
împuternicirea ministrului de a ridica acusa 
e dată procurorului după 3 luni prescrisă in 
§§. 268 și 112 a legei criminale, — tribu
nalul nu decide aceasta cestiune de prescriere, 
căci nu e posibil se nu admită, dar atunci 

se șl prigoniri 
nu mai putea funcționa. Deci ca se poată 
usurpa dreptul de a judeca, unde legea 
nu-i dă acest drept — simplu incungiură 
deliberarea cestiunei și judecă, ca se poată 
judeca pe Lucaciu.

L e x Lucacianal.
Acusatul provocat se respundă la inte

rogatoriu, respunde in limba sa. Firește, 
e oprit.

Procurorul revoltat se ridică și propune: 
Acusatului să i-se conceadă a vorbi și a se 
apăra numai ungurește și dacă nu va voi să 
i-se detragă cuvântul și dacă nici atunci nu 
va vorbi ungurește se se declare de dene
gator cerbicos a respunsului și lipsit de 
dreptul a se apăra.

Cele mai lămurite motive naturale și din 
lege insocite de o cousternațiune și indig- 
națiune civică și națională — cari chiar tot 
ungurii de față le-au aprobat — rămaseră 
zadarnice și tribunalul a adus hotărîre in 
sensul propunerei Dlui procuror.

L e x L u c a c i a n a II.
§-ul 263 al codului criminal îndreptă

țește pe acusatul „care ar fi vătămat onoa
rea unui oficiant public" ca și in cașul 
concret — ca el se poată dovedi adevărul 
celor ce a dis despre oficiant. Exceptio 
veritatis.

Ministrul de interne numai pentru acest 
scop a dat plenipotență procurorului, căci 
szolgabireul Schmidt a declarat că nu-și 
caută onoarea sa.

Apărătoriul presents acte și martori ca 
se dovedească adevărul vătămărilor incrimi
nate, deci vre să se folosească de un drept 
basat pe lege și Dl procuror se opune sub 
cuvânt că Lucaciu când nu voește se vor
bească ungurește, aperătoriul nu are drept 
se aducă dovedi.

Inzădar a fost combătut procurorul cu 
legea apriată și reflectat la însuși scopul 
plenipotenției din partea ministrului, tri
bunalul respinge probarea adevărului.

Lex Lucaciana III.
Estmod legile puri și drepturile cetățe

nești se nimicesc din orbia de persecuțiune.
Momente de la pertractare.

Presidentul ineepe interogatoriul cu pă
rintele Lucaciu.

Presidentul: Recunoști traducerea 
epistolei Dtale cătră ministrul de interne de 
corectă ?

Dr. Lucaciu: (românește) On. Tri
bunal ! Nu recunosc in cele audite acele ce 
eu am scris ministrului, pentru că eu am 
scris românește și rog ca românește se fiu 
Întrebat.

P r e s i d. întrerupe: Eu nu înțeleg ce 
vorbești. Nu știu românește.

none.
Dr. Lucaciu îl intrerupe: Ba, știi, că 

am vorbit laolaltă, și Dl asesor Torok știe.
P r e s i d. intrerupe: Dta știi ungurește 

bine, vorbește ungurește.
Dr. Lucaciu: Eu am drept să vorbesc 

in limba mea maternă. Acest drept se cu
prinde in art. de lege 44 din 1868 despre 
egala îndreptățire a naționalităților. (Des
chide legea și cetește legea in limba ma
ghiară § 8: In procedura criminală judele 
îndeplinește funcțiunile procedurii, ascultă 
părțile in limba lor) ...

P r e s i d. intrerumpe și provoacă procu
rorul se-și facă propunerea.

Procurorul propune:
1. Acusatul se fie oprit a respunde in 

altă limbă de cât in limba maghiară.
2. Dacă nu se va supune, se i-se detragă 

cuvântul.
3. Dacă nici după Retragerea cuvântului 

nu se va conforma, se se declare de cerbicos 
denegătoriu (makacs tagado) și se fie lipsit 
de dreptul de a se apera.

Aperătoriul C. Bredicean: Mărturisesc, 
că la moment sunt confus de suprindere și 
consternațiune. Am pertractat înaintea mai 
multor tribunale și până in acest moment 
nu am audit o asemene propunere, ci in tot 
locul fără nici o obiecționare s’au respectat 
dreptul acusatului a vorbi in limba sa ma
ternă. Așa la Arad, Lugoș, Caransebeș, Ti
mișoara, Brașov, Budapesta etc. și chiar in 
procesul Memorandului la Glușiu, care oraș, 
cred, că poate emula cu Sătmarul in privința 
patriotismului, s’a respectat acest drept, ba 
insuș procurorul suprem a pledat pentru 
acest drept.

Dacă ar fi să fac contrapropunere nu 
mi-ar rămâne alta, de cât se-mi iau pălăria 
și se părăsesc atmosfera unde se presentă 
astfel de propuneri diametral opuse disposi- 
țiunilor legei.

Dacă ași fi lipsit de adevărat patriotism, 
atunci nu ar trebui se opugnez de fel pro
punerea Dlui procuror, căci primind’o on. 
tribunal ar compromită in modul cel mai 
dejositoriu justiția țerei.

Tribunalul nici nu e competent a aduce 
hotărire asupra unui drept public garantat 
in legea fundamentală. Noi nu suntem cetă
țeni concesionați ai țerei, ci chiar după § 1 
al legii de naționalitate, suntem cetățeni 
egal îndreptățiți ai patriei.

Statul nu are drept se prescrie nimenui 
limba. Noi nu cerem de la patriă limba, 
pentru că, mulțam lui Ddeu, avem și o iu
bim mai pre sus de ori și care instituțiune 
de stat.

Propunerea procurorului fiind in contra
zicere cu litera și spiritul legei și neavând 
nici o legătură cu causa de sub pertractare 
și cu procedura in pertractare, nici nu poate 
forma obiect de deliberare a tribunalului. 
Prin urmare rog a o respinge, căci altcum 
toata posibilitatea apărării acusatului este 
eludată și dejudecarea causei e scoasă de 
sub terenul legii, ear eu, pre cum și acusa
tul eu alte arme neputându-ne lupta și apera. 



pe alt teren, însuși legalitatea judecății nu 
am putea-o recunoaște. Contra propunere nu 
aflu de demn a face.

Procurorul combate.
Tribunalul sa retrage și după deliberare 

de două oare vine cu decisul formulat in 
scris din cuvânt in cuvânt așa pre 
cum l’a propus și motivat procurorul.

Aperătoriul insinua contra hotăririi 
nulitate și apoi dice: Rolul clientului meu 
in acest proces s’a terminat; îmi remâne 
mie ca aperătoriu să fac și mai departe pro
puneri referitoare la pertractarea causei.

Când am făcut obiecțiunea de prescrip- 
țiune ni-a suspiționat Dl procuror, că vrem 
se scăpăm de responsabilitate. Ca se afle 
Dsa cât de tare s’a inșelat, pe basa §. 263 
al legii penale, am onoare a declara, că in 
partea acusatului se susțin in cuvânt și cu
prins tot ce e scris in epistola incriminată și 
primesc sarcina de a dovedi, că toate 
sunt purul adevăr.

Legea declară de nepunibil pe cel-ce 
afirmă vr’o fapta criminală sau dehonestă- 
toare față de un amploiat și dovedește ade
vărul aserțiunilor sale. Rațiunea acestei legi 
este interesul public. De acest interes fiind 
condus clientul meu și când a scris epistola 
incriminată și de present, va dovedi tot ce e 
cuprins in această epistolă. Spre acest scop 
rog a cita înaintea on. tribunal: 1) pe Dl 
fibireu Alecsandru Schmidt. 2) Martorii în
semnați in lista alăturată. 3) A procura din 
archivul on. tribunal, a fibireiatului din 
Baia-mare și a comitatului Sătmar docu
mentele însemnate tot in acea listă.

După cetirea listei aperătoriul o predă 
tribunalului.

Procurorul combate.
După prând presidentul publică decisiu- 

nea sa, care consună din cuvânt in cu
vânt cu contrapropunerea procurorului și 
prin aceasta s’a respins deliberarea merito- 
rială asupra admiterii sau neadmiterii pro
bării adevărului.

Aperătoriul insinuă recurs de nu
litate.

Urmează cetirea fasiunii părintelui Lu- 
caciu, data la protocol inaintea fibireului A. 
Schmidt și se dă cetire protocolului de as
cultare luat cu părintele Lucaciu de judele

FOIȘOARA.
Pui de lei.

Eroi au fost, eroi sunt incă, 
Și-or fi, in neamul românesc,

Căci rupți sunt ca din tare stâncă 
Românii ori și unde cresc.

E vița noastră făurită 
De doi bărbați cu brațe tari,

Și cu voința oțelită, 
Cu minți deștepte, inimi mari.

Și unu-i Decebal cel harnic, 
Ear celalalt Traian cel drept,

Ei pentru vatra lor, amarnic 
Au dat cu atâția dușmani pept.

Și din așa părinți de samă 
In veci s’or naște luptători,

Ce pentru patria lor mamă 
Vor sta ca vrednici următori.

