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întâmplări de preste septemână.
Lucrurile mai însemnate întâmplate in 

săptămâna trecută sunt următoarele:
Proiectele de legi jidovești sau păgâne 

pre cum le numesc unii, sau așa numitele 
reforme bisericești, hotărîte din partea dietei 
de la Budapesta, au ajuns in dilele trecute 
la desbatere și in casa magnaților din 
Budapesta.

In casa magnaților nu sunt deputați 
aleși, ci acolo șed toți episcopii și capii 
bisericelor creștine, foarte mulți prinți, grofi 
și baroni și unii membri numiți de mo
narchal.

Maioritatea casei magnaților nu este de 
o părere cu maioritatea din dietă. Acești 
fruntași ai țării și ai averii nu doresc acele 
legi păgâne.

Aceasta s’a adeverit prin desbaterile din 
dilele aceste. Stăpânirea țării adecă cerea 
ca casa magnaților incă se mai voteze doue 
legi din cele păgâne. Anume legile prin cari 
se se spună, că legea jidovească este ase
menea ca și cea creștinească și că are 
aceleși drepturi ca și cea creștină in toate 
privințele; eară prin legea a doua să se 
spună, că fie-care om își poate schimba și 
muta legea când și după cum îi place, adecă 
se poată face cu legea cum ar face cu o 
căbăniță și dacă chiar vre apoi se poată 
trai in țară și in lume cum îi place lui fără 
de nici o lege sau religiă.

In casa magnaților inse n’au fost așa 
mulți pretini de sîlă sau de voia bună ca 
cum au fost in dietă.

Guvernul a avut o grea luptă cu magnații. 
Desbaterile au fost aspre. Foarte mulți au 
arătat cât de rele și de stricăcioase pentru 
țară și pentru popor sunt acele legi des- 
brăcate de sfințenia și de credință.

Metropolitul român de la Sibiiu și epis
copii români de la Arad și de la Caranse
beș incă au ținut vorbiri semburoase contra 
acelor proiecte de legi. Eară episcopii români 
de la Oradea-mare, Gherla și Lugoș au votat 
in rend cu ceilalți episcopi contra acelor 
proiecte de legi.

In sfârșit guvernul a perdut de astă- 
dată in casa magnaților și planurile sale 
despre primirea legii jidovești și despre li
bera schimbare a religiunii nu s’au primit, 
ci s’au respins cu mare maioritate de 
voturi.

Se crede că acuma stăpânirea nu va în
cerca eară curând implinirea poftelor sale 
respinse cu atâta energiă. —

Procesul de presă ce era se se țină 
aici in 11 Octomvre n. a. c. contra „ Drep

tății “ și „Foaiei de Duminecă" nu se va 
ține, ci s’a amânat pe un timp nehotărît, 
pentru că acusatul redactor Domnul Dr 
Valeriu B rani see este incă tot greu 
bolnav. —

Procesul, intentat Domnului Septimiu 
Albini din Sibiiu in causa Memorandului, 
s’a pertractat in 9 Octomvre n. înaintea 
curții cu jurați din Clușiu. Dl Albini 
incă a fost osândit la 2 ani 6 luni 
prinsoare de stat, contra căreia sentențe a 
apelat. —

Reuniunea tractuală a învățătorilor ro
mâni gr. or. din protopresbiteratul Timișorii 
era se țină in est an in 11 Octomvre adu
narea sa generală in Fabricul - Timișorii. 
Foile străine bucină acuma, că căpitanul 
orașului n’a slobodit ținerea acelei adunări, 
pentru că reuniunea n’are statute aprobate 
de guvern și pentru că s’a convocat tocmai 
pe acea di in care se va țină aici procesul 
de presă.

Ce lucru ticălos! Acele adunări s’au 
ținut necunturbate pân acuma de ani de 
dJle. Ținerea adunării s’a stătorit inainte de 
cess’a pus terminul procesului de presă, 
care adi fără de aceea este deja amânat. 
Se vede dară prea limpede, că această 
oprire copilărească umblă numai se necă
jească pe Români. —

Dieta din Budapesta și-a început eară 
ședințele sale in 8 Octomvre n. a. c. Prim 
ministrul ca ministru de finanțe a pus pe 
masa dietei preliminariul de spese și venite 
a țării pe anul viitoriu. Ministrul se laudă 
că in anul viitoriu spesele vor fi mai pu
ține cu 18.000 fi. și că statul va lua in 
mâna sa ferberea spirtului, adecă va mo- 
nopolisa și spirtul și va rescumpera de la 
oameni căsanele mici. —

Delegațiunile monarchiei s’au încheiat 
și in est an și ungurii au remas in sferlă 
cu pofta lor de a sfărima România, pentru 
că ea nu este dușmană noue, Românilor 
apăsați. — Dară din resbunare apoi groful 
Pista Kâroly a ținut la adunarea așa nu
mită culturală din Ungaria de sus o vor
bire scrișnitoare din dinți. El a dis și a 
cerut ca tot ce este in țara aceasta se se 
facă maghiar chiar și cu foc și cu fer. Pen
tru această agitațiă la ură și dușmănia inse 
Dlui president Pișta Kâroly nu s’a în
tâmplat incă nici un proces, nici un fir de 
păr nu îi s'a strimbat in cap. Bag seama 
grofului Pișta toate îi sunt iertate in țara 
noastră.

