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întâmplările de preste septemânâ.
Din sSptemâna trecută incă avem se 

raportăm tot numai despre greutăți și duș
mănii, cu cari poporul român trebue se se 
lupte pentru aperarea drepturilor sale legiuite 
și pentru susținerea vieții sale românești 
naționale.

Loviturile și apăsările vin din toate păr
țile, contra școalei noastre confesionale și 
contra mișcării politice. Ar fi greu se spunem 
in pripă cari lovituri sunt mai grele și 
mai multe.

Vom însemna unele din ele pre rend 
așa pre cum ni s’au trimis spre publicare 
de cătră oamenii poporului.

Prigoniri contra școalei confesionale.

Se vede că temeinicile proteste ale Ro
mânilor de omenia din Cliiseteu nu sunt 
de fel pe placul fiuștureului de la Recaș. 
El in turbarea necasului seu nu se mai prea 
sfiește de nimic. A poruncit lui Vasilie 
Dămian, lui Stancovici și altora din Chiseteu 
se vină la el la Recaș și acolo a încercat 
in feliul seu se facă pe oameni se se șteargă 
de sub protest.

Pe alți nu se sfiește a-i infrica cu nea
devăruri si a-i înspăimânta cu amenințări 
pentru cele ce au ieșit in lume in această 
foaia despre volniciile sale din Cliiseteu.

Se pricepe că oamenii drepți și curați, 
nici că sau clătinat.

Dară oare el de unde are dreptul și 
puterea se heție oamenii de omeniă așa 
după placul seu și se le răpească in această 
formă scumpul timp de lucru al lor ?

Se pricepe dacă in acest cerc lucrurile 
merg așa fără de nici o renduială și 
stăpânire, apoi și argații cei mici ca Duine 
Gerga și Akos și alte piei alese se fac 
obraznici și bașibozuci.

Ei amenință acum, că cei ce au sub
scris protestul vor plăti câte 10 floreni 
gloabă și alte scornituri de aceste, cari adi 
nime nu le mai crede.

Notariul comunei a avut indresneala se 
sfertice o hârtie făcută in lege, prin care 
'epresentanții comunei au cerut de la pri- 
mariu se convoace o ședință a representan- 
ței comunale in interesul comunei.

Dacă un notariu are deja atâta putere 
și indresneala in comunele din acest cerc, 
oare atunci unde au ajuns trebile sub un 
astfel de cap al cercului ?

Nici chiar serbătoarea chramului bise- 
ricei nu s’a putut in est an prăsnui in li
niște in pacinica comună a Chiseteului. La 
rugă a fost bătaia crâncenă intre gendarii 
și tineretul adunat la joc și sânge nu s’a 

versat doară numai pentru că ficiorii puseră 
mâna pe pușca gendarilor.

Acum lucră din toate puterile in co
muna curat românească Șuștra. Eacă ce 
ne mai scrie parochul de acolo Dl Poinpeiu 
Dorea:

Protopretorele I o a n o v i c s s’a ingrijit 
de astădată a-și pune omul seu in postul de 
cassariu comunal pentru scopurile sale, adecă 
pentru a-și mai câștiga un om la ședința ți- 
nânda in grabă pentru școala comunală. Cre
deam a fi omul nostru dar m’am inșelat. Du
minecă seara câțiva choriști au făcut sere
nadă invățătoriului Cornea in onoarea lui 
și cu toții au cântat: „Cântă merla in 
păduri, rob e Lucaciu popa“ etc. ceea 
ce e și publicată in „Dreptatea11. Aici și-a 
arătat bravul cassariu unghiele, a venit cu 
păzitorii de noapte, a huiduit membrii cho- 
rului, eară pe mine m’a insultat el cu cuvinte 
netrebnice, facend totodată și arătare proto- 
pretorelui că eu agitez contra statului. Ca- 
sariului faimos Traila Negru, fiindu-i rușine 
de numele românesc, se scrie, ala Akos din 
Chiseteu, F e k e t e; fiind semidoct și-a chel
tuit toată averea ce nici nu e a lui, ci a soției, 
eară protopretorele m contra voinței noastre 
l’a pus cassariu și fără avere, căci fiind om ro
bust mai in toată diua bea 2 litre rachiu și 
asta in conținu merge. Cassariu cultual incă 
a fost anul acesta, ear fiind că a manipulat 
din banii cultului 42 fi. a fost șuspins și 
am ales altul — om de omeniă — l’au 
dat judecătoriei spre a-și trage pedeapsa 
meritată ca om cinstit ce este. Oare de haram 
se fie ajuns satele și școalele noastre și oa
menii de omeniă ? Unde sub soarele Europei 
se mai pot intempla lucruri ca pe la noi. E 
in adever de admirat răbdarea noastră ro
mânească ; dară și mai de admirat este pielea 
mai marilor!

Din comuna J e b e 1 i u, cercul Ciacovei, 
eacă ce ne scrie alt corespondent:

Pe lângă toate opunerile Mercuri in a 
4-a ședință a representanței comunale s’a 
decis ca și la noi se se facă doue șeoale co
munale de odată: una pentru cei micuți de 
3—5 ani și una pentru cei de 6—12 ani, 
ambele la porunca fibireului făimos S o- 
m o g y i. Nici acuma nu le succedea dacă o 
făceau cum se cuvine — a făcut’o mai mult 
a muta pe sub mână și in urmă cu promi
siuni înșelătoare, apoi nici cu asta nu se 
călcau, numai au început cu infricarea: 
musai, că așa vrea varmegia și dacă voi nu 
faceți cu 2—3 mii, noi vom face cu 12 mii 
și tot voi ve-ți plăti. Mai intâiu s’a adresat 
judelui comunal, că ce dice el ? Judele: 
Die fosolgăbireu! Eu nu pot face nimica; 
întreabă DTa pe representanți, dacă ei se 
invoesc, me invoesc și eu. — Achim Oger- 
cin, representant: Domnule, noue nu ne tre
bue, noi avem doue șeoale, și mai facem 
una. — Musai se faceți! respunde fibireul. 
— Jidovul Virkman: trebue. Hofman: tre
bue. Din ai noștri n’a fost nime de față. Și 

cu „trebue se facă“, au invins fibireul. De 
față au fost: fibirăul, ambii judi comunali, doi 
jurați, cassariul comunal și trei representanți 
români cu doi străini; de toți 10 inși. Ju
dele a dis in urmă se se fie intrebat și alții, 
că eu fără voia lor nu pot face nimic. Durere, 
matadorii noștri au lipsit. Vai de noi.

Necasuri din Toracn-inare.
In luna Septemvre st. n. s’a efeptuit in 

comuna noastră alegerea de notariu comunal. 
Intre competenți au fost și trei românași 
dintre cari insă nici unul nu a avut Ioc in 
candidare. Dl protopretorele indată după 
sosirea sa in comună, a intrat in cancelăria 
notarială, unde chemând pe judele comunal 
i-a spus ca cine dintre petenți are se fie 
ales, și știricind de la jude că cari dintre 
petenți s’au presentat in comună spre a se 
recomanda poporului, a intrat in sala de 
ședință și după ce a dechiărat ședința de 
deschisă candidează pe favoritul domnilor de 
la cârmă și incă pe’ doi notari străini cu 
totului necunoscuți poporului, căci aceia de 
și locuesc in comune învecinate, nu au aflat 
de demn a se presenta in comună.

Noi presupunem, ceia ce și trebue se fie 
asa, că cei doi contra-candidați au trebuit se 
fie recercați spre ași inainta recursele lor 
numai proforma ca se figureze ca contra-can
didați neinteresați, deoare-ce afară de numiții 
recurenți au mai fost incă doi și anume un 
magiaron și un german cari nu s’or candidat 
numai din causă că s’au presentat in comună.

In conțelegere cu judele comunal de și 
ca nemembru mi-a succes a ține inainte de 
actul alegerei o conferință cu representanții, 
in care ne-am decis se fim cu toți pentru 
ori și care român care ar fi candidat dintre 
cei trei petenți, eară la cașul contrariu că 
adecă nu s’ar candida nici un român, nici 
noi se nu facem voia domnilor de la cârmă 
de a alege pe favoritul lor, ci cu toți se fim 
pentru petentul germân. Totodată am făcut 
și dechiarațiune subscrisă de 11 membri 
pentru ca alegerea se fie nominală, carea s’a 
incredințat părintelui Secoșanu spre a o preda 
protopret., dară cu toate ne-am inșelat căci 
nici unul dintre români nu a fost candidat 
dară nici germanul și astfeliu representanța 
in lipsa de conducători apți și energici nu au 
știut incotro se o croiască, ci câțiva dintre 
representanți cari au fost și contra conferin
ței noastre adunate in causa alegerei au 
inceput a striga ca niște dihănii: se trăiască 
Schorlee și astfeliu numitul a fost ales cu 
aclamațiune. Pe numitul ales după ce a fost 
proclamat de ales l’au ridicat in slavă nemții 
cari l’au însoțit din comună, respective opidul 
Bega Szt.-Gyorgy cu banda țigănească, nici 
un român inse nu a pus mâna pe densul. 
Ași dori se ved intr’o comună germană in 
care românii se se încerce a prea-mări pe 
fii lor la astfeliu de ocasiuni contra voinței 
poporului din respectiva comună. Atâta des
pre alegere.