Au fost eroi și-or se mai fie, ce-or frânge duș
manii cei rei.

Din coapsa Daciei și-a Romei in veci s’or naște 
pui de lei 1

Ioan Nenițescu. 

de investigațiune. Din ambele protocoale se 
constată, că părintele Lucaciu a denegat 
răspunsul, fiind că n’a fost as
cultat in limba sa maternă.

Acusatul a avut drept la aceasta, căci 
un decis Curial sună astfel:

„Dacă acusatul, de și știe perfect limba 
statului, totuș se folosește la pertractarea 
finală de limba sa maternă, cea română, 
și a denegat a respunde in limba maghiară 
folosindu-se prin aceasta numai de dreptul 
dat lui prin lege, pentru că s’a folosit de 
acest drept legal al seu și l’au eserciat nu 
se poate face din partea tribunalului nici 
o observare judecătorească și deosebit nu 
poate forma obiect de amintire nici chiar in 
motivele unei sentențe.*

Această decisiune curială s’a adus in- 
tr’un proces criminal nru 35692 z1890 per- 
tractat aici in Sătmar inaintea tribunalului 
din Sătmar in causa tot contra părintelui 
Lucaciu pentru agitațiune in anul 1890.

E foarte dureros on. tribunal că eu de 
la Lugoș trebue se vin se ve aduc decisiunile 
inaltei Curie cari se află inaintea ochilor 
DVoastre in archivul tribunalului.

Și cum stăm cu plenipotența de la in. 
ministeriu ? Fibireul Schmidt nu-și caută 
omenia, dar’ ministrul, carele voește se vină 
in curat cu faptul, că om de omeniă, amplo
iat cinstit este Dl Schmidt sau ba, pentru că 
lui nu e indiferent ca amploiații publici, 
subalternii sei merită sau nu încrederea 
publică, cum va ajunge a fi lămurit despre 
aceasta, dacă Dl procuror nu admite ca se 
dovedească acusatul aceea ce a afirmat despre 
numitul fibireu in epistola incriminată?

De se va termina așa pertractarea, pre 
cum voește Dl procuror, purificarea, rehabili- 
tarea fibireului Schmidt nu poate esista in 
fața nimerui. E ne mai pomenit, ca un pro
curor care are mandat de la ministrul ca in 
numele interesului public se urmărească pe 
unul care a vătemat onoarea unui oficiant 
public, se impedece dovedirea adevărului, 

! garantat acusatului și in legea positivă. 
! Aceasta nu o va pute Dl procuror respunde 
nici față de ministrul, nici, față de publicitate, 
sub al cărei controlă stă după lege activitatea 
și purtarea ori și cărui funcționar public.

Dl procuror, care se ferește de dovedirea

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

Brata meu de astă vară
Mâ roagă se-1 iubesc iară,
Poate că cu dracu o ști
De io iară l’oi iubi;
Poate că cu dracu o face
De io iară m’oi întoarce.
Brata cu cojoc de mei
Gândește că mi de el,
Da mie nu mi de el
Cum nu-i lupului de mei.
Brata cu căciulă neagră 
De ce porți cămașă neagră?
Lasă port c’așa mi dragă 
Că mi muerea beteagă, 
Mi beteagă sau nu-i bună
N’au spălat cămeși de-o lună.

Frunză verde stejerel
Când eram eu tinerel,
Lu-am satul de-a lungul
De-a lungul și de-a latul;
Care mândră mâ vedea 
Cu mânuța că-mi făcea, 

adevărului, el a avut curagiul a arunca părin
telui Lucaciu in fața, că vre se se subtragă 
de la responsabilitate.

La cas daca on. tribunal nu ar admite 
esceptio veritatis, clientul m’a dispensat de 
a funcționa mai departe ca aperătoriu in 
aceasta causă.

P r o c u r o r u 1 stă inlemnit. Publicul fără 
deosebire a erupt in aprobări vii.

Tribunalul s’a retras și după x/g oară 
a venit cu decisiunea formulată in scris intru 
toate consunătoare cu propunerea procuro
rului și cu motivele lui.

Asupra prescripțiunii nu s’a pronunțat și 
dovedirea adevărului nu a admis-o.

Aperătoriul Bredicean declară, că in 
urmarea decisiunii on. tribunal luând u-i-s e 
toate armele legaledeaperare, con
form declarațiunii de mai nainte, pre cum 
in cinste s’au presentat așa in toată cinstea 
se recomândă și cu aceasta s’a depărtat din 
sala de pertractare.

Procurorul și-a ținut pledarea finală 
și a propus osândirea părintelui Lucaciu; 
ear’ tribunalul a publicat in diua următoare 
sentența, prin care

părintele Dr. Vasilie Lucaciu a fost con
damnat la șese luni arest și 200 fi. amendă 
in bani.

Procesele „Dreptății".
Svonirile de pân acum s’au adeverit. 

Procurorul de stat de la tribunalul reg. din 
loc a dat i n t â i a sa pîră contra „Dreptății*  
și a „Foaiei de Duminecă*.  Pîra 
groasă de vre 30 de coaie scrise se acață 
de mai mulți articoli și de mai multe cores
pondențe și reproduceri. Tribunalul ca jude- 
cătoriă de presă a lăsat prin servitoriul s6u 
pîra in casa primredactorului acestor foi, 
Dl Dr. V. B r a n i ș c e, de și Dsa este legat 
de pat in urmarea unui greu morb cerbicos. 
Pertractarea procesului s’a stătorit pe diua 
de 11 Octombre nou 1894.

Referitoriu la acest proces „D r e p t at e a*  
din 26 Sept, scrie următoarele:

«Guvernul maghiar a fost in prigonirile 
sale politice pân’ acum s f e r n a r, acum 
devine toptanist.

Pân’ acum când punea ochii pe un 
diariu național nemaghiar îi incrimina câte 
un articol și arangia o „pertractare finală*.

Porțile că-mi deschidea 
Focu ’n vatră îl desvălea, 
Făclii pe masă punea 
In casă că mă poftea, 
Și din gură că-mi <J.icea: 
Vino badeo pe acolea, 
Că tu ești de sama mea; 
Și cu vin că mă cinstea 
Nume mie că-mi punea, 
Spate late de voinic 
Buze moi de copil mic. — 
Frunză verde lemn dubit 
După ce-am inbetrânit, 
Lu-am satul de-a lungul 
De-a lungul și de-a latul; 
Care mândră m6 vedea 
Ca pe câni mă hîcăia 
Și din gură că-mi dicea: 
Ce cauți bade pe acolea 
Că nu ești de sama mea; 
Porțile că-mi inchidea 
Făcliile le stingea, 
Focu ’n vatră îl invâlea 
Nume mie că-mi punea: 
Spate late incorjobate 
Buze moi dăbălăzate.



Acum lucrează cu toptanul, acum incri
minează cu seria!

Astfel a început se proceadă contra 
diariului nostru, căruia îi intentează serii 
de procese de presă.

Pân’ acum avem doue serii. Prima 
seria conține doudcleci și unu articoli 
incriminați, a doua preste treideci.

Prima seriă a ajuns deja in stadiul ultim, 
pertractarea finală e ficsată pe 11 Octombre 
n., ear’ pentru seria a doua se incep acum 
interogatoriile.

Pe când vom găta cu aceste interogatorii 
va fi deja seria a treia și a patra in lucrare 
și diariul nostru va ajunge se serbeze cu 
finea anului prim al 101-lea articol incri
minat.

Cine ne va putea presenta din alt stat 
„constituțional11, in care ocârmuește 
de douedeci de ani un partid „1 i b era 1“ 
un astfel de cas?

Eri seara a lăsat un servitoriu in locuința 
primredactorului nostru Dr. V. Branișce 
actul de acusă și citațiunea pentru pertrac
tarea finală. Dicem „a lăsat11 fiind că prim- 
redactorul nostru, legat incă de odaiă prin 
cerbicosul său morb, n’a fost dispus se chiteze 
prin subscriere primirea acelor documente 
prețioase pentru starea anomală in care 
trăim.

Actul de acusă conține 51 p a g i n i de 
coală și e datat din 17 Septembre n., ear 
decisul tribunalului prin care se admite acusa 
și se orânduește pertractarea finală e datat 
din 24 Septembre și tot in 24 Septembre a 
căutat in două rânduri servitoriul tribunalu
lui pe primredactorul nostru.

Prompt servițiu, nu ne putem plânge!“
Foile străine din loc incă vestesc că 

acest proces va fi memorabil și pertractarea 
va ține mai multe dile. Eară cei ce vreu se 
fie de față au se grigească ca de vreme, cu 
mai multe (jile înainte se se pro- 
vada cu bilete de intrare. Se pricepe de 
sine, că in publicul român mișcarea și in- 
teresarea este mare și la pertractare va lua 
parte multă lume românească din toate ți
nuturile.