Sărmană țară!

Prigonirea Românilor din Cianad.
Inspectorul școlar regesc al com. Cia

nad, raportează ministrului că in școalele 
nemaghiare de pe teritoriul comitatului 
Cianad, progresul din limba maghiară este 
nul, deci cere intervenția ministrului.

Ministrul, in urma acestui raport, pre
tinde de la Dnii Eppi Me ți a nu din Arad, 
Pop o vi ci din Timișoara și Pavel din 
Oradea-mare introducerea cercetării discipli
nare contra invâțătorilor gr. or. români din 
Nădlac, Seitin, Bătaniași Tornia 
(pentru invâțătoriul din Tornia cere desti
tuire), contra învățătorilor gr. cat. români din 
Nădlac și Seitin și contra învățătorilor 
sârbi din Nadlac și Tornia.

Aceasta este masca sub carea ministrul 
cu inspectorul voesc a sdrobî puterile Ro
mânilor din acele părți de o parte, ear de 
alta parte sub astfel de preteest voesc a 
pune mâna pe școalele române. Adi in corn. 
Cianad, mâne cine știe unde.

Și că in adever raportul dlui inspector 
este tendențios și prin urmare mincinos, ne 
vom convinge din următoarele:

învățătorii, contra cărora se cere cerce
tare disciplinară, trec de model înaintea co
legilor lor. Metodul lor de propunere, dili- 
gința și zelul, apoi purtarea in și afară de 
oficiu i-a ridicat in ochii colegilor lor. E ab
surd deci a presupune ca atari invețători 
nu-și fac datorința.

Dar se presupunem că chiar față de 
limba maghiară au arătat negligință și nici 
atunci nu are loc nici chiar admoniarea pen
tru dânșii, pentru că vor fi aretat-o nu din 
ură față de limba maghiară, ci din simplu 
motiv că copiii nemaghiari de pe teritoriul 
comitatului Cianad, cunosc limba maghiară 
in destul și fără școală, mai mult de cât 
pretinde legea, deci vor fi folosit timpul cel 
scump la predarea celorlalte obiecte de în
vățământ și de aci nu urmează că limba 
maghiară e ignorată.

In intreg comitatul Cianad nu se află o 
singură comună fără cel puțin x/5 maghiari 
din întreaga poporațiune, deci copiii nema
ghiari di de di vin in coatingere cu copiii 
maghiari de la cari insușesc limba maghiară 
și fără școală. Afară de aceea mai in fie
care comună se află și școală comunală.

Ar fi nepedagogic din partea învățători
lor a se estinde asupra limbei maghiare mai 
mult de cât pretinde legea, când afară de 
limba maghiară mai au o mulțime de obiecte 
de invețăment care de care de mai mare 
importanță pentru viață. A ignora celelalte 
obiecte de invețăment pentru limba maghiară 
înseamnă a nu fi nici orientat in memoria 
școalei poporale.

Școala poporală are menirea a introduce 
pe elev in viață, a-i pune basă solidă pen
tru toate ramurile vieții. Ear obiectele pre
scrise pentru școala poporală sunt de natură 
a introduce pe elev in viață, sunt unul 
fiește-carele neapărat de lipsă și toate nu
mai la olaltă in stare a duce la resultatul 
dorit. Pe lângă aceste fie-care obiect de in
vețăment din școala poporală are un mate



rial atât de vast in cât cu greu credem că 
poate fi esauriat intreg in decursul anului 
școlastic, de și numai intreg esauriat poate 
duce la resultatul dorit.

Nu zace numai in interesul nostru a 
pune destul pond pe obiectele de invSțământ 
din școala poporală, zace in interesul patriei 
intregi, zace in interesul civilisațiunei. Se
colul in care trăim ne strigă: lumină și eară 
lumină. E pretensiune nebună dară de la 
inspectorul școlar a pretinde deci, ca pentru 
limba maghiară să se ignoreze celelalte 
obiecte de invSțământ. Ear atunci, când și 
fără concursul invețătoriului băeții știu și 
vorbesc limba maghiară, nu avem drept a 
toca in cap pe bietul invSțătoriu, ci da avem 
tot dreptul a pretinde de la dânsul progres 
in celelalte obiecte de invSțământ. Și in pri
vința aceasta inspectorul confesional și con- 
sistoriul arădan e in posițiunea plăcută a 
arunca in fața inspectorului nemernic esa- 
menele distinse ale învățătorilor contra că
rora se cere cercetare pentru negligință.