Mai sunt și alte cause și anume: in 
comuna noastră avem și o școală comunală 



și un asii de copii comunal cari toate s’au 
inființat in lipsa de conducători apți și energici, 
neinteresați pentru prosperarea comunei și 
apărarea școalelor noastre confesionale intre 
cari in prima liniă ințeleg preoțimea locală 
cari ambii sunt membri in scaunul școlariu 
comunal și ca atari dacă primesc atare ordin 
de la comitat fie aceia pretinsă pe cale legală 
ori oarbă, nu-i aucli de cât, „n’avem ce face 
legea este lege, și aceea trebue respectată11. 
Nu de mult s’a esmis din partea comitatului 
un ingenir pentru facerea planului nou edifi- 
cândei școale comunale și asii de copii fără 
mai departe ascultarea representanței. Inge- 
nirul s’a și infățoșat și a făcut planul pentru 
patru sale și doaue locuințe, pentru care 
lucru ingenirul a cerut de la judele se-i dee 
400 fi. Judele i-a răspuns franc că dânsul 
nu o poate face aceea până nu se va ințelege 
cu comitetul comunal. Spesele nou edificân- 
dei școale comunale se apropiă de suma de 
20 mii fi. și nu știu pentru cine căci noi nu 
avem in comună trei nemți cari ar fi cu 
locuința lor stabilă având cel puțin casă. 
Numărul deobligaților după calculul meu nu 
se poate urca peste 20 ințelegând aci și copii 
de jidani. Poftească lumea dară și judece 
pentru cine voiesc a spesa atâta sumă de 
bani, care numai pe spatele Românilor se 
aruncă cu forța. Noi incă avem doue școale 
confesionale de fetițe pentru cari nu avem 
locuințe proprii și corespunzătoare, mai bine 
ar fi dacă cinstiții nostrii preoți s’ar opune 
cu toată energia contra edificărei școalei co
munale și ar indemna poporul prin predici 
ceia ce rar se intâmplă, și prin povețe oca- 
sionali la edificarea școalelor confesionali, 
de cât cum s’a esprimat părintele Secoșanu, 
carele intrebat fiind de judele comunal că 
ce e de făcut cu edificarea școalei comunale, 
i respunde că e musai a se edifica, ceia ce 
insă nu stă.

Așteptam ca și preoții noștri se se inte
reseze și mai mult de binele turmei lor 
încredințate.

De ale gendarilor.
Foaia ungurească insaș „M- Hirlap" din 

Bpesta in numărul seu 271 din est an scrie 
despre purtările și chinuirile ce se inteinplă

foișoara.
Doine din Bănat.

— Culese de Iulian Put ic iu inv. in Pobda. —

Tot me mir mă mir drăguță 1 
Cum poți fi așa mândruță ? 
Nu știu cum pot fi leliță 
Chiar așa de albiniță, 
Doar te speli lele ’n isvoare 
Pâuă ’n resărit de soare ? 
Și te ștergi in frunzulițe 
Frunzulițe d’albinițe, 
Cu frunduțe de lilie 
Se-mi fi lelișoară mie, 
Te scalei sara in rîurele 
Și te svântă zemfirele, 
Sau te bate vent de boare 
Vent de boare albitoare, 
Sau te speli in diori de <Jiori, 
Cu rouța de pe flori;
Nu știu ce faci ce nu faci 
Numai văd că mult îmi placi.

Intr’o di de sărbătoare
Maica fiiu își împodobea
Și la jocu se ducea,
Când la joc ea ajungea 
Fiu micuți din brați lua, 

la gendarii din țara noastră următoarele: 
Se tot ivesc incă întâmplări cari inoiesc 
vechia plângere contra gendarilor, că ei se 
poartă preste fire neomenește cu aceia cari 
ajung pe mâna lor.

Sunt și 5di incă gendari cari își împli
nesc datorința in chip oprit de lege, cari 
prin loviri, bătăi și chinuiri vreu se facă 
pe unul sau pe altul se spună, se mărtu
risească.

Astfel din comuna Gr o r b 6, comitatul 
Tolna, ni se raportează despre barbariile 
gendarilor de acolo. Au avut in prepus pe 
un om bătrân de 60 ani că ar fi furat și 
au vrut cu toată puterea st-1 silească se 
mărturisească. Până îl ascultau îl băteau de 
bietul bătrân remase aproape mort întins la 
pământ. Fața ii s’a umflat și s’a invînfițit 
de bătăi, gendarii îl loveau cu butucul 
puștii și unul dintre gendari înfuriat a trân
tit un scaun greu de capul bătrânului. Sbe- 
răturile desperate ale bătrânului se audiau 
departe, dară gendarii totuș nu s’a indu
rat: ei au cerut se mărturisească. Cu toate 
aceste chinuri barbare moșul totuș n’a măr
turisit, căci a fost ne vin ova t.

In fine groaznicile chinuri ce suferea 
bietul om bătrân l’au muiat pe adeve râ
tul lotru, un ficioraș mic și el a intrat 
la gendari și le-a mărturisit, că e 1 insuș 
este lotrul. Numai acum l’au mai lăsat 
in pace apoi pe bătrânul.

In care țară liberă și civilisată se mai 
pot întâmpla astfel de lucruri? Oare nu 
suntem eară noi Românii de vină și la acest 
cas? Nu-i oare și aceasta numai o scorni
tură a agitatorilor dacoromâni? 

Un Român desperat.
Comuna U t v i n, lângă Timișoara, lo

cuită numai de Români, a fost odinioară un 
sat cu bună stare. Locuitorii sîrguincioși 
și ca pretotindinea cinstitori de legi și

Și fiu jos că mi-1 punea
Ea in joc că se băga
Și in joc că juca;
Fiiu plângea cât plângea
A bușile se trăgea,
Pângă joc se lătura
Pe ciucuri se ridica,
Ea din joc se lăsa
Fiu micuți in brați lua,
Cu mâna țiță-i dădea
Cu gurița îl blăstăma:
Suge Risto, suge dragă,
Sugă-te Risto pe tine:
Șerpele, bălaurele,
Când ți-o fi mai dragă lumea 
Ca cum mi mie acuma.
Rista mare miș creștea
In pețit cu el pornea,
Și îl peța și îl tocmea
Și pe Rista îl cununa,
Când era colo ’n murgit
Cât porunca i-a venit
Tot la Rista de pornit, 
Dar Rista când audia 
El in grajd se băga, 
Tot in grajdu măturat 
Scotea murgu inșelat, 
înșelat și împodobit

de mai marii puși de lege, erau blânzi, 
ascultători și ușor creatori. In timpul mai 
nou inse necasurile și poverile publice ii 
apăsau și pe ei greu, apoi pagubele mari 
prin ieșirea apelor, anii răi, au muiat brațele 
multora și au lâncedit puterile lor de luptă 
cu greutățile. Intre astfel de impregiurări 
datoriile publice și private s’au îngrămădit 
și au cupleșit pe mulți. Urmarea a fost că 
parte prin cămătari, parte prin abusurile și 
fărădelegile și lăcomiile multor stăpânitori 
aproape intreg poporul și-a perdut averea 
din hotar și de abia a mai remas cu casele 
din sat. Nu mai inșirăm altele acum mai 
deamăruntul. Atâta am trebuit se spunem 
pentru ca se înțelegem fapta desperată a 
a unui locuitoriu român din Utvin întâm
plată acolo in 29 Septemvre nou a. c. in 
diua mare.

Până ce vom căpăta noi un raport cu
rat spunem fapta eară după o foaia străină 
din Timișoara pentru ca să nu ni se poată 
băga nici o vină.

Foaia guvernamentală „Temesv. Ztg“ 
din 30 Septemvre scrie: Eri după ameadi 
s’a sevârșit in comuna Utvin o Ucidere 
din resbunare. Emericli Rozsa, un om 
de vr’o 40 ani, care mai nainte a fost timp 
mai îndelungat pus ca n o t a r i u comunal 
in Utvin și acuma locuește in Zenta, a ve
nit eri după ameacli cu căruța la Utvin, 
unde avea se mai rânduiască nește treburi 
de ale sale și a stat inaintea birtului mare 
din sat. Locuitoriul de acolo Vasilie Arde
lean, care se pare că știa că Rozsa are se 
sosească, îl aștepta acolo și apoi se duse la 
el dicând: „Așa dară ai ținut cuvântul ?“ — 
„Ce vrei tu aici11 striga Rozsa, vedi de te 
cară, sau te culc la pământ!11 — „Nu așa. 
Tu ai pus la dobă averea și binele meu, pen
tru ca se o cumperi Tu însuți. Am jurat că 
me voiu resbuna și astădi îți plătesc!" Și cu 
aceste cuvinte Ardelean scoase un cuțit as
cuțit, ce-1 avea ascuns in praștiă (șerpariu), 
se repedi asupra lui Rozsa și iute ca fulge
rul ii implântâ cuțitul in foaie așa in cât 
foalele intreg i-se despică și ii ieșiră mațele, 

i Rozsa fu dus mai mort de la fața locului, 
eară ucigătoriul a stat in liniște de au pus 
mâna pe el și l’au dus in prinsoare.

Cum i bun de călărit,
El pe murgu se înșela
Pe călare apuca
Pân ’n pădure mergea; 
Când la pădure ajungea 
Drumu la murgu-i dedea, 
Șeaua de pre murgu lua 
Și la cap mi-o punea, 
Nici somnul nu-l fura 
Pân’ șerpele ajungea, 
Ingitil de jumătate 
Jumătate nu putea, 
De cuțite ghintuite 
Pe piștoale arămite, 
Da Rista dașa țipa 
De codru se scutura, 
Fronda jos toată pica 
Și cărările astupa, 
Un voinic miș rătăcea 
Peste Rista miș dedea, 
Dar șerpele când îl vedea 
El din graiu așa-i grăia: 
Voinice dragă-mi voinice 
Vin de ea piștoalele 
Se-i potop oșcioarele, 
Că văd c’o-i avea păcat 
Voinic tinăr neinsurat 
Nici mustața nu i-au dat,



La arGtarea telegrafică au venit apoi 
doftorii Becsi și Neubauer se ajute greu ră
nitului. Ei au lucrat toata noaptea până au 
cusut foalele. Acli dimineața Rozsa fu adus 
in stare fără de nădejde in spitalul orașului. 
Pe ucigătoriul l’au dat pe mâna județului 
criminal.