Despre om.
— Un studiu popular de P. Popescu. —

Omul ca ființa rațională in comparafiune cu animalele nsraționaie.
Eu — sufletul — întrebuințez corpul spre 

scopurile mele. Eu insă nu sum corp; căci eu 
și corpul nu e tot una, corpul e ceva deosebit 
de mine. Eu văd lumina și colorile; eu deose
besc intre lumină și intunerec, intre roșu, gal
ben, verde, venât ș. a. Eu aud sunetul cântarei 
și a instrumentelor; eu deosebesc tonurile, și 
anume : ce e sunetul tunului și vîjăitul rîului. 
Eu deosebesc mirosurile, știu care mâncare și 
beutură e gustuoasă, dulce sau amară. Eu sim
țesc căldura sau frigul, simțesc ce e umăd sau 
uscat. In fine deosebesc intre neted și aspru, 
intre rotund și colțuros. Aceste toate le fac eu 
— sufletul — pentru că corpul nu-și poate in- 
tipui lumina, nu cunoaște colori, nu știe deosebi 
sunetele ș. a.

Eu susțin unele întâmplări trecute, simțesc 
cele presente și prevăd și unele viitoare. Eu 
comparez cele trecute cu cele presente, și cele 
presente cu cele viitoare. Se poate (lice: sufletul 
nu se vede, ear corpul se vede. Bine! inima incă 
nu se vede; dar mișcarea ei se simțește, po- 
terea-și dice dară, că nu este inimă? Sau dacă

Gendari doritori de ucidere.
Despre grozniciile gendarilor ungurești 

reg. comise Sâmbătă in 21 Septembre n. a. 
c. in Mai erele Timișorii și noi avem un 
raport deameruntul. Inse pentru ca se nu 
ni se poată face nici un feliu de imputare, 
fiind că este vorba de Români, nu publicăm 
raportul nostru, ci dăm in traducere româ
nească raportul despre aceste fapte dobito- 
cești publicat in patrioticul diuariu „Sudung. 
Reform“ din loc. Acest diuariu scrie urmă
toarele :

Gendari doritori de ucidore. Nea
gra carte a comandei de gendarmeriă din loc 
s'a mai îmbogățit prin un nou cas, care pune 
intr’o groaznică lumină disciplina și morali
tatea membrilor singuratici ai acestui corp 
de siguranță. Doi gendari adecă au făcut 
in suburbiul Maiere o faptă de volniciă, de 
care s’ar mira lumea foarte chiar și in 
Abruzzi. (Locuri muntoase in Italia unde 
sunt mulți tâlhari). In Sâmbăta trecută gen- 
darii de aici Florian Dring6 și Franz 
Gelencser au căpetat poruncă de la comanda 
de aripă se escorteze la Medveș doi țigani 
foarte suspecți pentru a fi confrontați. Numiții 
gendari inse n’au voit se treacă cu gâtlanul 
uscat peste hotarul orașului, ci au intrat 
cu prisonerii lor intr'o crișmă din Maere. 
După puțin timp a venit și lăcătariul Iosef 
Szataray, pe a cărui conto gendarii beau 
bărbătește. Szataray nu-și cruța punga și 
vinul venea ca ploaia. Țiganii erau închiși 
intr’un grajdiu al crișmei. După ce s’a 
întunecat țiganii au fost aduși in crișmă și 
au fost tractați cu rachiu. Gendarii, prove- 
(juți deja cu puternice caiere de per țigănesc, 
nu s’au mulțumit cu beutura gratuită, ci au 
vrut se aibe și petrecere și astfel țiganii 
au trebuit se joace pe comandă in crișmă. 
Pe lângă mari cuantități de rachiu inse Ți
ganii se mai indopau și cu pălini cât nu
mai încăpea in ei. Intr’acea birtul se umplu 

am simțit o mișcare de aer, care se numește 
vent — aș putea dice : că nu este aer, deoare-ce 
nu-1 văd ca corp.

Așa dară multe lucruri esistă, cari nu le 
vedem, dar le cunoaștem de pre activitățile lor. 
Se dicem d. e. că un călătoria a ajuns intr’un 
deșert, unde mult timp n’a vădut nici un om. 
De odată insă vede in năsip nește figuri făcute 
in forma literilor, se uită la ele și de odată își 
intipuește „Hominum vestigia video11. (Văd urme 
de om). Prin urmare acel călătoriu nu vede 
oameni, dar vă^end urme și semne de om, își 
intipuește, că trebue se fie oameni in acel de
șert ; că animalele nu pot face astfeliu de 
semne.

De și proprie ce e sufletul nu știm, dar cu
noaștem esperințele activităților sale. Prin ochi 
vede, prin urechi aude, prin nas miroasă, prin 
limbă și ceriul gurei gustă, și prin tot corpul 
pipăie. Aceste activități sunt esterne, eară pofta 
de a mânca, a lucra ș. a. sunt activități interne. 
Prin ui mare simțirile sufletului sunt esterne și 

interne.
Simțirile interne representează activitățile 

presinte atunci d. e. când văd o icoană, aud un 
sunet, miros o roșă, gust mierea sau simțesc 
căldura focului. Eară dacă acelea activități au 

de persoane civile cari cu groază se uitau 
la orgiile gendarilor beți și escedenți, eară 
inaintea tiășii se adunase o mulțime de oa
meni, când deodată și spre groaza publicu
lui gendarii se aretară că sunt bătăuși de 
soiul cel mai primeșdios. A venit adecă in 
crișmă și măestrul pardositoriu de 65 ani 
loan Nedici pentru ca se cheme acasă 
pe fiul seu loan, căsap de 34 ani, care 
incă era in crișmă. Moșneagul pardositoriu 
(Pflasterer) vedend înfiorătoarele lucruri ce 
se intemplă a indresnit se facă observarea: 
că este de tot necuviincioasă această pur
tare a gendarilor. Insă de abia a scos bă
trânul vorba din gură și gendariul Dringd a 
și tras una groaznică cu sabia in capul bă
trânului, care apoi năpădit de sânge a că- 
dut la pămeut. Din această clipită apoi do
rul de ucidere al gendarilor s’a arătat in 
forma cea mai înfricoșată. loan Nedici 
junior, care a sărit in ajutoriul tatălui seu, 
fu tocat in cap cu butucul puștii de cătră 
gendarul Gelencser. In aceași clipită s’a 
amestecat și zidariul de 25 ani Stefan 
Bran cu, care a smuls pușca din mâna 
gendariului și a alergat cu ea deadreptul la 
oficiul polițial din Maiere unde facil arătare 
despre cele intemplate. Gendarii in furia lor 
mai dederă vr’o câteva loviri grele bătrânului 
Nedici și apoi se luară după Brancu pen
tru ca se pună mâna eară pe pușcă. Cu 
această ocasiune dederă in cale de tata lui 
Brancu de 59 ani, de Ilie Brancu, care 
neștiind de nimica sta in poarta casei sale. 
In aceeași clipită gendariul D rin go trase 
cu sabia plină de sânge incă in capul bă
trânului Brancu, care greu lovit a cădut cu 
un strigăt petrundătoriu la pământ.

De abia acuma s’a infățișat o patrolă 
de gendari și una de ostași, recuirate de 
căpitanul suburbiului. Aproape întreg subur
biul s’a resculat la știrea acestor lucruri Și 
poliția de abia a fost in stare se susțină 
ordinea in strade. Gendarii doritori de uci- 

trecut — s’au împlinit — mi-le aduc înainte 
prin representațiune, d. e. tipul sau figura carea 
am vădut’o înainte de aceasta cu câteva dile, 
mi-o intipuesc de și nu o văd acuma. In fine 
dacă îmi intipuesc lucrurile sau întâmplările, 
care pot se-mi vină mâne, poimâne sau preste 
mai mult timp, die: că cuget sau prevăd in vii- 
toriu. Drept acea simțirile sunt representațiunea 
presenlului, aducerea aminte a trecutului și pre
vederea viitoriului.

Animalele incă au cele cinci simțiri d. e. 
Cânele prin ochii lui deosebește pre un străin 
de stăpânul său. Audul lui îl face atent, când 
stăpânul îl strigă pre nume. Prin mirosul lui 
află urma vânatului și deosebește soiuri de bu
cate. Prin simț deosebește căldura și frigul ș. a. 
Omul insă cu mult mai bine întrebuințează sim
țirile lui. El e cu atențiune la toate obiectele, 
până ce animalele numai acele obiecte le obser- 
vează, ce sunt spre folosul sau stricarea lor, d. 
e.: Oaia nu consideră carnea, eară vulturul din 
depărtare observează cadavrul. Epurele tremură 
când aude cânele lătrând, eară de cântecul pri- 
vighitoarei e nepăsătoriu.

Omul observează nu numai obiectele ce îi 
sunt lui folositoare ori stricătoare, ci toate obiec
tele ce se află in pregiurul său; el admirează 



dere sunt arestați in casarma de gendari. 
Starea greu rănițiior bătrâni N e d i c i și 
Braucu este după spusa medicilor foarte 
periculoasă. Tribunalul criminal incă face 
investigațiunile de lipsă. — Credem că din 
a noastră parte nu mai este trebuință acuma 
de nici un comentariu. Faptele vorbesc de 
sine de ajuns.