Acesta dară e numai un pretecst.
Motivul adevărat este ținuta bravă a în

vățătorilor față de pretensiunele ilegale ale 
obraznicului inspector școlar regesc din acel 
comitat.

Să ilustreze faptul.
Cu ocasiunea unei visite la școala ro

mână din Tornia, după ce inspectorul a con
versat cu băeții, după plac ungurește, a pre
tins să i-să respundă din toate obiectele un
gurește, la ce invățătoriul s’a opus cu ener
gie făcându-1 atent la planul nostru de în
vățământ, carele basat pe pretensiunea legii I 
a indicat estinderea asupra limbei maghiare. I 
Astfel a pățit-o pretutindenea. Ba a mai pre
tins ca să i-se cânte și atare cântare ungu
rească. (Nu cumva Kossuth Lajos azt izente? 
Red.) (Observ aici că in comuna Tornia ma
ghiari sunt s/i fațâ de */6 Români și ceilalți 
sârbi).

Pe lângă acestea a mai avut incă multe 
alte pretensiuni cari jignesc drepturile noastre 
naturale și garantate in lege, la cari se înțe
lege învățătorii i-au răspuns cu „pune-ți pofta 
in cui*. Așa de pildă a pretins ca numele 
băeților, in rapoartele cătră antistiele comu-

FOIȘOARA.
Plugar Român...

Plugar Român mi te ridică!
Tu, stâlp voinic de țară, 

Căci eată lifta cea păgână 
Crunt se revarsă eară.

Pe strămoșeasca ta moșie, 
Cu sânge mult scăldată

Și prin răsboae urieașe, 
Cu chin și greu păstrată.

E sfântă dragostea de casă, 
De fii și de soție,

Dar mult mai sfântă e iubirea
De neam și de moșie.

Plugar Român, mi te ridică! 
Leu aprig in resboae,

Tu, oțelitul in nevoe, 
Stejar ce nu se 'ndoae.

Ridică-te și ’ți făurește 
Din plug cumplite arme,

Ce sumeția păgânească
Se frângă și se sfarme !

loan Nenițescu. 

nale, să se scrie ungurește, a pretins și ese- 
cutat ștergerea inscripțiunelor românești de 
pre edificiele școlare românești etc. etc.

Așa dară nu bieții învățători, ci dl in
spector ar merita o lecție bună de la șeful 
său, carele eri, alaltă-eri a trimbițat in lu
mea largă că DSa nu voește a jigni pe ce
tățenii statului in sânțămintele lor, că nu 
voește să vateme pe aceia cari țin la obi
ceiurile lor etc. etc.

Atâta pond putem pune pe vorbele unui 
ministru? Pardon, uitasem că suntem in 
Ungaria.

Intru cât i-se va implini aceasta preten
siune a dlui ministru nu știm, vom vedea. 
Una insă suntem in drept a cere de la Prea 
Sânțiele lor că anume cu atât mai multă 
energie se pășească față de aceasta preten
siune oarbă cu cât ea este basată pe min
ciunele unui inspector nemernic, carele pre 
aceasta cale caută a-și câștiga merite înain
tea stăpânului său.

Cenadanul.

Contra necumpetului.
Archiepiscopul și Mitropolitul gr. or. al 

Bucovinei Silvestru Morariu a dat contra 
necumpătului un eirculariu mai nou, din care 
reproducem următoarele:

„Raporturile sosite in timpul din urmă 
de la mai multe oficii parochiale ni-au îm
părtășit vestea îmbucurătoare, că o parte în
semnată a poporanilor din mai multe comune 
bisericești, pătrunsă fiind de adevărul, că 
patima beției nimicește pe om in 
privința fisică, spirituală, mo
rală, socială și economică, s’au în
duplecat, de a abdice tuturor abusurilor, ce 
obicinuiau mai înainte a se face cu băuturi 
preste măsură la feliurite petreceri și petre
canii familiare, pre cum și la conveniri 
sociale.

Acum, când poporul a pornit a se de
ștepta și a-și cunoaște greșeala trecutului 
nisuind la cumpătate, se naște, totodată și 
speranța îmbucurătoare, că purificându-se 
datinele creștinești de abusul beției, se va 
mai deștepta și simțimântul religios, ear pe

Moartea lui Decebal.
La Sarmisagetuza stă mândrul Decebal
Ce-a frânt popoare multe de jos și de pe cal, 
Stă, sângerat din luptă, pe scaunu-i regesc 
Și chin adânc zvâcnește in ochiu-i vulturesc ; 
Căci luptătorii harnici ce lângă tronu-i stau 
Frânturi de spade numai in mână ei mai au........
Și tarea lui cetate de flăcări e cuprinsă 
Și de dușmane brațe jur împrejur întinse! 
Mereu in sală intră, mereu voinici răniți, 
Pe lângă tron s’așeadă de sânge-acoperiți 
Cu deznodate prăștii, cu scuturi găurite, 
Cu tolbele deșarte, cu zalele plesnite. 
Și Decebal la denșii se uită cu durere !