Foaia guvernamentală adauge la fine 
aceste: Ardelean a făcut aceasta faptă pen
tru că Rozsa a cumpărat pe sama sa la o 
licitațiune casa și pămentul lui Ardelean, 
încă in anul trecut omul acela s’a plâns la 
redacțiunea noastră, noi insă l’am indreptat 
la diregătoriă.

Aceasta-i publicarea unei foi străine, 
nepretine Românilor și ea totuș spune foarte 
aiult și limpede.

Noi insă intrebăm: Numai in Utvin sunt 
Români desperați ? Cine este in adevăr de 
fină la astfel de ingrozitoare fapte despe
rate? Numai această cale și mângâiere se 
fie rămas pentru popor?

Ar fi foarte trist!

România.
Re’ntoarcerea reginei in țară.

După un timp foatre indelungat Regina 
Ranâniei Elisabeta insănătoșindu-se eară 
s’a re'ntors din țările străine in țara ei 
Remania.

Intimpinarea și primirea re’ntoarsei Re- 
giie din partea țării intregi a fost strălucită.

Bucuria Reginei asemene a fost mare 
reTăd[endu-și ea scumpa și mult iubita sa 
R) m â n i ă.

„Monitorul Oficial" publică urmă- 
toirea scrisoare, adresată de M. S. Regele 
dJui președinte al consiliului de miniștri 
Liscar C a t a r g i u:

„Scumpul Meu Președinte al Consiliului! 
Iisănătoșarea Reginei și întoarcerea Sa in 
Țară, după o lungă absență, a fost salutată 
de întregul popor cu o așa viuă bucurie și 
a dat loc la atât de multe și scumpe dovedi 
de iubire din partea sa, in cât nu Ne putem

Numa n’oi avea păcat 
Că maica lui raî-l'o dat; 
Dar Rista așa se ruga: 
Vino frate de mă scoate 
Vino de la bala mS scoate 
Se-mi fi frate pan’ la moarte, 
Că noi la maica ne-om duce 
Și ne-om prinde frați de cruce, 
Dar voinicul supărat 
Cu paloșu-i veninat 
Că călare n’o aflat, 
El paloșu in mână lua 
Când in șerpe miș dedea 
Șerpe in două că-1 tăia, 
Tinerel voinic scăpa 
Și pe murgii se puneau 
La maică-sa să duceau; 
Maică-sa când îl vedea 
De departe îl sprijinea, 
Dar de Rista se supăra 
Și nimica nu-i (licea, 
Pângă ea se lătura 
Palma sbiciu și-o făcea, 
Peste obraz mi-o lovea 
Și obrazu că-i tăia, 
Curea sânge incegat 
Cu măsele mestecat. 

opri de a arăta mulțumirea nemărginită ce 
Ne cuprinde.

Strălucita și călduroasa primire ce Ne 
a intempinat la hotarul Țârei și la Sinaia, 
pre cum și nenumăratele depeși de felicitare 
ce am primit din toate județele și orașele 
României, ne «u mărturisit cu prisos cât de 
sinceră este iubirea poporului român pentru 
Noi și cât de strînse sunt legăturile ce-1 
unesc cu Dinastia.

Această manifestare entusiastă și plină 
de afecțiune din partea scumpului Nostru 
popor va fi pentru Noi un îndemn nou de 
a consacra toate forțele Noastre la binele 
și la propășirea lui.

In numele Reginei și al Meu, te rog, 
dar, se areți tuturor cât am fost de mișcat 
și in această fericită impregiurare și cât de 
adencă este recunoștința ce umple inimele 
Noastre.

Primește, scumpul Meu președinte al 
consiliului, încredințarea sentimentelor de 
înaltă stimă ce ’ți păstred.

Castelul Peleș, in 12 Septembre 1894. 
— Carol*.

Congresul studenților.
Studenții români din toate țările și 

ținuturile locuite de Români an ținut con
gresul sau adunarea lor in est an in ora
șul Constanța din Dobrugea lângă 
Marea-Neagră.

Au luat parte preste o iniiă de tineri 
români invăpăiați pentru sfânta causă a Ro
mânismului.

Poporul i-a intimpinat pe scumpii noștri 
tineri pretotindinea cu brațele deschise și 
i-au primit cu cea mai mare dragoste, în
credere și nădejde.

Foile maghiare de la noi („Kolozsvâr" 
nr. 224 ș. a.) scornesc știrea, că studenții 
când au intrat in București, insociți de 
mulțimea stradelor, ar fi purtat prin mai

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

Omul ca ființa rațională in comparațiune cu animalele neraționale.
(Continuare)

Animalele incă prevăd ceva in viitoriu, dar 
foarte puțin. Simțirile lor le conduc mai cu 
seamă la schimbarea timpului, câștigarea nutre
țului și a locuinței, sau spre a se apăra in con
tra atacului ce sîmțesc că li-s’ăr intempla. Ele 
nu cugetă nici odată că ce s’a intemplat altora, 
d. e. dacă se junghiă o găină in fața altor găine, 
ele numai până atunci se spăriă, până ce găina 
se mișcă, când înceată a se mișca se apropie de 
ea, îi mancă sângele și alte mărunțișuri ce li-se 
aruncă, necugetând că astă soarte le va ajunge 
și pre ele.

Omul cugetă nu numai la viața sa viitoare, 
și lucrurile de care are lipsă, ci și la soartea 
altor oameni și animale. El așteaptă sosirea 
primăverei, verei și toamnei cu schimbările tim
pului. El cugetă și se pregătește cu toate cele 
necesare spre earnă pentru susținerea familiei și 
a animalelor sale domestice. Dintre animale insă 
foarte puține se ingrigesc pentru nutrimentul și 
locuința lor de earnă. Omul observând cu aten
țiune toate obiectele din pregiurul său, prin 
esperința celor trecute își face calcule și pre 

multe strade fâlfâind un steag alb pe care 
a fost mângit cu litere mari negre cuvin
tele: „Peară toți Ungurii!*

In sfătuirile lor tinerii și-au adus aminte 
cu toată căldura și in locul intâiu și de 
soartea grea a fraților lor de sub stăpâni
rile străine.

Pe Regele României l’au salutat prin o 
telegramă deosebită, la care Regele asemene 
a respuns pe cale telegrafică.

Iată textul telegramei adresată de M. S. 
Regele, ca răspuns la telegrama trimisă de 
studenții universitari întruniți in congres la 
Constanța:

„Domnului G. Ștefănescu-Goangă, preșe
dintele congresului studenților universitari 
Constanța.

„Călduroasele urări ale studenților tri
mise de la malul Măr e i - Neg r e in 
munții Carpaților au găsit un re- 
sunet recunoscătoriu in inimile noastre.

„Cu vii mulțumiri am primit asigurările 
de credință din partea tinerimei universitare 
pe care o voiu sprigini totdeuna in rîvna 
și silințele ei, fiind că neîncetata Mea grijă 
este îndreptată asupra respândirei iustrucțiunei 
in toate stratele poporului*. — Carol.

Din legile țării.

Legea despre economia și poliția de câmp. 
Capul VIII.

Despre comunitatea de dealuri.
(Continuare.)

§. 70. Adunarea generală stătorește pro
cedura comunității de deal, apoi planul de 
activitate in interesul agendelor și disposi- 
țiunilor necesare și bugetul anual, censu- 
rează socotelele anuali și decide in toate 
acelo afaceri, câte i-le avisează procedura 
comunității de deal.

In această procedură este a se statori: 
teritoriul pentru care procedura are valoare, 
apoi drepturile și datorințele membrilor co
munității de deal, datorințele și sfera de 

viitoriu de după semnele prevestitoare. Ori cât 
de tare și sănătos se fie omul, numerând anii 
cari i-au petrecut in viață, și știind că trebue 
se moară, cugetă la oara cea mai de pre urmă a 
vieții sale; animalele nici o grigiă n’au de moarte.

Pre lângă toate aceste de și omul ca ani
mal rațional prin ajutoriul mijloaceler de edu- 
cațiune și cultură, e cu mult mai pre sus de 
cât animalele neraționale, totuș Creatoriul nu i-a 
dat a ști toate. Ori ce invgțat, carele se crede 
a ști istoria și întâmplările lumei, carele știe 
numi și numera chiar și stelele pre ceriu, dacă e 
cu mintea sănătoasă, trebue se eschiame: „quantum 
est, quod nescimus* ! Câte Bunt cari nu le știm.

Omul poate mânca, când chiar nu are foame, 
și poate se nu mânce, când chiar stă mâncarea 
înaintea lui. Animalele insă nu pot sS nu mânce, 
când sunt flămânde și le stă mâncarea înainte. 
Omul bea de multe-ori fără de a-i fi sete; 
animalele aceasta nu o fac; insă când li sete, 
eară-și nu lasă pofta instinctului neinplinită. 
Omul rupe de multe-ori din somn făcend călăto
rii, și inplinindu-și lucrurile necesare; animalele 
insă lăsate de sine își inplinesc totdeuna somnul 
la timpul s6u, — unele noaptea, altele diua. 
Ele numai atunci întrerup somnul dacă servesc 
spre folosul omului, sau sunt nepăciuite de om, 
sau alte animale.



competență a comitetului și a antistiei co
munității de deal, ordinea afacerilor, moda
litatea și condițiunile primirii și a aplicării 
păzitorilor și a pândarilor, indrumarile ce 
sunt a li se da, pre cum și tot ce este de 
lipsă in interesul organisării și a bunei or
dine a comunității de deal.