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

Capul 'VIII.
Despre comunitatea de dealuri. 

(Continuare.)

§. 66. Acei proprietari, cari decid resă- 
direa viilor perite sau plântarea de vii noue 
după ce s’a constituit comunitatea de deal, 
pre cum și aceia, cari se primesc in comu
nitatea de deal după ce aceasta s’a consti
tuit, aceia sunt datori in proporțiune cu I 
averea lor a plăti posterior ratele lor spe- 
eiale in cassa comunității de deal pentru 
coperirea speselor avute cu acele lucrări de 
cari vor ave folos in viitoriu (§ 64, punct 
2 și 3).

Dacă comunitatea de deal sustâ de mai 
puțin ca de trei ani, atunci suma posterior 
solvinda nu poate fi mai mare ca suma, ce 
ar fi avut respectivul proprietariu se plă
tească dacă era membru deja la inființarea 
comunității. La din contra daca comunitatea 
sustâ mai mult ca de trei ani, atunci comu
nitatea decide, că in ce măsură și sub ce 
condițiuni dă favoruri unui astfel de mem
brii al comunității.

§. 67. Taxele comunității de deal se 
eiectează ca și darea publică deodată cu 
aruncul de dare in satele unde este arunc 
de dare și se încasează deodată cu acele 
dări publice; rațiociniu insă se face separat 
despre acești bani și se dau in samă antis- 
tiei comunității de avere.

Unde arunc de dare comunală nu este, 
acolo venitele comunității se eiectează sepa
rat și se incasează prin antistia comunității 
de deal.

§. 68. Trebile comunității de avere le 
poartă:

1. Adunarea generală; 2. comitetul și ționaliști“.........Bine, bine, domnilor patrioți.
3. judele de deal, ai comunității de deal. Dar’ cum stăm cu mânia voastră sforăitoare 

§. 69. Membru al adunării generale este ‘ la adresa diariului „Der Freimiithige“, care
fie-care proprietariu, care se ține de legătura — cu tot dreptul — recomandă cetitorilor 
comunității do deal.

Pentru aducerea de concluse valide este' 
de lipsă maioritatea absolută a maiorității. i 
Fie-care proprietariu de opt sute stângini Ce credeți, cine va remâne cu buzele um- 
cuadrați are un vot; fie-care opt sute stân- flate ? 
gini cuadrați dau câte un vot.

Mai multe voturi ca un pătrariu al tuturor merciu a conces, ca oficiul postai de la Mo- 
proprietarilor comunității de deal nici un riczfeld, comitatul Timiș, s§ fie impreunat 
proprietariu nu poate esercita in numele seu 
propriu. (Va urma).

Cronică.
or.Reuniunea invețătorilor gr. or. din 

tractul protopresbiteral al Timișoarei își va Austria 8463, 
ține conferința sa anuală la 29 Septembre Esamenul de oficer l’au depus din Austria 
(11 Octomvre n.) in Timișoara, subur- 
biul Fabric in școala de băieți de la biserica Ungaria-Croația au depus esamenul 84°/< 
st. Ilie. ;

Comitetul reuniunei, care s’a intrunit in au servit 509 ungaro-croați, 865 austriaci. 
Timișoara la o ședință sub presidiul dlui Cholera in Maramureș. Foile patriotice 
invețătoriu Emeric Andreescu a hotărît, mărturisesc pe față că guvernul din Buda- 
ca cu acea ocasiune se se țină și o petre- pesta a luat așa minunate mesuri preven- 
cere in sala bereriei din Fabric, la care vor tive contra cholerei asiatice, ce grasează in 
cânta corurile române din Fabric și Maiere Galiția invecinată, in cât după știrile cele 
mai multe piese alese, afară de aceea se va mai noue cholera asiatică a trecut deja și in 
da și o representațiune teatrală de Alexandri comitatul invecinat Maramureș, unde mai 
„Peatra din casă“ prin concursul bine- 
voitoriu al inteliginței din loc. Venitul curat 
e destinat pentru sporirea fondului reuniunei. 
Program detaiat, se va publica mai târdiu.

Nu cumpărați nimic de la panslavi.
Patrioticele din capitală aduc cu mare bucu- ' mică inse a trecut și in comitatul Pojonului, 
rie și cu și mai mare murdărie de stil știrea, ' unde in mai multe comune s’a ivit in mod 
că patrioticii maghiari din comitatul Trencin inspăimentătoriu.
au respândit un apel in care se provoacă' _.%1_ 1. _____
publicul patriotic al acelui comitat se nu mai 
cumpere nimic, nici barem de o groșiță, de 
la comercianții și industriașii panslavi, pentru 
ca — vedi Doamne —- prin aceasta se le taie 
pofta de-a mai face oposiție politicei ferici- 
toare a puternicilor din acel comitat. Apoi ține in 21 și 22 Octobre nou in Arad, 
după unele reflecsiuni specifice maghiare la 
adresa comercianților și industriașilor „pan
slavi” patrioticele patentate continuă astfeliu : 
E de dorit, ca maghiarimea se proceadă 
preste tot locul astfeliu contra domnilor na-

sei catolici se cumpere numai de la creștini ? 
Dar’ dacă toate naționalitățile ar dice: nimic 
de la comercianți și industriași maghiari! ?

Deci, mai domol cu vitejia!
Nou oficiu telegrafic. Ministrul de co- 

cu oficiul telegrafic.
Voluntarii. Din raportul ministrului do 

resbel comun ces. și reg. presentat delcgați- 
unilor din est an aflăm, că in periodul de la 
1889—1893 Septemvre 30, au servit la olaltă 
13,101 voluntari. Dintre aceștia au fost din 

din Ungaria-Croația 4638.

84%, 12% au cădut, 4% au repășit; din 
au 

’ căclut 14% și 2% au repășit. Al doilea an

i ales in unele ținuturi răpește (fi de. di o 
mulțime de jertfe. Cornițele suprem insuș, 
baronul Rosner s’a ingrozit și a fugit la 

; Pesta se se ințeleagă cu ministrul de interne. 
■ Din acest comitat infricoșata boală cpide-

Controla militară. Pe teritoriul coman- 
dei de intregire nr. 33 controla se va ține 
in orașul Vinga in 2 Octombre, in cercul 
Vingei in 3, 4, 5 și 6 Octombre, in Aradul- 
nou in 8—13 Octombre, in Lipova in 15—19 
Octombre nou. Controla posterioară se va

Controla glotiștilor. Din cele mai noue 
disposițiuni ale ministrului de honvedi se 
vede, că a sosit timpul ca și glotiștii se se 
presenteze la controla. Bărbații cari se țin 
de gloata de pe teritoriul orașului Arad se

toate creaturile lui Dumnezeu. Animalele din 
contră nici odată nu-și ridică ochii lor la ceriu, 
ca se privească bater stelele. Omul e curios a 
cunoaște toate animalele, plantele și mineralele ; 
el se interesează despre evenimentele timpurilor, 
fenomenele naturei ș. a. O găină căutând gră
unțe prin gunoiu nu observează un metal sau o 
peatră prețioasă. Câți medici seețiunează cada
vrele numai ca se esperieze morburile. Câți as
tronomi esaminează corpurile cerești, nopți în
tregi, chiar in timpul cel mai geros. Câți invi
tați cu abnegare de sine Întreprind călătorii prin 
locurile cele mai neumblate și periculoase: prin 
deșerturi, pre Mare, prin peșteri și chiar prin 
munții cei mai inalți, numai din indemuul de a 
cunoaște lumea și fenomenele naturei.

Drept acea simțirile omului sunt cu mult 
mai înaintate, de cât a le animalelor. Animalele 
sunt donate de la natură mai cu seamă cu acelea 
simțiri, cari le sunt mai folositoare, d. e. Vultu
rul vede din depărtare cadavrul, eară cânele mi
roasă vânatul. Intre oameni incă sunt mulți care 
au acest don al naturei. Se enărează: că un 
călâtoriu eu numele Dire viile umblând prin Ame
rica a intreprins o vânătoare in societatea mai 
multor Indieni. Ajungend la o baltă mare care 
era inghiățată — fiind gerul foarte mare — și 

dincolo de baltă era un deal, unul dintre Indieni 
mirosi un urs din depărtare de un pătrariu de 
oară, și arătă direcțiunea dincotr’o îi vine miro
sul. Merseră vânătorii intr’acolo, și in adevăr 
aflară animalul.

Animalele incă susțin ceva din trecut și își 
aduc aminte câte de ceva. Un câne își recunoaște 
pe stăpânul său, de și nu l’a vdtjut un timp înde
lungat. O mîță carea a fost bătută din calină 
pentru lingărituri, in presența bucătăresei, nu 
cutează a lua nimica; pentru că își aduce aminte 
de bătaia. Caii cari s’au îndătinat a se abate de 
multe-ori la o casă sau restaorant stau cu căruța 
acolo, fără de a-i opri stăpânul lor. Animalele 
insă totuși au slabă memoriă; pentru că ele 
simțesc numai unele lucruri, cu care au de a 
face. Omul insă observează și le judecă, și prin 
acea tot mai tare își intărește memoria. El ob
servează bine un oraș, o persoană, aude o intem- 
plare, care îi face inpresiune in inima lui. Aceste 
îi rămân lui neșterse din memoriă de multe-ori 
până ce trăiește.