Dar eată se ridică și strigă cu putere : 
„Sus cugetul și firea........ sus frunțile voinici!
„Plecarea in durere e pentru inimi mici.
„Invinsu-ne-a Romanul, dar.... nu ne va supune — 
„In a sclaviei lanțuri ei trupuri reci va pune. 
„Aduceți o căldare!.... In ea o beutură 
„Să facem, și, cel care gusta-va picătură 
„SS moară ca om liber, ca sclav să nu trăiască — 
„La Zalmozis o nouă viață se-și găsească.* 
Cum Regele grăit-a așa s’a și făcut.
Rămasul pâlc de oaste stă lângă tronu-i mut. 
Atunci a legei preot, mai mare ’ntre cei mari 
Pășește spre căldare cu pași inceți și rari, 

de altă parte vor lipsi și multe fapte rele, a 
căror primă causă a fost mai de-a rândul 
întunecarea minții celei sănătoase și infuriarea 
inimei, tot producte ale necumpătății.

Această pornire salutară, a cărei sosire 
de mult timp o dorește și o intenționează 
acest scaun duhovnicesc in interesul moral 
și material al poporațiunei din Archidiecesa 
Noastră, o sălutăm cu bucurie privindu-o 
ca un moment preparativ pentru o stare vii
toare mai validă a referinților.

Din causa vitregelor impregiurări, drept 
ca creștinul nostru a dat inderet.

Dar procesul îndrumat ce se manifes
tează in enoriele nisuitoare la trezvie, de
monstrează că simburile moral la poporul 
nostru nu e stirpit și că greșeala de până 
acuma e raparabilă. Poporul nostru băștinaș 
este de comun un popor cu calități funda
mentale foarte bune și lesne induplecaver la 
ori ce intreprindere, de la care sperează mai 
cu seamă folos real.

Din aceste resultă așa dar, că 
poporului acestuia îi trebuesc 
povățuitori prudenți, conducă
tori sinceri, luminători stător- 
nici, păstori de suflete adeverați, 
c a r e p ă t r u n ș i f i i n d d e chemarea 
lor ca exemple vie să lumineze 
înainte cu cuvânt mieros și cu 
faptă deamnă de imitare, și atunci 
dobânda va fi sigură.

Noi salutăm mișcarea spre bine, ce se 
simțește in preoțime, iar prin impulsul aces
teia in turmele cuvântătoare încredințate ei 
spre păstorie și recunoaștem in deosebi zelul 
acelor păstori de suflete, cari până acum au 
dat probe lăudavere de activitate păstorească 
in ramul amintit. Adaugem insă totodată, că 
respectivii cu pașul prim să nu se mulțu
mească, nici să socoată, cumcă lucrul e pli
nit, ci să aibă de grijă, ca colțul trezviei să 
prindă și rădăcina temeinică, se obrăslească 
și să producă roduri dorite, iar la procedere 
in astă direcțiune se recomândă păstorilor de 
suflete acea prudență păstorală, ca nu cumva 
cu forțare din cale afară să dee in extreme, 
cari ori și cum sunt nenaturale.

In fine sperăm, că pornirea indegetata

O cupă el își umple și hotărît o poartă 
La gură, și o soarbe, grăind când o deșartă : 
„Iubirea libertăței, e-al bărbăției semn.
Acel ce ’n pept n’o simte, de jug și lanț e demn!" 
Și-așa a morței cupă din mână ’n mână trece.,.. 
Și cel ce gustă ’ndată alături cade rece. —

De-odată greaua poartă se sparge, și in sală 
Traian cu capii oștei romane dă năvală .... 
In clipă luptătorii ce n’au beut venin, 
Frânturile de spade și-le infig in sin
Și cad călduți in sânge.... Când eat’ Traian zărește 
Pe Decebal ce șade, și pacinic mi-1 privește. 
„Supune-te — îi strigă — viața-ți dăruesc....“ 
Dar Regele se scoală și dice: „Nu primesc 
„Ca dar sclavia joasă.... Regi mulți supus-ai tu.... 
„Ia leșul meu de caru-ți, dar.... sufletul meu, nu!“ 
Unjunghiu in pept și’mplântă și moare... Ear Traian 
La sala ’ntreagă cată, la vrednicu-i dușman, 
L’ai sfii apoi se ’ntoarce grăind cu ochiu aprins: 
„Noi, ce-am invins, ca pildă s’avempe-acest învins." 

loan Nenițescu.