Dacă comunitatea de deal își va propune 
renoirea viilor nimicite prin filoxera, înain
tarea plantării de vii noue și spriginirea 
apărării comune contra boalelor viilor, atunci 
in procedură este de a se statori și acea, că 
cum, după ce plan, in ce chip și cu ce mij
loace se se esecute acele stătoriri.

Eventualele schimbări ale procedurii le 
hotărește din când in când comunitatea 
de deal.

Procedura este de a se redacta după un 
jumătate an după ce comunitatea de deal 
s’a constituit și este a se provede cu apro
barea autorității.

§. 71. Proprietariul, a cărui proprietate 
este la marginea teritoriului comunității de 
deal, poate după șese ani de dile după con
stituirea comunității de deal, se iese din le
gătura comunității de deal:

a) dacă prin ieșirea sa nu causează daună 
comunității de deal;

b) dacă a implinit datorințele sale va
lide față de comunitatea de deal.

Poverile solidare obligatoare ce apasă 
intreg teritoriul comunității de deal, apasă 
și pe proprietariul ce vre se iese pân atunci, 
până când acele nu sunt definitiv șterse.

Dacă inse cel ce vre se iese pân atunci, 
a cultivat proprietatea sa cu viiă, se va admite 
se ese faptice din legătura comunității de deal 
numai atunci, dacă vre se continue altă cul
tură și această intențiune a sa o și dove
dește prin estirparea viei.

Dacă complexul teritoriului comunității 
de deal este ingrădit sau incungiurat cu 
șanț, estremul proprietarii! ce iasă, dacă nu 
se înțelege cumva altcum cu comunitatea de 
deal, este datoriu a aședa îngrăditura esis- 
tentă sau șanțul pe spesele sale acolo undo 
se face granița nouă a complexului prin ie
șirea sa din legătura comunității.

Proprietariul care de voiă bună intră in 
comunitatea de deal poate ieși ori când din

Omul incearcă tot feliul de mijloace spre 
nutrite. El gustă de multe-ori mâncări și beuturi, 
de care la inceput nu-i plac, dar’ mai târziu 
tot mereu se deda cu ele. Așa mancă bureți, 
mâncări piperate, bea beuturi spirituoase strică
toare sănetății, folosește fumarea tutunului, care 
când incearcă prima dată a-1 folosi nu îi pică 
bine, apoi v6<jend cum îl folosesc alții, tot mereu 
se îndatinează cu această plantă veninoasă. Ani
malele inse sunt legate de mijloacele lor de 
nutriment; ele nu consumă alt nutriment, de cât 
numai ce convine cu natura lor, chiar de ar și 
peri de foame.

Omul de multe-ori își supune corpul de 
bună voiă la suferințe. Sunt oameni de aceia, 
cari prin mâncări și beuturi stricăcioase, își 
debilitează și omoară corpul, animalele inse nici 
odată nu-și causează singure dureri, nici nu-și 
omoară corpul, avend nutrimentul de lipsă. Din 
aceste se vede, că animalele in astă privință cu 
mult mai bine urmează instinctului corpului lor, 
de cât omul. Aceasta provine de acolo că ani
malele nu au voia liberă, eară omul e liber. 
Așa dară animalele sunt ca și omul ființe cuge
tătoare ; inse ele sunt ființe fără libertate, eară 
omul e ființă cu libertate; aceasta e o diferință 
mare intre animale și om.

Omul e curios a vede și a audf despre 

legătură după ce și-a plinit datorințele sale 
sustătoare față de comunitatea de avere.

Cel ce a ieșit din comunitatea de deal 
nu poate pretinde parte din agoniselele 
comune.

§. 72. Contra concluselor adunării gene
rale a comunității de deal se poate apela la 
prima instanță a autorității administrative.

§. 73. Comunitățile de deal constituite 
se pot disolva numai după trei ani trecuți 
de la constituirea lor încoace și anume nu
mai atuncea:

a) dacă cu privire la un complex de te
ritoriu de o sută sau mai multe jugere ma
joritatea de preste trei terțialități a tuturor 
proprietarilor ținetori de legătura comuni
tății de deal o dorește amesurat proprietății 
și numerului lor intr’o adunare generală con
vocată anume spre acest scop;

b) dacă cu privire la complexul de te
ritoriu sub o sută de jugere maioritatea pro
prietarilor aparținători comunității de deal o 
doresc.

Hotărirea despre disolvare intră in vi
goare numai după aprobarea ei din partea 
autorității. (Va urma.)

Cronică.
Un agitator in Torontal. InGiulveza 

fost rău maltratat un sărman boștinar din 
Ardeal, care la rugarea oamenilor a povestit: 
de Dr. Rațiu și Dr. Lucaciu și de suferințele ' 
Ardelenilor. Abia la „fibireu" a fost liberat, 
după ce a fost pocrit de sbirii notarului de-’i 
curgea sângele pe nas. Agitatorul a respuns 
când ’i-s’a dis se „tacă” : „Doară nu-mi 
ve-ți pune lanțuri și pe limbă“.

Sfințire de biserică. La sfințirea bise- 
ricei din Șine a-v e c h i ă, protopresbiteratul 
Făgăraș (Ardeal) întâmplată in diua înălțării 
crucii Exelența Sa archiepiscopul și metro- 
politul Miron Romanul a ținut o vorbire din 
care dăm după „Tel. Rom.“ următoarele părți 
de insemnătate.

La finea serviciului divin Escelența Sa 
rosti o vorbire pătrunzătoare cam de urmă- 
toriul cuprins :

Inima mea e cuprinsă de mare bucurie 

multe lucruri. Curiositatea îl indeamnă a între
prinde călătorii chiar prin locurile cele mai 
periculoase. Aceasta provine nu de la corp, ci 
de la suflet. Animalele din contră au inpuls spre 
aceasta de la instinct d. e.: Paserile migratoare 
nu pentru acea se retrag la locurile mai căldu
roase, ca se-și inplinească curiositatea, ci pentru 
că corpul lor simțește frigul, apoi instinctul lor 
le conduce intr’acolo, in cotro simțesc căldura, 
și stau acolo până ce eară-și simțesc căldura 
încoace. De aci se vede, că omul călătorește in 
ori ce timp a anului și avend libertate nu e 
condus de corp, ci de suflet, eară animalele călă
toresc numai la inpulsul instinctului corpului lor. 
Prin urmare omul întreprinde călătorii libere, 
eară animalele nu.

Libertatea sufletului omenesc se arată : parte 
prin cugetare, parte prin voință.

Sufletul omului e cu atențiune nu numai la 
lucrurile vidibile ce-i sunt necesare spre susți
nerea corpului, ci și la alte lucruri, pre cum am 
amintit mai sus: pentru că știe cugeta; din 
contră animalele observează numai acelea lucruri, 
cari stau in strânsă legătură cu instinctul cor
pului lor d. e.: Cânele păzește averea stăpânului 
sâu, nu pentru ca se-și arete
stăpânul seu, ci pentru că se teme, 
ar putea se-i vateme corpul. Dacă 

recunoștința cătră place carnea lor. 
că străinul * 1 a asculta musica 
împlinește ’ genează musica.

i unele servițe, d. e. urmează pre stăpânul seu la 
preumblare, in călătorii, trage la căruță sau apor-

; tează, stă pre doue picioare ș. a. el nu face
i acele servițe de bună voiă, ci se îndatinează 
! spre acea, numai fiind silit prin bătăi și prin 
î foame. Nu s’a vădut nici odată, că vre-un ani
mal se facă vre-un servițiu de bună voie oame
nilor sau altor animale; ci aceea C9 face, împli
nește sau de frică, sau din instinctul natural 
față de corpul lor. Unicul simț natural se ose- 
bește la animale deschilinit față de fetii lor. 
Maimuțele in multe lucruri imitează pre oameni; 
insă ele nu știu ce fac; pentru că nu știu cu
geta. De multe-ori prin acelea fapte își pericli
tează viați. Omul fiind că cugetă la acea ce 
face, are cugetare liberă.

Tot asemenea prin urechile corpului e cu 
atențiune omul la toate tonurile fără de a fi 
condus la acea prin trebuințele corpului; din 
contră animalele observează numai acelea tonuri 
care le fac impresiune corpului lor, d. e.: Epu
rele ascultă lătratul cânilor și sgomotul oame
nilor și se ferește ca se nu-și dea pelea. Vulpea 

■ ascultă cotcoroijitul găinilor, eară mîța roscăitul 
’ șoarecelui, nu din altă causă, ci pentru că le 

Puține animale au plăcere de 
; ba din contra pre animale le 
Caii cât de slabi — la ospețe

că după un timp de 18 ani Provedința deească 
m’a învrednicit se me aflu earăși in mijlocul 
credincioșilor mei din centrul acestui tract 
protopresbiteral. Bucuria mea e cu atât mai 
mare, că mă aflu in mijlocul unui popor, care 
in toate timpurile, sub toate incercările a 
rămas nestrămutat in credința bisericei sale, 
in lealitate față de Maj. Sa, față de înaltul tron, 
in iubire de neamul său și de țeara sa.

Aceste virtuți nobile, care împodobesc 
pe bunii mei credincioși vi-le reeomând cu 
stăruință se le păstrați neștirbite, ca cea mai 
scumpă moștenire, rămasă de la părinții voștri.

Scopul călătoriei mele este, ca cu aju- 
toriul preabunului Ddeu se sânțesc un lăcaș 
ddeesc, ridicat spre mărirea lui Ddeu in acest 
tract protopresbiteral. Iubirea ce o am fața 
de voi, m’a făcut se vin in mijlocul credincio
șilor mei din centrul tractului spre a-i îmbăr
băta și mai departe in cultivarea amintitelor 
virtuți.