Limba e mjlocul principal, prin care omul 
își câștigă cunoștința obiectelor, și prin care își 
intărește mintea și rațiunea. Numirea obiectelor, 
a însușirilor, a activităților, îi intărește intru 
atâta memoria, in cât de și nu a văijut ceva 

obiect, ci numai a aufit despre el, îi stă in- 
primat, ca și când Far vedea, d. e. Oare cine 
n’a vetjut Budapesta, dar’ a cetit sau a aujit, 
că e un oraș mare — și că Buda stă de a 
dreapta Dunărei, eară Pesta de a stânga. Aici 
își intipuește Dunărea ca un rîu, ce curge printre 
aceste orașe.

Alt mijloc spre întărirea memoriei e scrie
rea. Prin scriere se păstrează științele și istoriile 
cele mai vechi; pentru că de și oamenii prin 
enărare lasă ceva memoriă următorilor, totuș 
acelea nu se păstrează fidel ca cele scrise. Un 
prunc de 6—12 ani, cetind și invâțând poate 
ști multe lucruri, care s’au iutemplat înainte da 
aceasta cu sute și mii de ani. Omul mai are și 
alte mijloace ajutătoare, prin cari își renoește 
memoria, d. e. ca se nu uite un luciu momeu- 
tos, ce are de a-1 îndeplini, leagă un nod la ba
tista de posunari, carea e sigur că o poarta cu 
sine, — și o ia mai de multe-ori la mână —• 
privind acest nod, nu uită ce are de a inplim. Toate 
aceste mijloace nu le au animalele; așa dară nu 
e mirare că memoria lor e mai slabă de cât 
a omului.

(Va urma). 



vor presanta la controla din est an in dilele 
din 8, 9, 10, 11 și 12 Octombre n. a. c. in 
Arad. De gloate se țin toți cei născuți in 
anii 1852—1875 și au capetat ca atari un 
eertificat special roșu ea focul. Informațiuni 
mai deameruntul in sate și orașe trebue sâ 
dec notariul sau respectivul organ al antis- 
tei comunale insărcinat cu aceste agende 
militare. In Arad controla se va ține la co
manda de gloate numărul 25, a nume in lo
calitățile casarmei și in ordine cronologică 
după ani.

Omor pentru csârdăs. In Mișcolț mai 
mulți ficiori se ocupau cu despoiarea cucuru
zului intr’o casă privată. Pentru însuflețirea 
lucrătorilor stăpânul casei a adus țigani se 
cânte din lăută. Deodată lăutarii trag csârdâșul. 
Tinerul Hendrik se necăjește foc și strigă 
se tacă musica, căci nu-i aici locul pentru 
csârdăs; tragă ei csârdăs ungurilor. Bordăs 
îi reflectează in cuvinte nealese vătămătoare. 
La aceasta Hendrik a scos cuțitul din turea- 
cul cioboatelor și l’a implantat până la ma- 
nunchiu in peptul lui Bordăs care a cădut 
mort la pământ. — Iacă urmările silei și a 
octroării csărdășului acolo unde acest joc nu-i 
dorit și nici nu-i bine vedut. ®

Un copil răpit de Țigani. Peregrina- 
giul de la Sântă-Maria din Bănat la Maria- 
Radna a fost și in est an imposant. Au luat 
parte mai multe mii de evlavioși. In vălmă- 
șala cea mare un băiat de 2 ani a dispărut 
de lângă mama sa. După o căutare mai în
delungată au găsit copilul la o caravană de 
Țigani intr’o stradă laterală. Mâna dreaptă 
a copilului a fost deja mutilată. Caravana 
întreagă a fost escortată la judecătoria cor- 
■euală reg. din Radna.

Felurimi.
Bibliotecele statelor-Unitc. Despre 

bibliotecele publice ale Statelor-Unitc s’a 
publicat do curând o statistică interesantă 
din care resultă, că cele mai multe bibliotece 
publice le are statul Massachusetts, a nume 
212 cuprindând cam 2,800.000 tomuri, din 
cari s’ar veni pe fie-caro locuitoriu cam 1250 
tomuri. Urmează apoi statul Ncw-Hamphire 
cu 42 bibliotece cuprîncjend 175.000 tomuri, 
din cari se vin pe 1000 locuitori câte 464 
tomuri. In locul al treilea e statul Illinois cu 
42 bibliotece, din cari 130 tomuri se vin 
pentru fie-eare locuitoriu. Bibliotecele sunt 
înființate partea cea mai mare din contribuiri 
benevole. Astfeliu pentru biblioteca din Chi
cago d. e. Ioan Crerar a dat 3 milioane, ear’ 
N. W. Newberg 2 milioane dolari. In New- 
York familia Astor a dat bibliotecei 2 mili
oane dolari. — La noi ? . ..

E c o n o m i ă.
De ale căilor ferate. Mersul de earnă 

al trenurilor de stat s’a statorit deja. Schim
bările făcute sunt puține și neesențiale. Pe 
noi ne interesează mai cu seamă următoa
rele: Trenurile nru 601 și 602 (cunoscute 
aji sub numele tren espres român) ce co
munică intre Budapesta—Arad—Timișoara 
vor comunica ca trenuri accelerate provedute 
cu vagoane de clasa a doua. —• Mersul tre
nurilor’ intre Arad și Timișoara se va schimba 
astfel: de la Arad va pleca dimineața un 
tren la Timișoara și de la Timișoara un tren 
seara la Arad. Prin aceasta trenul sosit din 
Arad va ave legătură directă spre Buziaș și 
spre Orșova, ceea ce până acuma n’a fost 

spre cea mai mare supărare a multor că
lători. —

„Luceaferul" institut de credit și de 
economii societate pe acții in V 6 r ș e ț este 
constituit. loan Cocoră este director esecu- 
tiv, Dl advocat Simeon Moldovan director 
substitut, Dl adv. Dr. Petru Zepeniag juris
consult, Dnii Antoniu Crenianu adv., Iosif 
Tămăsel, Antoniu Popoviciu, Avram Corcea 
preoți, loan Stoica, Pavel Corcea și Adam 
Barbu membrii direcțiunii, Dl George Terzâu 
comptabil și Constantin Murâșanu cassariu. —

Esposițiunea de vite in Verset. In 17 
Septembre n. s’a ținut in Vârșeț esposițiu
nea de vite de prăsilă, arangiată de socie
tatea economică a comitatului Timiș. Pentru 
premii orașul Vârșeț a dat 100 coroane, so
cietatea economică a dat 200 coroane, ear 
comitatul Timiș 50 coroane. Au participat 
29 espunetori cu 60 dărabe vite de prăsilă 
de diverse soiuri și etăți. Juriul, in care n’a 
fost nici un Român, s’a constituit sub presi- 
diul primăriului Vârșețului. Intre premiați 
găsim și pe următorii proprietari-economi ro
mâni: Dim. Berteu, Vas. Miuța cu câte 50 
coroane, loan Vațcu cu 25 coroane, Ios. Ță
ran și George Maiogan cu câte 16 coroane, 
Tanasie Ceici cu 5 cor. toți din Voivodinți; 
Nic. Popa din Solcița cu 16 cor., pentru vite 
de prăsilă frumoase. — La anul viitoriu eară 
se va arangia o astfel de esposițiune. Orașul 
Vârșeț va da pentru premii 200 coroane. —

Esposițiune internațională de galițe. 
Reuniunea regnicolară pentru prăsirea de 
galițe va arangia sprijinit de ministeriul de 
agricultură o esposițiune de galițe internațio
nală in Dobrițin in dilele de la 7 până la 
11 Octombre n. —

Stațiuni de armăsari. Pentru anul vii
toriu s’au statorit următoarele stațiuni de ar
măsari in comitatul Timiș : Bacova, Bavaniște, 
Detta, Gataia, Carlsdorf, Satu-mic, Cubin, 
Lipova,Majlâthfalva, Mâslak, Moriczfeld, Mra- 
morak, Sân-Petru-german, Orczidorf, Parța, 
Recaș, Rittberg, Schondorf, Satu-nou, Verșeț, 
Voiteg, Zâdorlak, Jebeliu, Ulma, Mehala, 
Ciacova, Buziaș, Giroc, Desănfalva și Deliblat 
cu câte doi armăsari.—

Preiniarea cailor de prăsilă. Din 
îndemnul prăsirii de cai in comitatul Timi- 
șului se va ține premiarea cailor de prăsilă 
in 14 Octombre in Aradul-nou și in 22 Oct. 
n. in Detta. Se vor distribui 700 coroane 
premii. Pot concura toți prăsitorii de cai din 
comitatul Timișului cu cai potriviți prăsiți 
pe teritoriul comitatului Timiș. —

Oue tari. Un esportor din Viena a co
mandat din Nyiregyhâza un transport de 
dece lădițe de oue cu câte 1440 oue. Trans
portul a sosit și esportorul a fost recercat 
se trimită 300 fi. numai de cât după primi
rea ouelor drept anticipațiune. Lădițele avend 
greutatea corespundetoare esportorul a avi- 
sat telegrafice suma cerută. Când inse a 
deschis lădițele a găsit in ele câte 12 cără- 
midi de lut uscate in loc de câte 1440 oue. 
Se pricepe că esportorul inșelat a oprit nu
mai de cât tot pe cale telegrafică solvirea 
sumei asignate. De urma făptuitoriului insă 
n’a putut da. —

Agricultura in Persia. Pământul Per- 
siei e din cele mai productive și — cu toată 
uscăciunea climatului și raritatea ploilor — 
agricultura produce nu numai destul pentru 
consumația țerei, dar incă permite un esport 
relativ considerabil pentru unele producte.