Poesii poporale.
— Culese de Iulian P u t i c i u inv. in Pobda. —

Frundă verde rumpe-te-oi 
Pe genunche pune-te-oi, 
Cu condeiul scrie-te-oi 
Codru negru trece-te-oi. 



spre bine va afla resunet și in celelalte părți 
ale Arehidiecesei noastre, unde până acum 
se obsearvă pasivitate in amintita direcțiune, 
ca pe acea-și cale să se desvoalte bune roduri, 
pe cari așteptăm cu nerăbdare a le culege11.

Albinele și păiangenii.
După Farviâre albinele își comunică 

noutățile lovindu-se una de alta cu antenele. 
Când se anunță un mare pericol, e mare 
agitare in știubeiu, și ceea ce aduce vestea o 
duce de a dreptul la regină.

Ca și furnicele albinele sunt dispuse la 
răpiri și resboaie. Cele ce au instinctul de a 
fura, se deosebesc de proprietarele știubeiului 
prin aceea, că vrând se fure miere, nu intră 
de-a dreptul pe urdiniș, dar incet și pe furiș. 
Altă dată un trib intreg năvălesc intr’un 
știubeiu, ea la bătaie pe locuitorii lui, și dacă 
inving, ucid regina, ai cărei supuși devenind 
lași, nu numai că incetează ori-ce resistență, 
dar adesea trec la inimic ajutându-1 se rupă 
celulele, și se ducă mierea la locuința lui. 
De altfel furnicile briganzi fac rău și in 
câmp liber: ele năvălesc câte 4—5 asupra 
unei albine cinstite, o apucă de picioare, o 
ințeapă, ca se scoată limba, pe care sugând’o 
pe rend, îi dau apoi drumul.

— Architecți și matematici mai meșteri 
ca albinele nu se găsesc nicăiuri in spețele 
animale : celulele lor sunt exagonale așa că cu 
minimum de muncă și material realisează 
maximum de capacitate; ba mai mult, fundul 
lor e din trei planuri, ce se intâlnesc intr’un 
punct și sub unghiul de inclinație asemeni 
cerut spre a realisa capacitatea maximă cu 
minimum de muncă și material.

Aflarea acestui unghiu era o problemă 
de matemateci înalte. Deslegarea ei intre 
alții o dă Maclaurin înaintea societăței regale 
de la Londra. Și unghiul determinat de 
calcul — maximum de capacitate cu minimum 
de muncă și material corespunde celui ce se 
măsoară in fundul celulelor albinelor.

Darwin reușește se explice mulțumitor 
acest instinct: albinele sălbatice ’și pun mie
rea in celule foarte neregulate, sferice, cilin
drice uneori. Dându-se și celulele hexagonale 
presintă asupra acelor sferice și cilindrice o

Nu te-oi scrie cu arginte!
Că de acela-i puțintel, 
Ci te-oi scrie eu cerneală 
Că este destulă in țară. 
Luai coala de hârtie 
Și condeiu să prind a serie, 
Scrisei u două, trei ren duri 
Și mă luai pe gânduri, 
Și gândind pe loc am stat 
Lui Dumnezeu m'am rugat, 
Se-mi deperte gândurile 
Ca se-mi sfârșesc rândurile. 
Gândurile n’a încetat 
Rândurile n’am gătat. 
Puseiu condeiul pe masă 
Și mă mai plimbam prin casă, 
De la ușă pân la masă 
Eacă puica intră ’n casă. 
Puiculița mea iubită 
De ce ești a di amărîtă, 
Amărîtă, supărată 
Doar nu te-am iubit vro dată? 
Poți tu mândro ijice ba 
Că nu te-am iubit cândva ? 
Ori ești mândro amărîtă 
.................................................? 
„Ba eu, bade, nu pot dice 
Că ți-a fost gurița dulce“. 

economie de ceară și de muncă, cum albi
nele ’și procură foarte greu ceara, cele ce 
intemplător au construit celule tot mai aproape 
de cele hexagonale au avut un avantagiu 
asupra celorlalte, rămânendu-le o cantitate 
de energie disponibile pentru alte nevoi, și 
ca atare au putut supraviețui in condițiuni 
mai avantagioase.

Instinctul construirii celulelor e insă 
foarte des controlat prin inteligență. S’au 
vădut albine stricând și refăcând din nou 
celule, la cari greșiseră ceva. Huber punând 
o bucată de sticlă in drumul unui fagur, 
albinele modificară celulele așa ca se incun- 
giure acel obstacol, mai înguste la bază și 
mult mai largi la vârf. Altă-dată acelaș au
tor observă, că o bucată de fagur desprin- 
(țându-se din posiția lui primitivă, câte mai 
multe albine, trei dile de-a rândul, rând pe 
rând, îl spriginiră in noua lui posiție, până 
când altele îl fixară cu legături de ceară. 
După această intăriră din nou cu ceară și 
pe ceilalți faguri, ca se-1 prevină de a cădea.