Și fiind că astăqli sărbătorim „înălțarea 
sântei Cruci" se ne rugăm lui Dumnedeu, ci 
se apere pe poporul nostru de 
toate ispitele, se supoarte cu 
bărbăție și neinfrânt greutățile 
crucii. Recomândându-me și pe viitorii 
bunei voastre amintiri, primiți archiereasia 
binecuvântare."

Cinstea vredniciei. Invățătoriul nostiu 
Georgiu Torni, implinind cu anul școlastc 
espirat 1893/4 deja 10 ani in funcțiunea sa 
pe terenul educațiunei, corul vocal s’a ai- 
gagiat a ține intru amintire o petrecere po
porală cu cântări și joc pe diua „Nașterii 
Născătoarei de Dumnedeu", in 8/20 Septen- 
vre a. c. carea s’a ținut cu succes imbi- 
curătoriu.

Tot odată corul vocal al plugarilor, h 
semn de iubire, stimă și recunoștință a dt- 
nat o oglindă mare cu rame aurite și ui 
tablou cu portretul iubilantului invățătoriu, 
cu inscripția: „De suvenire de la corul vo
cal rom. gr. or. din Cuvești, 1884—1894. 
Bravului nostru invățătoriu și diriginte Ge
orgiu Torni, la sărbarea iubileului de 10 ani 
ca invățătoriu, in semn de iubire, stimă și 
recunoștință".

Aceste 2 premii s’au predat iubilantului 
in diua sus amintită după servițiul divin in 



școala din loc, in fața domnului preot Iosif 
Iorgoviciu, ca președinte al corului 
vocal ș. a.

După ameaqli la 3 oare s’au inceput jo
cul național, eară seara la 8 oare s’a ince
put concertul carele a decurs și s’a finit in
tre aplausele publicului present. După con
cert a urmat din nou jocul, după carele on. 
oaspeți s’au indepărtat la ale lor, ducend 
suveniri plăcute. Modestul incurs de la pe
trecere a fost in sumă de 23 fi. 32 cr. v. a. 
Suprasolviri la cassă au intrat de la urmă
torii domni: Corneliu Teaha când, de preot 
Chisdia 2 fi, loan Covaciu pădurar reg. in loc 
1 fl, Iacob Kohn negustoriu in loc 1 fi, Elena 
Brinda notăreasă 60 cr, Iosif Iorgoviciu preot 
in loc, Aureliu Oprea adj. not., Vichente 
Tomi adj. not., Nicolae Terbancea groșițariu 
și Petru Lațcu econom câte 50 cr.

Primească on. oaspeți contribuitori mul- 
țămitele noastre sincere, ear zelosului nostru 
invețătoriu îi dorim de la bunul Ddeu de
plină sănătate și tărie la mulți ani spre bu
curia și mulțumirea noastră a tuturora. — 
C u v e ș t i, la 14/26 Septemvre 1894. Zahariu 
Jichiciu cassariu.

Biserica română din Maiere. Pentru 
noua biserică română gr. or. din Maierile 
Timișorii a mai colectat dl paroch I. Istin 
din Mehala următoarele contribuiri benevole: 
Biserica ort. rom. din Mehala 10 fi. Domnii: 
loan Istin 3 fi. Petru Bulsu, Moise Doboșan, 
Nicolae Milan și loan Bandu câte 1 fi. Nic. 
Martinovici 50 cr. — Mihaiu Glodan din 
Maiere 10 fi.

Catastrofa unei ovode. Ovoda de la 
Mercaso a indurat o catastrofă înspăimântă
toare. Coperișul greu al zidirii s’a prăbușit și 
a îngropat sub ruinele sale 30 copii mititei. 
Unii au remas morți locului, 16 inși s’au 
rănit foarte greu și ceilalți mai ușor. Eacă ce 
se poate intempla la modernele ovode insti
tuite in zidiri închiriate. Părinții vor remâne 
cu plânsul și cu durerea, căci pentru copii 
săracilor luați cu sila, cine are milă ?!

Zidire de școală in Mehala. Zidirea 
pompoasei scoale române gr. or. din comuna 
Mehala, proiectată cu preste 4000 fi. v. a. 
lângă biserica română, va construi-o măiestrul 
palier de nume bun Dl Marincovici din

— audind musicanți in căruță fug mai repede 
de cât altă dată. Cânii la audul musicei fug și 
se ascund. Vorbirea, strigarea oamenilor, nu face 
nici o impresiune asupra animalelor, mai cu 
seamă celor domestice care sunt îndătinate cu 
oamenii. Dacă cânele sare, când îi pronunță 
omul numele, acea o face din speranță se capete 
vre-o bucătură, sau de frică. Omul de multe-ori 
ascultă vorbirea, nu pentru acea că are lipsă 
neincungiurată, ci pentru că se interesează a ști 
ceva nou. Ascultă musica, pentru că îi place, 
urmează sunetul puștei din curiositate, ca se știe 
ce s’a intemplat. Prin urmare ascultarea omului 
e ascultare liberă; el la acea nu e legat strict 
prin corp ca animalele: el are cugetare liberă.

Chiar așa e și cu celelalte simțiri anume: 
gustul, mirosul și pipăitul. Omul miroasă, gustă 
și pipăia multe lucruri, care tocmai nu-i sunt de 
folos; din contra animalele aceasta nu o fac. 
Animalele cearcă prin mirosul lor numai aceea 
ce le folosește spre nutriment; eară omul prin 
măestria ferberei mestecă multe feliuri de miro
suri și incă de multe-ori nesănătoase. Din aceasta 
incă se vede, că sufletul omului nu e legat in 
toate de corp, el are gust, miros și pipăit liber; 
el cugetă liber.

(Incheiarea va urma.)

Mehala. Comitetul parochial presidat de Dl 
loan Bandu și sinodul parochial condus de 
Dl paroch loan Istin au aprobat resultatul 
licitațiunii. Acest conclus este o nouă dovadă 
a vitalității poporului român din Mehala și 
a frățeștei ințelegeri intre conducătorii și 
povățuitorii poporului. Fructele concordiei 
sunt dulci și neperitoare.

Alegerea interesantă. In Becicherecul- 
mare s’a ales sub presidiul și la propunerea 
prelatului papal Schaffer o jidană de profe
soară de gimnastică la școala de călugărițe 
din acel oraș sârbesc-germân. Se ingroașe tot 
mai mult cumetria.

Alegere de notariu. In 30 Octombre n. 
se va ține alegerea de notariu comunal in 
Utvin, lângă Timișoara. Emolumentele sunt 
600 fl. salariu la an, cuartir natural, 40 metri 
lemne, 40 fl. paușal de călătoria și tacsele 
prescrise pentru lucrări. Cererile petenților 
sunt a se da instruate până in 29 Octombre 
primpretoriatului in Timișoara.

Respect legii. In ședința representanței 
orașului Bistrița (Ardeal) din luna lui 
Septemvre s’a decis in incidentul mai mul
tor cașuri speciale a recerca pe vicecomitele 
că in viitoriu se intrebuințeze inscriptele sale 
cătră comuna orășenească limba germână ca 
limbă protocolară a comunei orășenești amă- 
surat disposițiunilor §. 6 artic. de lege 44 
din 1868.

Știri militare. Dintre voluntarii pe un 
an ai regimentului de infanteria numărul 33 
din Arad au depus in Oradea-mare esamenul 
de oficeri in reservă cu succes bun Domnii 
Dessean, Serbu, Milovan și Tămășdan. O 
ordinațiune a ministrului de resboiu sosită la 
comanda regimentului dispune, că toți acei 
voluntari, cari depun in est an bine esamenul 
de oficer și vreau se fie activați, pot servi 
fără intrerumpere mai departe la despărțe- 
mintele lor. Aceștia voluntari se numesc numai 
de cât sergenți adeverați și primesc compe
tențele regulare; in 1 Ianuariu apoi vor fi 
numiți oficeri și rangiați in statul activ.

Controla militară. Adunările de controla 
pe teritoriul regimentului de infanteria nu
meral 43 se vor ține in luna Octombre in 
modul următoriu: In Orșova in 4, 5 și 6; 
in Moldova 9, 10 și 11; in Jâm in 15 și 16; 
in Oravița in 18, 19 și 20; in Bozovici in 24, 
25 și 26; in Teregova in 29, 30 și 31; in 
Sacul in 8 și 9; in Lugoș in 11, 12 și 13; 
in Balinț in 15 și 16; in Făget in 18 și 19; 
in Birchiș in 22; in Bocșa in 25 și 26; in 
Recița in 29, 30 și 31; in Caransebeș in 19, 
20 și 21. Adunarea de controla posterioară 
se va ține in Caransebeș.

Nn trebue kisdedovo in Orșova. Pro
iectul de a înființa in Orșova un asii ma
ghiar de copii, a cădut la vot in adunarea 
representanței comunale din 28 Sept. a. c.

Foc in Dubești. In luna trecută aprin- 
dându-se casa jidanului din sat a ars casa, 
ducheanu și birtu și de aici s’a aprins și a 
ars casa parochială făcend parochului George , 
C ă r ă b a ș daună de 403 fl. eară parochiei 
200 fl. v. a. Averea jidanului a fost asigu
rată, a bisericei inse nu.

Dăruiri. Iosif Bugariu a ridicat o rugă 
in țarină cu 20 fl. Ion Ardelean și Alexa 
Baltean au dăruit un policandru cu 50 fl. 
Vaselian Popovici invățătoriu, a dat o lampă 
cu 6 fl. in ocolul bisericei și o rugă in 
drumul țării cu 20 fl. Aron Aleși o rugă in 
drumul țerii 20 fl. Primească mulțumită 
bisericei pentru aceste frumoase dăruiri jert
fite. — Berzova in 30 Sept. 1894. Tărsală 
P o h o m e m. p. membra comitetului.