Astfel Persia exportează in India, in 
Rusia și Turcia grâu, orez, fructe uscate, 

bumbac, opium, tumbeki — unie in genul 
seu — care, pe lângă marea eonsumațiune 
din țară, alimentează Turcia, Egiptul și dă 
loc la un export considerabil.

Trebue se enumerăm și i n d i g o-ul, ș o- 
franul și mai ales keune-ul din Yezo 
și din Kirman, al căruia decoct din frunze 
uscate și pulverisate servește in tot Orien
tul pentru vopsirea pârului, barbei și ma
nilor.

Assa foetid a, proprie Persiei, se 
expediază in Europa sub formă de masse 
neregulate, împachetate in rogojini (deci de 
mii de colecte pe an).

Pădurile die Mazadaran sunt asemenea 
un mare isvor de bogăție; in aceste păduri 
se găsesc in mare cantitate lemne pentru 
construcția corăbiilor și abanos.

Trestia de zăhar alimenta, in vre
mea veche, mii de frabrici de zăhar, mai 
ales la Ahroaz, care era centrul acestei fa- 
bricațiuni; in veacul al X-lea, orașul acesta 
a fost distrus și plantațiunile au fost pustiite 
și nimicite; trestia de zăhar se poate totuș 
ușor obține și ea se găsește și acum pretu
tindeni in Mazandaran. Actualmente se fa
brică numai la Yezd un zăhar alb foarte 
reu rafinat: zăharul acesta bogat in materii 
zaharifere, ar putea, prin mijloacele de ra- 
finaj moderne, se devie o mare sursă de bo
găție. D’altmintrelea, pe lângă trestia de ză
har, sfecla e foarte abundentă in Persia 
și dă, prin cultură, produse escelente; ea e 
foarte dulce și presintă toate calitățile cerute 
pentru o bună fabricațiune de zăhar. Indus
tria zăharului ar putea deci se prospereze și 
se impedece importul insemnat ce se face 
din Europa.

Țăranul persan, in munca câmpului, e 
foarte rutinar; el nu face de cât ce-a apu
cat din părinți; ori-ce inovație i-se pare sus
pectă, ori-ce esperiență periculoasă. Singurul 
lucru care poate se infrângă această ținere 
instinctivă la obiceiurile vechi, la instrumen
tele vechi și la vechile metode, e vederea 
resultatclor căpătate prin metode noui. Per
sanul e foarte inteligent; el își va modifica 
sistemul de muncă, de indată ce va vedea 
că are un interes positiv se facă aceasta.

Mijlocul cel mai sigur, deci, pentru a 
impinge Persia spre progres pe terenul acesta, 
e de a pune sub ochii cultivatorilor persani 
— prin esperiențe destul de intinse — re- 
sultatele ce pot se dea o cultură inspirată 
de sfaturile științei și debușeul pe care-1 pot 
deschide comunicat iunile artificiale.

Higiena.
Vaccinare contra mușcăturei de șerpe. 

De vre-o câteva dile petrece in Paris un 
anumit Oleta din Guinea, care in patria sa 
de preste Mare ocupă lefteria de agent de 
vânătoare și de salubritatea publică. Pre lângă 
acestea Oleta se ocupă și cu vaccinarea contra 
mușcăturei de șerpe, carea o face după urmă- 
toriul metod: Daca cineva e mușcat de șerpe 
veninos, Oleta îl unge numai de cât cu un 
feliu de pflastru compus de el insuși, ceea 
ce causează pacientului deliriu de câte 3—4 
qlile, după care apoi respectivul devine 
immun față de ori ce mușcături de șerpe. — 
Oleta se bucură in Guinea de mare renume 
fiind din partea indigenilor in general consi
derat de vrăjitoriu. Acum densul petrece in 
Paris, ca se obțină diploma de doctor.

*



Urinările fumatului. Trebue se ne dăm 
bine sama despre nrmările fumatului, deoare-ce 
vedem, că de și abia pe la inceputul acestui 
veac s’a introdus și in părțile noastre obiceiul 
fumatului, el a luat intinderi așa de mari, in 
cât astăzi nu numai din punctul de vedere 
al ruinării sănătății, ci chiar și din punctul 
de vedere al marei risipe ce se face cu tu
tunul, trebue se ne insufle serioase ingrijiri.

E lucru ușor de esplicat, că fumătorii ca 
oameni pătimași, cum sunt, se silesc a-și 
ascunde slăbiciunea lor susțiind sus și tare, 
că fumatul nu este nici o nenorocire: sănă
tatea nu se ruinează, ear cheltuiala este 
un bagatel.

Că ce „bagatel11 este cheltueala, ce se 
face cu fumatul, ne-o dovedesc mai bine buge
tele statelor, cari in fie-care an au venite de 
multe milioane numai din tutun. In ce pri
vește influința fumatului asupra sănătății, de 
ajuns ne este se știm și numai atât, că 
otrava așa numită nicotină, ce se află in 
tutun, este atât de grozavă, in cât ajunge 
se puni din ea câteva picături pe limbă, ori 
pe pelița ochiului unui animal, ca acesta se 
fie la moment lovit de o moarte fulgerătoare. 
Chiar și numai frunde de tutun puse pe o 
rană pot se invenineze intreg sângele și se 
pricinuiască moarte, cum de multe ori s’a 
întâmplat; pe când alții au fost otrăviți și 
au murit singur numai prin inghițirea unei 
anumite cantități de tutun. Chiar și mirosul 
tutunului est otrăvicios. Intr’o casă, in care 
se aflau 60 chilograme de tutun durmind 
odată trei oameni, doi din ei au murit, ear 
unul numai cu greu a putut fi re’ntors 
la viață.

In fața acestor fapte, cine ar mai putea 
se ascundă urmările primejdioase ale fuma
tului ? Eată și constatările, ce le face in 
privința aceasta cunoscuta revistă medicală 
din București, „Apărătoriul Sănătății11, — 
constatări, pe cari le recomandăm atențiunei 
poporului nostru, mai ales insă părinților, 
cari ar trebui cel puțin pe fii lor se-i scu
tească de aceasta nenorocită boală a veacului:

Sistemul nervos suferă de efectele tutu
nului : pierderea memoriei, tremuratul, amețeli 
și diverse dureri se pun pe socoteala tutu
nului la mulți fumători.

S’a observat mai ales perderea de me
morie pentru numele proprii, causată prin 
abusul de tutun.

După un exces de tutun s’a vedut chiar 
afazia trecătoare, adecă neputința de a putea 
vorbi de și toate celelalte funcțiuni ale cree- 
rului erau integre.

Se vede că nicotină, cu predilecțiune, 
otrăvește acel centru nervos al creerului, care 
presidează la memorarea numelor și vorbelor.

Tubul digestiv suferă de efectele tutunului.
Dinții, in genere, sunt in cea mai rea 

stare: se ingălbinesc și se cariază cu cea 
mai mare inlesnire. Gura este totdeuna iritată 
(intăritată), mai ales la fumătorii din lulea 
cu ciubuc scurt.

Prin iritațiunea prelungită, pelița gurei 
se acoperă de plăci albe, lăptoase, numite 
ale fumătorilor, și cari sunt produse prin 
ingroșarea mare a soldului peliței gurei, care 
a suferit de iuțeala tutunului pe timp în
delungat.

S’a afirmat cumcă iritațiunea îndelungată 
a buzelor cu un ciubuc scurt, adecă cu multă 
iuțeală și căldură in el, ar provoca un fel 
de cancer al buzelor.

Laringele iritat prin fumul cald, prin 
vaporii reșinoși și acrișori ai tutunului, se 
inflamă in mod cronic.

Fumătorii au mai des granulațiuni in 
gât, sau faringita și laringita granuloasă, 
boale cari intrețin regușala in voace și cari 
provoacă tuse, care scoate din gât un liquid 
cleios, cel puțin in fie-care dimineață.

Nepofta de mâncare este regulă la fu
mătorii mari: digestiunea e grea și însoțită 
de rîgăituri acre.

Acțiunea vătămătoare a tutunului asupra 
sistemului circulatoriu, adecă asupra inimei 
și asupra vaselor in cari circulă sângele, 
este afară din ori-ce îndoială.