In fixarea fagurilor, ce se desprind, al
binele fac adesea stâlpi provisori, un fel de 
schele de zidărie, pe care le distrug, după 
ce au fixat solid fagurul.

Când sunt atacate de sflexul cu cap de 
mort, albinele inchid intrarea prin o barieră de 
ceară, pe care o dărîmă, când pericolul dispare.

Când șoareci intra intr’un știubeiu, ime
diat sunt uciși și acoperiți cu un strat de 
propolis, ca să nu se descompună. Dacă pro- 
polisul nu impedecă putrefacția șoarecelui, 
albinele desfac din cadavrul lui bucățele, și 
le aruncă afară.

Reaumur a observat odată un culbec in
trând intr’un ștubeiu, și albinele neputând 
nimic cu acela contra scoicei lui, îl fixară 
prin o pătură de ceară și reșină de spa
tele știubeiului, așa că muri de foame și 
lipsă de aer.

Albinele ca și vespele sunt dispuse la 
prietenie. Ele recunosc și se poartă bine cu 
persoanele, ce le îngrijesc. Wildman, apri- 
cultor, era așa de prieten că putea se atragă 
pe umerele sale un intreg știubeiu de albine, 
bea apă cu fața acoperită de albine, multe 
cădeau in pahar, dar nici una nu-1 mușcau.

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

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

Memoria omului incă e liberă. Sufletul omului 
susține multe lucruri timp îndelungat. El vorbește, 
învață de a rostul viersuri, studii intregi și multe 
melodii deosebindu-le una de alta. Animalele insă 
n’au acea desteiitate. Se vorbește despre elefanți și 
măemuțe, că inplinesc lucruri măestroase, și acelea 
le repetează mai de multe-ori, fără de a le co
manda stăpânul lor. Aceasta insă nu o fac ele 
de bună voiă, ci din indemnul instinctului lor 
corporal spre a câștiga nutriment fiind dresate 
spre acea, sau de frică. Apoi acelea lucruri le 
fac până ce le stăpânește omul, când sunt libere 
nu le fac; prin urmare n'au memoria liberă, 
nici îndelung țiitoare.

Și la prevederea viitoriului e sufletul omului 
liber. El prevede periclele, ce îi pot amenința 
corpul sau averea, dar’ prejudecând că nu toate 
îi pot strica, remâne de unele nepăsătorii!, d. e. 
Omul cult nu se teme de fenomenele naturei și 
superstițiuni. Animalele din contră fiind că nu 
știu combina, se spăriă câte odată și de umbra 
lor. Un câne care a căpătat odată bătaiă de la 
stăpânul său pentru că a lingărit ceva, de câte 
ori îl vede că redică bâtul, se teme că îl va lovi; 

Le așeija pe o masa mare in ordine de bă
taie, le forma in regimente, batalioane și 
companii, și la porunca sa se puneau in 
mișcare ca o armată de soldați. Erau și po
liticoase, căci nu mușcau nici odată pe nu
meroșii spectatori, ce asistau la ședințele in
geniosului Wildman.

La paiangeni remarcabil de puter
nică este dragostea de mamă. Bonnet arun
când o femelă de păiangen, împreună cu 
sacul ei de ouâ, in gura unei furnice leu, 
preferi să fie ucisă, de cât să-și lase ouăle 
in gura dușmanului.

Romanes citează cașul unei Dne cunos
cută personal de dânsul, care isbutise a do
mestici păiangeni: când Doamna intra in 
camera păiangenilor, ei se apropiau să le 
dea să mănânce.

Păiangenii evită totdeuna armatele de 
furnici.

Belt vâdu odată un pseudo-păiangen 
surprins de o asemene armată. Ca se evite 
pericolul, ridica regulat in aer cinci din cele 
opt uicioare ale sale, echilibrându-și corpul 
numai pe trei. Când furnicile îi amenințau 
vre-unul din cele de pe pământ, îl ridica 
imediat in aer, aședând in acelaș timp in
tr’un loc gol de furnici imul din cele din aer.

S’au observat păiangeni, cari țesându-și 
pânza prea largă și expunend-o astfel prea 
tare la oscilațiile vântului, au fixat-o prin 
mijloace foarte ingenioase. Coborîndu-se pe 
pământ, legați de un fir, luau o petricică pe 
care ridicând-o până la inălțimea staturei 
unui om, o punea d’asupra pânzei.

Celebrul fisiologist Weber a observat un 
păiangen, își legase pânza de doi stâlpi și 
o plantă de desubt. Trecătorii rupându-i 
adesea cablul, ce fixa pânza de plantă, pă- 
iangenul găsi mijlocul a nu mai avea ne
voie de acea plantă, dând cablului întinderea 
necesară prin o petricică atârnată la partea 
lui inferioară. Wood citează un alt cas 
in care un păiangen dă pânzei sale, ruptă 
de o furtună, o oare-care soliditate prin o 
aschioară, ce o ridică de jos: trecând furtuna, 
drege pânza, și dă drumul aschioarei, de care 
numai provisoriu se servise.