Cererea grănițerilor din Torontal. 
Cei preste 100,000 locuitori grănițeri din 
Torontal au ales o deputațiune de 60 membri, 
cari au fost la miniștrii Szilâgyi și Hieronymi in 
Budapesta și au cerut modificarea paragrafilor 
25 și 28 ai articolului de lege 24 din 1885, 
fiind că acești doi paragrafi eschid pre pro
prietarii acelui ținut de la ori-ce credit și 
prin aceasta li-se causează imensă daună 
morală și materială. Miniștrii au promis tot 
posibilul sprijin. In adevăr actualele stări de 
acolo nu se mai potrivesc cu pretensiunile 
unui stat modern și nici nu corespund spiri
tului liberal și human al tendențelor legilor 
constituționale.

O familia — zălog. Foaia guvernamen
tală „Pești Hirlap“ in numărul seu mai re
cent aduce următoarea știre caracteristică: 
Un amploiat din Arad a primit la sfârșitul 
lunei lui August concediu și s’a dus cu fa
milia sa la băile din Piștean in Ungaria 
superioară. La mijlocul lunei lui Septemvre 
îi s’au gătat banii și nu s’au putut mișca 
din băi. In necazul seu s’a adresat cătră 
primariu cerendu-i ajutoriu de 50 fl. v. a. ca 
să poată călători a casă. Primăriul insă se 
vede că n’a fost tocmai in cea mai bună 
disposițiune, căci nu i-a trimis nici o groșiță. 
Bietul amploiat n’a avut de unde să iee 
împrumut banii și așa sta pironit cu familiă 
cu tot in băi și chiar și dacă nu i-ar fi cerut 
momentan achitarea socotelei, totuș n’ar fi 
putut călători, căci n’avea nici bani de drum. 
După ce a stat astfel zălog două săptămâni 
bietul amploiat in necazul seu s’a adresat cu 
o epistolă amarnică cătră magistratul orașului, 
rugend se-1 scoată din zălogirea pe el și 
familia sa. In fine apoi magistratul s’a in
durat și a trimis telegrafice 50 fl. v. a. cu 
care bani a achitat datoria sa din băi și a 
putut veni a casă ca după o scaldă de șese 
săptămâni șă-și poată incepe activitatea sa 
ca funcționariu public. — Am dori se știm, 
că in care țară cu treburi regulate și in 
ordine se mai pot intâmpla astfel de lucruri 
cu un funcționariu public. Suntem dară incă 
tare in orient.

O viță de viă biblică. Din Vucova, 
lângă Beziăș se scrie, că in grădina fotogra
fului de acolo este o viță de viă de nouăspre
zece ani, pe care in est an se află 1647 
struguri roșii frumos desvoltați.

Un milion și jumetate spre scopuri 
culturale. Văduva Elisa Wentzel din Berlin 
a dat un milion și jumătate de maree Aca
demiei de științe din Berlin spre disposițiune 
cu condițiunea, ca cu interesele acestui capi
tal se ajuture și se spriginească toate scopu- 

. rile știentifice.

Felurimi.
Statistica naționalităților din Europa. 

Poporațiunea Europei calculată la începutul 
anului 1894 ajunge cifra de 380 milioane. 
Din aceste se vin pe Europa-vestică 270 
milioane, iar celelalte se vin pe Europa- 
ostică (Rusia, Polonia, Finlanda). Această 
imensă poporațiune se împarte după limbă 
și naționalitate astfel: I. Rasa germană 
118 milioane cu următoarele națiuni; 1. ger
mană 62 milioane; 2. engleză 36 milioane; 
3. holandeză, flamandă și friesică 8l/2 mili
oane, 4. svedică 5 milioane, daneză 2l/2 mili
oane, norvegiană 2 milioane, normană in 
Island, in insulele Faroe și Shotland, 150 mii, 
adecă Scandinavii la olaltă dau cam 9l/2 
milioane. II. Slavii 113 milioane cu urmă-



toarele națiuni: 1. Rușii 79 milioane, din 
aceștia 28 milioane sunt ruși de Ukrania sau 
ruși mici, rutheni și ruși albi; 2. Polonii 14 
milioane ; 3. bohemi și slovaci 77» milioane ; 
4. sârbi și croați 7 milioane; 5. lușiți sau 
venzi in Lauschitz-ul de sus și de jos 130 
mii. III. Rassa romanică 106 milioane 
cu următoarele națiuni: 1. francezii 40 mili
oane, din aceștia 12 milioane provensali 2. 
italienii 32 milioane; 3. spaniolii 17 milioane; 
4. Românii 10 milioane; 5. portughezii 5. 
bulgari 4 mii.; 6. sloveni 17» milioane; 5 
milioane; 6 rheto-români, rumonsii sau ladinii 
in Tirol și Graubiinden 65 mii. IV. Rasa 
u r a l-a 11 a i c ă 19 milioane cu următoarele 
națiuni: 1. maghiarii 8 milioane (după 
statistica lor!); 2. turcii-tatarii 47» 
milioane ; 3. finnii 37» milioane; 4. ugrii 27» 
milioane, și anume mordvinii 1,200.000 ziirje- 
nii, permii și votjacii 510 mii, cermizii 280 
mii, lappii 29 mii, vogulii 2 mii, (esceptând 
pre cei din Siberia); 5. calmucii 130 mii; 
6. samojezii 5 mii, V. Rasa semitică 
67* milioane, anume: 1. evrei (adecă jidanii 
poloni și sefarzii sau jidanii spanioli, escep
tând pe jidanii așa numiți eleuropaisodotta) 
5 milioane; 2. arabii (pe insula Malta și 
Creta in Spania și Turcia) 250 mii. VI. 
Lett-lithvanii 47* milioane, anume: 1. 
lithvanii 2 milioane și 300 mii; 2. letți 17» 
milioane. VII. Grecii 37» milioane. VIII. 
C e 1 ț i i 37* milioane, anume: 1. bretona 
17* milioane; 2. kimmerii sau valeșii 1 mi
lion; 3 irlandezii sau ersii700mii; 4 scoția- 
nii sau gaelii 240 mii; 5. manesii 10 mii. 
IX. Albanezii D/* milioane. X. A s i o ț i i 
1 milion adecă : 1. țigana 600 mii; 2. armenii 
400 mii; 3. perșii imprăștiați prin Rusia 50 
mii. XI; Bascii 620 mii. XII. Cerchezii 
(adighe-i și abchazi imigrați in Turcia) 
100 mii.

E c o n o m i â.
lernarea napilor de nutreț. De vre-o 

câțiva ani incoace, economii noștri au inceput 
și ei se prăsească napi (sfecle) de nutreț pe 
seama vitelor. Aproape toți conglăsuesc in 
părerea, că napii alcătuesc un nutreț spornic 
și foarte priincios. Am au<Jit insă pe unii și 
pe alții jeluindu-se, că păstrarea napilor până 
intr’un târziu ar fi trecut in putredire și c. 
1. Va fi deci binevenită o scurtă expunere 
despre cum ar trebui să se purceadă la ier- 
narea napilor.

Dacă s’ar fi scos din pământ pe timp 
umedos, atunci se amână căratul până ce 
napii s’au sventat bine. Napii care s’ar fi 
scos pe timp secetos, pot fi puși la iernat 
fără amânare. Este insă mai bine se inlăturăm 
prisosul umedelii, așa că-i ținem in câtva 
resfirați pe aria șurii sau aiurea la adăpost. 
Ca fiind mai expuși la stricăciune, napii 
scorboroși și vătămați se aleg și se păstrează 
deschilin, spre a se da vitelor la inceput.

Napii ar trebui iernați asemenea cartofi
lor, in pivniță sau bordeiu, in gropi sau gră
madă sub frunziș. Ei se așează rînduri-rîn- 
duri printre năsip mărunt și jilav. Gropile 
măsură 60—70 centim. in adâncime și 50 
cent, in lățime. Napii se așează in forma 
unui mormânt, care se imblojește cu o pătură 
nu prea groasă de pământ. —

Pășunatul in ajunul iernii. Vrednic de 
osândit este obiceiul de a paște fânațele 
(livezile, riturile) tocmai până in ajunul iernii. 
De cumva ierburile sunt mărișoare și timpul 
priincios, calea-valea. Dacă insă fânațul ră

mâne pleșugit peste iarnă, numeroase rădăcini 
degeră, in paguba recoltei următoare.

Deci una din trei: sau că iarba e destul 
de mare intru a scuti rădăcinile sau că punem 
toamna gunoiu drept adăpost, sau că nu 
ingăduim vitelor se pască până intr’un târziu. 
Intr’aceea ierburile produc odrasle noue, 
oare-cum inadins menite ca scut pentru 
rădăcini.

Pășunatul in ajunul iernii mai are și 
scăderea, că vitele sunt expuse la răceală și 
că se cufundă in pajiștea inmuiată de ploi, 
cășunând urme adânci și nimicind sumetenie 
de ierburi prețioase, in folosul buruienilor 
adese netrebnice. Aceasta se intâmplă mai cu 
seamă in fânațele umedoase din firea lor.