In adevăr, tutunul sau mai bine dis pu
terea lui nicotinică, turbură regularitatea bă
tăilor cordului, provocând palpitațiuni, adecă 
bătăi de inimă precipitate și intermitențe, 
adecă lipsuri de bătăi in șirul bătăilor inimei.

Fumătoriul simte, că inima și arterele 
din când in când încetează de a mai impinge 
sângele in corp și acea simțire este sinistră, 
amenință cu moartea.

Asemenea turburări in regularitatea cir- 
culațiunei sângelui le are fumătoriul vechiu, 
mai ales și mai totdeuna cătră seară, adecă 
când au ajuns a consuma cea mai mare 
cantitate de tutun.

Sub acțiunea tutunului funcțiunile gene- 
rațiunei să tempesc. Acest fapt s’a constatat 
la lucrătorii in manufactura de tutun, s’a 
observat ceva mai mult: lăpădări dese la 
lucrătoarele din această manufactură.

Copii lor, ce se pot naște la termen, 
sunt piperniciți și slăbiți.

Organele simțurilor sufer asemenea de 
acțiunea tutunului: unii fumători perd cel 
puțin fineța gustului, alții ’1 perd cu totul. 
Cei ce prisează, perd mirosul și capătă in- 
flamațiuni cronice ale nasului, cari de multe 
ori se intind până in urechi prin trompele 
acestora, ce se deschid in gât, aproape de 
deschiderea posterioară a nărilor.

In chipul acesta, de și indirect, tutunul 
poate parveni se turbure și audul.

In cât privește vederea, la mulți fumă
tori să turbură, in deosebite moduri; adecă 
se pune înaintea ochilor, ca un fond, care 
nu permite vederea de cât impregiurul lui; 
d’odată cu această turburare suferindii mai 
perd și facultatea de a deosebi colorile, cari 
le cofundă una cu alta.

*
Corpul omenesc. Din cele mai vechi 

timpuri, omul s’a nisuit să-și studieze corpul 
său cu toate condițiunile vieții. E de admirat 
cât de adânc a pătruns spiritul speculativ al 
omului in misteriile naturii. De și multe 
lucruri sunt incă cu totul neesplicabile, altele 
stabilite numai in mod ipotetic, totuși totali
tatea cunoștințelor sigure merită admirare. 
Iată câte-va lucruri interesante:

Un om mare are trebuință pe fie-care (ți 
de 10,000 litri de aer ca să poată trăi. Atâta 
aer respiră omul. La o respirație obișnuită, 
plămânii cuprind cam 3000 centimetri cubici 
de aer.

Cantitatea sângelui din corpul omenesc 
stă in raport cu greutatea corpului și e de 
obiceiu cam cinci chilograme. Această canti
tate de sânge aleargă prin tot corpul cam 
in 23 de secunde

Greutatea corpului omenesc atârnă de 
hrană, de vîrstă și de mișcare in aer. Un 
medic englez a hotarît greutatea corpului in 
diferite epoce ale vieții astfel: îndată după 
naștere băeții cântăresc cu ceva mai mult 
de șease pundi englezești, iar fetele cu ceva 
mai puțin de cât șease pundi, (un pund este 
egal cu 0,454 chilograme). In cursul celor 
douisprecleee ani dintâiu ai vieții, greutatea 

e asemeni la băeți ca la fete, de aci înainte 
greutatea bărbaților crește mereu. Băeții de 
la 20—24 cântăresc in termen mijlociu 143 
pundi englezești, pe când fetele in această 
vârstă cântăresc abia 110—120 pundi. Băr
batul are cea mai mare greutate intre 35—40 
de ani, de aici înainte greutatea corpului mi 
poate se mai crească; corpul femeilor inse 
până la 50 de ani continuă a deveni tot mai 
greu și ajunge până la 128 de pundi. La 
bătrânețe atât corpul bărbaților cât și al 
femeilor cântărește de 5 ori mai mult de cât 
la naștere.

Numărul feliuritelor oase ale corpului 
omenesc e de 207, dintre cari 21 formează 
corpul, 58 formează trunchiul, 66 formează 
brațele și 62 picioarele. Dacă socotim aici și 
cei 32 de dinți și cele 6 oase moi ale urechii, 
avem 245 de oase.

De altfel la copii numărul oaselor e 
mult mai mare, pentru că multe oase sunt 
compuse din bucățele despărțite, cari mai 
târdiu concresc.

Interesante sunt cercetările asupra gra
dului de căldură și de frig, pe care îl poate 
suporta organismul omenesc. In acest punct 
călătorii de la polul nordic ne au dat multe 
dovedi. Aceștia spun din experiență că la 
frig continuu și mare corpul omenesc înlem
nește, ori cât de bine ar fi îmbrăcat cu 
haine călduroase. — Omul nu mai poate 
face nici o mișcare, toate membrele in- 
cep să te doară, simțurile incep incetul cu 
incetul să dispară: omul nu aude, nu vede, 
nu simte nimic, respiră incet și ca un auto
mat, apoi incepe să fie coprins de un somn 
cu neputință de biruit, care durează până ce 
omul moare pe nesimțite. Când temperatura 
corpului scade la + 15 grade Celsius, omul 
moare fără excepțiune; tot astfel omul moare 
când căldura corpului să ridică la 45 grade 
Celsius, ceea ce se observă la toți oamenii 
bolnavi de friguri.

Multă osteneală și-a dat statistica se 
găsească date sigure asupra mortalității oa
menilor și asupra căușelor mortalității. Cea 
dintâiu ocupațiune a statisticei a fost se afle 
in ce măsură este mai favorisat in fața morții 
bărbatul de cât femeea, săteanul de cât oră- 
șeanul, bogatul de cât săracul, lucrătorul de 
cât savantul. Un resultat insă abia s’a stabi
lit in câteva puncte. S’a constatat că morta
litatea la bărbați e mai mare de cât la fe
mei și la orășeni mai mare de cât la săteni. 
Tot așa mortalitatea e mai mare in lunile 
de vară de cât in lunile de iarnă. — (Vatra.)

Posta redaețîunii.
Dlui i. B. in Lugoșel: Fără îndoială jidanii 

vreau se ve necăgească și, dacă se poate, se ve 
și esploateze. Faceți fără amenare pași energici 
la capul comitatului și raportați-ne despre toate. 
Din a noastră parte, se pricepe de sine, aveți 
tot spriginul. Cele trimise incă le vom întrebuința.

Dlui P. D. in Șuștra: Am primit. Bine ai 
pornit. Causa dreaptă a poporului, a bisericei și 
a școalei sale trebue apărate cu toată resolu- 
țiunea pe basa legii și fără considerațiuni.

Dlui D. C. in Feldioara: Comuna biseri
cească nu este obligată, ci statul s’a obligat a 
susține pe învățători la cursul de limbă. Totul e 
numai apucătură și seducere.

Dlui coresp. din cercul Recaș: Toate le-am 
primit. Vor apare. Nu uitați: că cel ce se lasă 
tot călcat va fi.

Dlui S. P. in Sân-MiclăușuI-mare: Vom 
face tot ce-i cu putință in interesul causei.



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 
străin 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 fi. 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 fi 28 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 4 fi 99—5 fl 90 
crueeri.

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

S ă c a r a incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’au sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 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.

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

pământ) 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 sârbești 8 fl. 30— 19 fl 20 cr. bos
niace 9 fl. 37 cr. — 22 fl. 30 cr. — Lictar, 12 fl. 
94 cr. — 14 fl. 50 cr. — Mierea destilată cu 
33 fl. — Ceara, notează 153 fl.

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

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

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

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

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

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

Piei brute. 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.

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De 1» 27 Septemvre 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 77 chilog. per 100 chilog. 5.60—5.65

a 78 n
Săcară „ „ n Jî
Orz „ „ n
Ovăs, venturat per 100 chilogr.
Cucuruz, nou n 100 n
Rapiță, n 100 »

„ 100 „ 5.70—5.75
„ 100 „ 4.75—4.80

„ 100 „ 5.30—5.40
.....................5.35—5.40
.........................5.70—5.75
.........................9.40—9.50

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

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

Valid din 1 August 1891
n t r e Timișoara si urmatdrele 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
Merczyfalva 2 Siag 1
Recasiu 2 Sant-Andrâs 1
Remetea 1 Jebel 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
3 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 

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

Toate celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.

Zona Zona Zona
Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szâlâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Rajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Bâcs Almas 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâmson 10
Bichisin 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekesfoldvâr 8 K. Kun-Szâlâs 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Bird a 3 Lesz 12 Sofronya 4
Bikity-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Lokoshâza 6 Szakalhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz 8
Cseffa 12 Mebadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvăs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Milities 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Pdlegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Văsârhely 13 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvârad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyârsapdt 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkăny 7
Gyoma 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispdki 4
Halas 12 O.-Bessenyo 6 Vărad Velentiel3
EL Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vâsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâinos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
[Am 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bânreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
KĂtegyhăza 6 Pnszta-Poo 12

Grâu de primăvară............................................ fl. 6.74 —
„ „ toamnă.................................................. fl. 6.27 —

OvSs de toamnă................................................. fl. 5.75 —
„ de primăvară .........................................fl. 6.10 —

Cucuruz per Mai—luni..................................... fl. 5.76 —
„ „ Sept.—Oct........................................fl. 6.13 —

Kapiță...................................................... fl.11.15 —

Bursa da Budapesta din 24 Septemvre 1894.
Datoriă de stat:

ung. 100, 500, 1000
n
n

coroane

aur
ff

n

118.604%
4%

Renta
Jț
n
n

Obl.
n 
î!