_________ P. Dragu.

el nu știe judeca, că fără de vină, stăpânul nu-1 
va bate. Din contră un copil stă serios in fața 
părinților săi, și nu se teme de pedeapsă, dacă 
conștiința îi spune, că nu a făcut nimica râu.

Aceasta cugetare liberă a sufletului omenesc, 
se numește minte. Animalele din contră fiind că 
nici un servițiu nu fac de bună vo’ă, oamenilor 
sau altor animale, și nici nu știu deosebi gluma 
de seriositate, adecă fiind că nu știu cugeta se 
numesc animale fără de minte sau neraționale. 
Prin urmare mintea omului se arată:

a) prin libertatea simțirilor,
b) prin Lbertatea memoriei,
c) prin libertatea prevederei,
d) prin libera deosebire și compărațiunea 

lucrurilor,
e) prin libera combinare și legătura semne

lor, și cu deosebire in vorbire și representațiuuea 
cugetelor,

f) prin libertatea de a judeca și a deduce.
Aceste insușiri îl conduc pre om la mora

litate ; căci după ce omul poșede libertatea cuge- 
tărei și a voinței, știe judeca și alege prin minte 
ce e bun, adevărat și frumos, sau ce e râu, stri- 
căcios și periculos sufletului și corpului. Cu 
mintea sănâtoosă face numai acea ce e bun și 
folositorii!, eară ce e râu nefolositoriu și pericu
los nu face, nici șie-și nici deaproapelui sâu.

Ca se întrebuințăm mintea spre lucruri bune



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

Capul IX. 
Despre poliția de câmp.

(Continuare.)

§. 74. Pentru paza hotarului comunele 
sunt obligate amâsurat impregiurărilor a pune 
in numer recerut păzitori de câmp, asemene 
fie-care comunitate de deal este datoare a se 
ingrigi ca se se pună păzitoriu s’au păzitori 
de deal și aceștia se fie dotați.

Autoritatea competentă decide intru cât 
se pot singuratice comune absoiva de apli
carea păzitorilor de câmp permanenți, intru 
cât se poate alia cu altă comună vecină pentru 
ținerea de păzitoriu de câmp comun sau 
intru cât se pot concrede gornicii de păduri 
cu lucrările păzitoriului de câmp.

§. 75. Dotarea sau plata păzitorilor de 
câmp se intemplă in sarcina proprietarilor 
interesați.

Cel ce are o sută j ugere sau mai mult 
proprietate de pământ, invecinată cu una 
sau cu mai multe comune, acela poate ține 
și deosebit păzitoriu de câmp și dacă ține 
atunci nu este datoriu se contribue la spesele 
susținerii păzitoriului de câmp al comunei.

Cei ce posed mai puțin de 150 jugere 
pământ sunt datori a contribui la spesele 
susținerii păzitoriului de câmp al comunei 
chiar și atunci dacă țin păstoriu deosebit. 
Astfel de păstori nu se pot investi cu dreptu
rile garantate prin această lege păzitorilor 
de câmp.

Proprietarii de locuri ingrădite, grădini, 
pomeriă și de vii, fără deosebire la mărimea 
teritoriului, au dreptul se țină păzitoriu de 
câmp jurat și dacă țin astfel de păzitori, 
proprietarii nu se pot inpovăra cu spesele 
păzitoriului de câmp comunal pentru teri
toriul respectiv.

§. 76. La servițiul de păzitoriu de câmp 
se poate jura numai:

a) acela care s’a primit prin comună 
pentru păzirea hotarului comunei sau a păr
ților singuratice ale ei, sau

b) pentru păzirea unei proprietăți sin- 

și folositoare, avem de observat unele regule 
intoemite cu asemănări din viața practică.
1. Se poftim și se facem acea ce ne causează plăcere 

cuviincioasă.

Petru, uu școlariu de 12 ani a gratulat unui 
domn la diua onomastică. Domnul acela ascultând 
cu plăcere gratulațiuuea pruncului l’a donat cu 
un galben. Pruncul plin de bucuria privia galbe
nul lucitoriu, și cugeta intru sine: atâția bani 
n'am căștigat nici odată. Ah! acuma voiu potea 
se-mi cumpăr mai multe (Iile poame, și alte cele 
de lingărit. Se cugetă eară-și: bine ! voiu schimba 
galbenul, și spesând in toată (liua câți-va cruceri, 
mi se va ajunge poate și 2—3 luni, dar’ după 
ce se va găta eară ași pofti se mai mâne, și de 
unde voiu mai avea bani. Apoi eară se mai 
cugetă: galbenul acesta nu l’am meritat, ci mi 
s’a donat numai ca grația, știind donatoriul, că 
eu sum prunc orfan de tată? și mama mea cu 
multe greutăți și neajunsuri me susține pre mine, 
și pre frații mei; mai bine îl voiu da mamei 
mele. Așa și făcu pruncul. Mama sa inbrățoșin- 
du-1 și sărutându-1 primi de la densul galbenul 
cu lacrămi de bucuria (jicându-i: că după acest 
galben mai mult folos va ave de cât dacă l’ar fi 
spesat pre poame și lingărituri. Acest galben îl 
depusă in cassa parsimonială, și din procente in 
tot anul la <jiua onomastică îi făcea plăcere cu 
câte cu un present, până ce a trăit densa, eară 