Trifoiul și indeosebi trifoiul tinăr, atât de 
gingaș, de asemenea se rărește și indură 
mare stricăciuno, pleșugit fiind in ajunul 
iernii. —

Retragerea banilor vechi. Banii cei 
vechi de câte 20 cr. și de câte 4 cr., după 
cum se știe cu 31 Decembre se vor retrage 
din circulațiune. Indală după aceasta va urma 
retragerea pieselor de câte 10 cr., 1 cr., și 
7» cr., al căror termin de circulațiune va fi, 
probabil până la 31 Decembre 1895. Ordinul 
de-a se face socotelile oficiale după valoarea 
coroanelor se va da numai după ce se vor 
retrage din circulațiă toți banii cei vechi, 
afară de talerii de câte 1 fi. —

Culesul viilor a inceput in cea mai 
mare parte din țările viticole. Recolta trece 
peste mijlocie in Spania. Coloarea e frumoasă 
și se esportează deja in Francia. In Italia 
promite a fi abundentă, căci ca și in Spania 
și Francia, multe vinuri din anul trecut au 
rămas nevândute. In Dalmația calitatea vinu
lui e mai bună, de cât anul trecut. Ungaria 
va face aproape producțiunea din anul trecut. 
Portugalia va face cu o treime mai mult, ca 
in 1893. Elveția va fi tot așa de fericită ca 
in ultima recoltă. Tirolul pare că va ave 
abundență. Rinul foarte mare abundență. 
Herțegovina va face mai mult, ca in 1893. 
Serbia incepe se dea in fie-care an mai 
mult. —

înscrieri la școala din Mănăștur. în
scrierile la școala agronomică reg. din Mă
năștur lângă Clușiu se fac in qLilele de la 
1—8 Octombre n. Se primesc tinerii cari 
au absolvat cu resultat bun patru clase gim- 
nasiale sau reale, sau școala comercială mediă 
sau patru clase ale vre-unei școale civile cu 
resultat bun. Pentru a fi primit se recere, 
ca tinerul se fie de 16 ani pliniți, cu corp 
intreg, sănătos, olto it de versat, invoirea părin
ților sau a tutorilor și garanța că vor fi pro- 
văduți cu spesele necesare. Didactrul pe un 
‘la an este 10 fi. și 2 fi. pentru societatea de 
lectură; cei ce intră in anul prim au să-și 
procure sculele de mână de grădină și fie
care are se depună 5 fl. cauțiune. Conviețui 
este deja ocupat cu solvitori și cu gratuiți.

H i g i e n ă.

Cutarea tuberculosei. Știința medicală 
scrutează neobosit se afle medicamentul ce
lui mai teribil flagel al omenimei, al tuber
culosei, care atâtea vieți tinere repune, atâtea 
speranțe frumoase ingroapă in recele mor
mânt. Mai in anii trecuți descoperirea lui 
Koch făcuse omenimea să se incăldiască de 
speranța, că in fine s’a aflat un leac sigur 
și contra acestei boale, dar — durere — 
aceasta speranță preste puțin timp s’a do
vedit prematură. De atunci alți medici au' 

făcut esperimente cu baccilii tuberculosei și 
dintre aceștia Dr. Viguerat, medic in Genf, 
se vede că a ajuns la oare-cari resultate apte 
a mai incăldi odată inima celor ce au mo
tive a se bucura de aceste descoperiri fie 
pentru ei înșiși, fie pentru iubiții lor. — 
Medicamentul aflat de acest doctor e zerul 
laptelui de asin prin a cărui injectare 
sub pelea pacientului a obținut resultate ui
mitoare. Dintre 27 tubercolitici, la viața că
rora medicii nu mai aveau nici o speranță, 
drul Viguerat prin injecțiunile sale a mân
tuit și a făcut deplin sănătoși pe 25. Despre 
modul său de curare Viguerat a ținut mai 
filele trecute in Modena o foarte interesantă 
conferință ascultată de un însemnat număr 
de medici. Un filantrop din Genf a inființat 
pe seama tuberculoticilor un institut — Vi
guerat. Acest institut se va deschide in No
vembre, deocamdată numai pentru acei mor- 
boși la a căror mântuire nu mai e speranță. —

Contra cholerei. Față de lățirea amenin
țătoare a cholerei vicecomitele comitatului 
Timiș a dispus ca stradele, piațele și zidirile 
publice in fie-care comună să se țină in cea 
mai mare curățenie. Zidirile publice trebue 
bine desinfectate și trebue ridicate barace in 
cari să fie separați cei atacați de choleră. 
Fie-care comună are se grijească ca se aibe 
la disposițiune in cuantitate necesară var 
și oarbol. Casele mortuare sunt a se țină in 
stare bună. Medicii privați sunt a se intre ba 
dacă in cas de lipsă primesc esmisiuni sau 
ba. Din 10 Octomvre incolo primpretorii și 
medicii cercuali respectivi vor visita de-amă- 
runtul toate comunele, se vor convinge des
pre toate și vor face apoi raport despre 
cele aflate.

Călindariul septemânei.
Pilele Călindarul veehiu. | Călindarul nou. Soarele

Dum. d. Inălț. s. Cruci, gl. 6, st't. 4. ||rSs. ap.

Dum. 18 Cuv Eumenie 30 Ieronim 5-59 5-40
Luni 19 Muc. Trofim 1 Oct. Rem. 6- 0 5*37
Marti 2o Muc. Euntatie 2 Leodegar 6- 2 5-35
Mere. 21 Apost. Codrat 3 Candid. Oct. 6- 3 6-33
Joi 22 Muc. Foca Sfințitul 4 Franc. Sev. 6- 5 5-31
Vineri 23 ț Zam. S. I. Rot. 5 Placidu 6- 7 5- 9
Sâmb. 24 Mța. Tecla 6 Bruno 6- 9 5-27

Glume.
Doftorul: Cum se mai țin, Petre, bol

navii noștri din cele 12 chilii ?
Servitoriul: Trei au murit atji noapte.
Doftorul: Trei? Doară eu am scris lea

curi pentru patru.
Servitori u 1: Așai, Domnule Doftor, dară 

unul n’a vrut se iee leacurile ce i-ai scris pe 
sama lui.

*
In Paris au oprit umblarea banilor de ar

gint italieni. Un domn pentru ca se scape de un 
astfel de ban l’a dat unui cerșitoriu orb.

— Se mă ierți, Domnule, <jise orbul, acest 
ban nu mai umblă.

— De unde ști asia DTa ?
— Am cetito in foaia mea.
— Apoi DTa cetești feaiă și ești orb.
— D’apoi pentru cel ce nu vre se-mi creadă 

că sunt orb, sunt surd și mut. Așa și pentru DTa.

Posta redaețiunii.
Dlui I. P. inPobda: Știrea am dato. Poesiile 

insă pot apare numai in numărul proxim.
Dlui Dr. Vidi in P. 0: Am primit, vom 

intrebuința-o.
Anonimului din Fabric : Corespondințe ano

nime nu publicăm. De frecări confesionale intre 
noi se ne ferim ca de foc. De altcum trebile din 
Hisias s’au publicat pe larg in .Dreptatea".



Târgul 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 fl. 90 cr. — 6 fl. 10 
cr. per m. m.

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

Gr^ul 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.

P ă s t ă i o a s e. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 5 fl. 50 cr. rotundă 6 fl. 25 cr. sură 
5 fl. 25 cr. pistriță 4 fl. 50 cr. pitică 7 fl. 
cr. M a z e r e 8 fl. 25 cr. — 9 fl. 25 un
gară despoiată 16 fl. 10 cr. Linte, slab cău
tată, soiul mai slab 9 fl. mai bun și despoiat, 
amăsurat soiului și mărimei până la 20 fl. Mac 
sur 28 fl. venăt 32 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 38 fl. (Toate se pricepe, per 
100 kilogramuri).

Sămențuri. Sămență de trifoiu 70—72 fl. 
de luțernă 64—68 fl. măzăriche 8 fl. 25 cr.— 8 fl. 
75 cr. mohor 8 fl. 00 cr. — 8 fl. 50 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 11 fl. 00 cr. — 12 fl. 50 cr.

Gogo aș e 10 fl 50— 12 fl 75.
V i c t u a 1 i i. Prețurile preste tot scad 

incă la cei mai multi 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 căclut cu 60 cr. la maja metrică : s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 00 cr. roșa nuoi 1 fl 60 
cr. ca covrigii 2 fl 50 de fabrică 1 fl. 00 cr.

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

Ceapa in cuantități mari a remas cu 
a 4 fl. 80 — A i u 1 37 fl (per 100 Kilogr.)

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

Carnea 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. 
păfechia.

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

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

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

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:
seu mestecate 

III clasa 
—.10 
—.15

Pentru trenurile Personal 
Zona

1
2

I clasa 
—.30 cr. 
—.40 cr.

Omnibus 
II clasa 
—.15 cr. 
—.22 cr.

cr.
cr.

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 4 Octomvre 1894.

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

r> n a 78 „ » ioo n 5.70—5.75
SScară „ „ n « » 100 n 4.75—4.80
Orz » » r> r> » 100 n 5.30—5.40
Oves, venturat per 100 chilogr.
Cucuruz, nou a 100 „ 5.70—5.75
Rapiță, » 100 , . . • • • • 9.40—9.50

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 3 Octomvre 1894.

Grâu

Ovfis

de primăvară 
toamnă .

de toamnă . 
de primăvară

Cucuruz per Mai—luni
„ „ Sept.—Oct.

Rapiță.........................

fl. 6.74
fl. 6.27
fl. 5.75
fl. 6.10
fl. 5.76
fl. 6.13
fl.11.15

Beregseu 
Merczyfalva 
Recasiu
Remetea

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona

2
2
2
1

Szakalhaza 
Siag 
Sant-Andrâs 
Jebel

Zona
1
1
1
o

Bursa de Budapesta din 30 Septemvre 1894.
Datoriă de stat

ung. 100, 500, 1000
n
n

zone general
Trenuri accelerate

Tariful de
Trenuri pers, omnib. seu mest.