Obl.
„ „ * „ „ 50..........................................

Obl. de desdaun. regal., am., ung., . , . 4’^%
„ „ „ rt croata..................................... 4*/,%

Bonuri rur. ung............................................  4%
„ „ croate.............................................. 4%

Obl. regul. Tisei (Seghedin).............................4%
„ hipot. croate, 100.,..................................... 5|°9

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

ff

ff 

ff
Renta
Datoria

n
ff

ff 

ft . .
Obl. oraș. Budapesta
Obl.

ff

ff

ff

de

n
n
rt 

căilor
n
w

cu premii ung., 100.

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

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

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

4%
5%
4%
4%

118.30
95.40
95.10 

124—
127.50 
103—
153.50
153.50 
101 — 
102—

96—
99—

145.50

stat
ff

ff

ff

de
ff

ff

ff 
de aur

de
ft

ff

ft

ff

com., hârtia, Mai-Nov. 
„ „ Febr.-Aug
„ arg. Jan.-Jnl. .
„ „ Apr.-Oct. .

austr..................................
stat
ff

ff

ff

ff

austr. 1854.
ff

ft

tt

ff

I860,
1860,
1864,
1864, 

1890

250,
500
100
100
50

»/10 98.50
io% 98 50 
10% 98.50 
'io7e 98.50
4% 119.75
4% 150—
5% ~
5%

c. fr. bulg.....................
cu prem. sârb. 100 fr,
tt n rt tt n . 
soc. p. reg. Temeș-Bega

...........................4%%
..................... '• • 6% 

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

5%

Scrisuri fonciare.
inst. de econ. 5% ....

civ. de credit Arad 5% 40 ani 
ft ff ff tt ^°/o • • •

Kl/ 0/
ff ff ff ff ° /2 /O • •

de credit ardeleană 5% . . .
ff

ff

„Albina", 
Banca

tt

ff

ff

ff

ff

ff

ff

n

ff

ff

ff

ff

ff

ff
ft x’ ff f\ ff

împrumut, băncii ung.

H

ff 
credit fonc.

gen. din Sibiiu 110

credit din

ff

ff
I. de 
I.

n 

ff 

tt

tt 

H 

n

41/lo/o 40 ani
41/l% 50 ani 

Sibiiu 5% . . .
„ W/, ■ ■
„ 6% . . .
„ *%% . .

106 5°|0 40 ani
III. emis. 5% .
IV. emis. 4*/,%

Timișoara 5°|0
„ 4U»°lo 

hipotec. 4% . .

Monede.

147—
159.50
198—
198—
10t.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—

Galbenul ces. și reg. tesc.................................  5.90
„ rt ,r ,r veriS.......................  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 . . 
Șorțuri din Buda 40................................   ,

„ ff rf 8t- aw8tr........................................................

Șorțuri reun. „Io-sziv" 2.........................• .
„ „ r, * “str...........................
„ crucea roșie o.................................
ff ff ff, austr................................................. .......

Obligațiunile basilieei 5.............................
„ bpestan..................
„ austr............................

crucea roșie italien. 25 lire . 
„ „ „ austr. .

cred, austr. 100.........................

ff

ff

ff

ff
Instit. de
Crucea roșie austr. 10 
Sorți Pâlffy 40 , . .

178.50
63—
65—

3.30
3,60

12.50
13.50

10^75
11—
12.50
13.50 

200—
19.50
58.50



Tergul Ciacovei.
Am onoare a aduce la cu

noștința on. public, că tergul 
de țară cel mai aproape al 
Ciacovei se va ține in Cia- 
c o v a in dilele din 11—14 j
Octomvre nou 1894.

Cu toată stima

Ignaț Purjusz
arendașul târgului.

Nru 124 (1—2).

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 20 Septemvre 1894.

EFECTE fl«x>
42
O

Q

SCADENTA
CUPOANE

LOR

£
K S

o * § o «

ÎMPRUMUTURI DE STAT 
ROMANE

Rentă perpetuă ...... 5% Apr.—Oct, 100’/.
„ amortibilă..................... 5°/o Apr.—Oct. 97%
„ „ din 1892 . 5% Ianuarie Iulie 98
„ n „ 1893 . 5% Ianuarie Iulie 98>/,

„ 32’/2 mii. . 4% Ianuarie Iulie 847,
„ „ 50 mii. . . 4% Ianuarie Iulie 83’/,
„ „ 274 mii. . 4% Ianuarie Iulie 857,
„ „ 45 mii, . . 4% Iunuarie Iulie 86’/,

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

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

„ „ „ , 1884 5% MaiuNoembre
» » » n l888 5% Iun.—Dec. —
n t> rr n 1890 5% MaiuNoembre 877,

împrumuturi de 
SOCIETĂȚI

Scris, func. rur.....................  . 5%
7%

Iulie Ianuarie 92
„ „ urb. Bucuresci . . Iulie Ianuarie 102
r> « ff r> • • 6°7 ° /o Iulie Ianuarie 100

5% Iulie Ianuarie 87
» n t) lași .... 5% Iulie Ianuarie 797.

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

ACȚIUNI

U
lti

m
 1 

di
vi

d,
 [

Valoarea 
Nominala

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

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

*) Prețurile sunt notate pentru cărți broșurate, iar 
legătura fac după comande ori in piele, ori in pânză cu 
prețul cel mai moderat.

Nr. 34 E. (x—6)

MONETE

O
FE

RI
TE

 cu
 

ba
ni

 ga
ta

SCHIMB

CU
RS

U
L

Napoleonul . . . . — Londra . . cek 2541
Galbenul austriac — „ . 3 Inni 25.27
Coroana germană (marca) — Paris . . cek 101
Lira sterlină . . . . — „ • 3 luni 100. 25
Lira otomană . . . — Francia . cek
Imperialul rusesc . . . . — „ . 3 luni —
Florinul austriac de hârtie — Viena . . cek 2037,
Rubla de hârtie . . . . — „ . 3 luni 201%
Aur contra argint (agiul) . 0% „nap. (scurt) —

Berlin . . cek 124.35

CEREALE
1 £
"fl S3o

„ . 3 luni
Germania . cek

„ 3 luni

123.70

s Amsterdam3 luni —
0 o Petersburg 3 luni —

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

IiDpmmulnri ipotecare 
(pe lângă intabulațiune) 

se esoperează 
sub condițiunile cele mai favorabile.

A se adresa cătră adm. foaiei.
Nr. 117 (x—5)

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

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

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

(„Dreptatea11 care apare in fiecare di de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fl. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea” capetă și „Foaia de 
Duminecă” gratuit).

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

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

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

Administrațiunea.

Cărți 
bisericești 

și de

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

Dumnedeu și alte Rugăciuni foarte de folos, roșiu 
și negru tipărit cu icoane; legat in piele roșiă 
cu copce 1.60, frumos legat 1.30, simplu legat 1.15.

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

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

Liturgia sfântă și dumnedeiască, roșu și 
negru tip. legat in piele roșiă cu copce. 4.—.

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

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

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

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

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

10.—.
Orologeriul, legat in piele 3.80.
Psaltire, leg. simplu 1 fl, in piele 1.64.
E u c h o 1 o g i u. (Molitv.) in 8°, leg. in 

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

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

piele 4.—.
Ap o stoleriu, folio, leg. in piele și 

margine aurite 6.40.

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

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

Archieraticon, cuprinițend renduelile 
tuturor chirotesielor și chirotonielor pentru usul 
p. s. s. archierei, tradus de P. S. Parteuie 
Episcop, cumindend și tipicul serviciului archie- 
resc de P. S. Silvestru Balanescu, in 4° m. 2.20.

Biblia de Buz6u, in 5 voi. 5.50.
Dumnedeeștile Liturgii ale sân- 

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

Evangelie, Sântă și Dnmnedeească, in 
folio. 5.50.

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

Faptele Sânților Apostoli, in 
4° m. 3.85.

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

Orologiu, tipărit cu binecuvântarea s. 
: Sinod al b'ser. autecefale ort. rom. 8° mare, 2.90».

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

T r i o d u 1, adecă trei cântări, care cuprinde 
iu sine servirea Dumnedeească, cu începere dela 

| Dumineca vameșului și a fariseului până la sânta, 
înviere, 4° m. 11.—.

Scrieri literare cu câte 1 leu = 55 cr. v. a.
esemplarul sau volumul:

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

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

Cornelia Emilian și fiică sa Cornelia.
Gane N., Poesii.
Gane N., Dorpnița Ruxandra.
Ghislauzoni A., Celesta, idila in 3 acte, 

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

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

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

Catalog de Piese musicale 
trămitem la cerere gratuit.

Se află in

Librăria lui W. Krafft in Sibiiu.

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