Zona I clasa II clasa III clasa I clasa II clasa III clasa
1 50 40 25 60 50 30
2 1.00 80 50 1.20 1.00 60
3 1.50 1.20 75 1.80 1.50 90
4 2.00 1.60 1.00 2.40 2.00 1.20
5 2.50 2.00 1.25 3.00 2.50 1.50
6 3.00 2,40 1.50 3.60 3.00 1.80
7 3.50 2.80 1.75 4.20 3.50 2.10
8 4.00 3.20 2.00 4.80 4.00 2.40
9 4.50 3.60 2.25 5.40 4.50 2.70

10 5.00 4.00 2.50 6.00 5.00 3.00
11 5.50 4.40 2.75 6.60 5.20 3.30
12 6.00 4.80 3.00 7.20 6.00 3.60
13 7.00 5.30 3.50 8.40 6.50 4.20
14 8 00 5.80 4.00 9.60 7.00 4.80

Consemnarea
numerilor zonelor

stațiunilor
de cari se țiîi a

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

;in acele

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-Szălâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Bâcs Almâs 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâmson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sărafalva 7
Bekesfoldvâr 8 K. Kun-Szălâs 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Sofronya 4
Bikity-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Lokoshâza 6 Szakalhaza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz S
Csăffa 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 Moritztold-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
t’elegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsărholy 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 Nyârsapot 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkany 7
Gyoma 10 Oroshăza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlămos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Varadpiispoki 4
Halas 12 O.-Bessenyo 6 Vărad Velentie 13
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palies 10 Versecz 12
H.-M.-Văsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
[âm 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bănreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Paka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Ketegyhăza 6 Pnszta-Poo 12

celelalte stațiuni se țin de zon’a 14.Toate

deRenta
n
n
n

Obl.
J»
w .. ................ -

Obl. cu premii ung., 100...................
» w » » 50,.................

Obl. de desdaun. regal., am., ung.,
„ „ „ „ croate • • 

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

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

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

n
/f 

căilor
n

n

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

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

aur
n

»
coroane

n
fer. orient. 1876 ....

„ de stat, 1889, aur.,
» » » » arg-

de stat
ff 

ff 

tf

tf

rt

rt 
de aur austr.

de

com., hârtia, Mai-Nov.
tf

ff

rt

47.
47o

47o
47.
57.
47,
4*/î

4 7,7o
4*/.7.
•47o
• 47., 
. 47.

• 51%

• 47io
„ Febr.-Aug. . . 4’/l070 

arg. Jan.-Jul. . . . 4711)70
„ Apr .-Oct. . . . 4 7l07j

118.60

98.50
98.50
98.50
98.50 

4»/0 119.75 
4°/0 150— 
5% *
57o

austr. 1854.
1860,
1860,
1864,
1864, 

1890

stat
ff

ft

ft

•t

tf

tt

tf
Renta
Datoria

tt

tt

rt
Obl. oraș. Budapesta
Obl. ' ’

ff

ft

tt

ff 

ff 

ft 

rr

ff

ff

ft

rr

250,
500
100
100
50

c. fr. bulg..............................................
cu prem. șerb. 100 fr....................   .
„ „ „ „ „ (stamp, austr.)
soc. p. reg. Temeș-Bega.................

147—
159.50
198—
198—
10L50
119—
38—
SO

IOS—

Scrisuri fonciare.
de econ. 57o ....
credit Arad 5°/0 40 ani 

ff ff 

ff ff
ardeleană

n

ft
din
n

gen. din Sibiiu 110
n
tt

rt

„Albina", inst. 
Banca

ff 

ff 

ff 

ff 

tf 

ff 

ff 

n 
rf 

rt 

rt 

ft 

tt 

rt 

tt

civ. de
tt

ft 
credit

H

n
fonc.

rt

rt 
de

n

tt
credit

tt

tt

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

102.50
»

57o......................
57,70 • • • • •
570 ...... 
41/17o 40 ani . . 
4*/“/. 50 ani . .

Sibiiu 5°/q..................
rr

tf

tf

57.70 • •
67o • • •
47.70 . .

57o 31.3 ani 
5°|0 40 ani .

III. emis. 5°|0 . .
IV. emis. 4*/s7o •
- % . -|0 .

împrumut, banen ung. hipotec. 4U|O . .

n

rt
I. de 
!■ „

tf

ft

ft

106rt

tt

credit din Timișoara 5°|,

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

vArio*. _rt rt ff ’ •

austr.-ung. de 8 fl. . . 
de 20 franci................

n
n 1

tt 1

maree
Lira de aur turcească.........................
Argintul austr. și ung.............................
100 maree germ, in papir.................
n n „ de bancă pr. 31 Maiu

20

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

ft tf
Sorturi reun.

rt

rr

rt 
Obligațiunile

tf

tt

tt

tt
Instit. de 
Crucea roșie austr. 10 
Sorți Pălffy 40 . . .

„ st. austr. 
„Io-sziv" 2 .

„ „ austr’ 
crucea roșie 5 . .

ff
„ austr.........................

basilicei 5.........................
bpestan .... 
austr......................

roșie italien. 25 lire 
„ austr.

ff
crucea

rt
cred, austr. 100

100.50

102.50
100.50
102.—

90.50
128—

5.90
5.94
9.96
9.92

12.28

11.29
61.37
61.37

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 tine in Ci a
c o v a in dilele din 11—14 
Octomvre nou 1894.

Cn toată stima

Ignat Purjusz
arendașul târgului.

Nru 124 (2—2).

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 2 Octomvre 1894.

EFECTE a <® 33O
Q

SCADENTA
CUPOANE

LOR

sq
S 4
Eu £ Ș 
o ° *

ÎMPRUMUTURI de stat 
ROMANE

Rentă perpetuă..................... 5’/o Apr.—Oct, 
Apr.—Oct.

100’/.
„ amortibilă..................... 5°/o 971/,
„ „ din 1892 . 5% Ianuarie Iulie 98
» » » 1893 . 5% Ianuarie Iulie 987.
„ „ 82'/, mii. . 4»/o Ianuarie Iulie 84'/,
„ „ 50 mii. . . 4% Ianuarie Iulie 83’/,
„ „ 274 mii. . 4% Ianuarie Iulie 85'/,
„ „ 45 mii, . .

Obl. căilor fer. rom. (conv.
4% Iunuarie Iulie 86’/,

Schuldversehreibung) .... 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 867.

» n n n 1884 5% MaiuNoembre
» n » n 1888 5% Iun.—Dec. —
n n H n 1890 5% MaiuNoembre 877,

împrumuturi de 
SOCIETĂȚI

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

fulie Ianuarie 92
„ „ urb. Bucuresci . . Iulie Ianuarie 102
„ » v n • • 6% Iulie Ianuarie 100
n n n n • • 5‘7o Iulie Ianuarie 87
„ „ n Ia?i .... 5% Iulie Ianuarie 797,

Obl. soc. «le basalt................. 6% Iulie Ianuarie 95

ACȚIUNI
s rs

—
Valoarea 
Nomiuala

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

„ „ „ Naționala , . 36 200 — ’
„ „ „ Patria .... — 100 —
„ rom. de eonstrucțiuni 15 200 —
„ de basalt ....... 30 250 —
„pentru fabr. hârtiei .... — 100 —-

MONETE

O
FE

RI
TE

 cu
 

ba
ni

 ga
ta

SCHIMB

CU
RS

U
L

Napoleonul . . . . — Londra . . cek 25.41
Galbenul austriac . . — „ . 3 Inni 25.27
Coroana germană (marca) ’ — Paris . . eek 101
Lira sterlină . . . . — „ • 3 luni 100.25
Lira otomană . . . — Francia . cek —
Imperialul rusesc . . . . — „ . 3 luni —
Florinul austriac de hârtie — Viena . . cek 2037,
Rubla de hârtie . , — „ . 3 luni 2017.
Aur contra argint (agiul) . O°/o „nap. (scurt) —

Berlin . . cek 124.35

CEREALE
2 £

ER
IT

E 
ct

ol
itr

uî „ . 3 luni
Germania . cek

„ 3 luni

123.70

£ g £-2 Amsterdam3 luni —
0 O Petersburg 3 luni

99.90Grâu..................... 60 8 Belgia . 3 luni
Porumb ..... 60 5-75 „ . (scurt) —
Secară • . . . . __ __ Elveția . 3 luni —
Oves..................... — — Italia . . 3 luni
Orz......................... — —
Răpită................. — —
Fasoie................. — —

împrumuturi ipotecare 
(pe lângă intabulațiune) 

se esoperează 
sub condițiunile cele mai favorabile.

MT A se adresa cătră adm. foaiei.
Nr. 117 (x— 6)

Invitare la prenumerațiiine.
„Foaia de Duminecă* a di arului 

„Dreptate a11, apare odată pe săptămână 
in estensiune de cel puțin 8 pagine cu ilus- 
trățiuni, este întocmită pentru trebuințele 
țăranului român și costă

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

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

(„Dreptatea11 care apare in fiecare di de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fl. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea11 capetă și „Foaia de 
Duminecă11 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 rugata, 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 diarului „Dreptatea11 in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Administratiunea.
9

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., Gestiunea 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 audim ! Toaste pentru 

tot feliul de persoane și ocasiune. —.20.
Hășdeu, Ion Vodă cel cumplit. 1-65.
Heliade-Badulescu L, 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 
din Ardeal și Ungaria 1697—1701. 1.40.

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

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

I> i e ț i o n a r i:
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 Georgiu 

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

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.

Pestnlozzi viața, metoda și activitatea Iui 
de E. D. Balte.mu. 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 Dirnitr. 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 pentru învăță

mântul intuitiv de V. Gr. Borgovan. 2.—.
Scriptolegia sau modul de a învăța cotitul 

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

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

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

lării in școala poporală pentru preparandi și în
vățători de G. Trifu. —.80.

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

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

Instrucțiunea Gimnasticei in șeoale, cu 57 
figuri in text de D. Iouescu. 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, ă 60 cr. pentru sută.

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

Dolezal-Berghaus-Gonczy, Osztrâk - magyar 
monarchia făli abrosza (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.
Nr. 34. D. (X—7)