guratice de o sută jugere catastrale sau mai 
mare, sau pentru locuri ingrădite, grădini, 
pomeriă și vii.

§. 77. Jurământul ca păzitoriu de câmp 
sau de deal îi poate depune numai, care este 
cetățan ungar, nu stă sub tutorat sau in 
concurs, care nu este pus sub acusă pentru 
crimă sau delict sau, cu un cuvânt, care n’a 
fost osândit pentru vr’o crimă său pentru 
vr’un delict provenit din dorul de dobândă, 
dacă n’a fost osândit la perderea oficiului, dacă 
in privință morală nu îi se poate băga nici 
o vină și dacă a implinit 24 ani. Jurământul 
nu poate depune nici acela care are vr’o 
scădere esențială mentală, trupească sau mo
rală, prin ce respectivul individ devine inca
pabil aș împlini chemarea sa.

Pe lângă egala cualificațiune cei ce știu 
scrie și ceti se prefer altora. (Va urma).

Cronică.
Persecutări in Torontal. Despre pri

gonirea ciuberariului din Ardeal in G i u 1 v e z 
îi se scrie „Tribunei* 2 * 3 4 * * * * * * 11 mai pe larg următoarele : 
„Un nou fapt despre libertatea ungurească, 
cu care mult se mai laudă Maghiarii, e cașul 
mai recent ce s’a intâmplat in comuna Giul- 
vâz comitatul Torontal. Venind un sărman 
boștinar cu ceară in comuna aceasta și fiind 
obosit de călătorie s’a dus la cârcimă se se 
odichnească. Acolo a aflat mai mulți Români, 
care vedând pe acest străin că e din Ardeal 
l’au intrebat despre martirii noștri dl Dr. 
Rațiu și Dr. Lucaciu. Boștinarul fără ca se 
se gândească la vre-un reu a inceput să 
povestească, amintind totodată și despre 
apăsarea ce o simt Ardelenii din partea 
stăpânirii ungurești. Aurind despre acest 
străin dl notar comunal, iute trimite plaieșii 
după el. Străinul a și venit la casa comunală, 
arătându-și toate documentele sale. Dl notar 
de și a văqhit, că toate sunt in ordine, totuși 
i-a poruncit se părăsească comuna. Boștinarul 
l’a intrebat pe dl notar, că pentru ce se plece, 
răspunsul a fost, că e agitator și se-și țină 
limba după dinți, la aceasta răspunse boști
narul foarte la loc: „Doar nu-mi veți pune 

după moartea ei lăsând testament intre pruncii 
săi despre puțina sa avere, acel galben a rămas 
la partea lui Petiu.
2. Se incungiurăm și se nu facem acea ce ne poate 

causa ceva rău.

In earna trecută fiind ger mare, rîul Timi
șului înghețase tare. Joi in (jiua Botezului Dom
nului după amiadărji veniră mai mulți conscolari 
la Iosif, fiiul unui călțunariu, ca se-1 chieme se 
partineze pre ghiață. Iosif prima dată le dise ; 
eă nu merge cu denșii; pentru că e ger mare și 
se teme că se va reci. Ei rîseră de densul pi
când : „Doară nu-ți vor inghiăța oasele“. Iosif 
le dise a doua-oară că nu merge cu denșii; 
pentru că unde voesc ei se meargă sunt gropi 
tăiate in ghiață de pescari, și acolo poate se 
alunece in vre-o groapă, se caijă sub ghiață. Ei 
rîseră earăș de densul (jicend: „Dacă ar cădea 
ceriul pre noi ar trebui toți se murim“.

A treia-oară le response Iosif: „Nu merg 
pentru că părinții nu-mi conced". „Așa! (jiseră 
denșii, apoi tu remâni dară acasă, ascultă de 
părinții tei. None incă nu ne-au conces părinții 
se mergem și totuș mergem se ne facem plă
cerea, că doară nu ne vom prăpădi". Se și duseră, 
și nu trecu jumătate de oară, până ce se audi 
vestea că unul dintre denșii cu numele Victor, 
carele știa multe se vorbească, cădii intr’o groapă 
și era se se inece, dacă nu erau uește oameni

in apropiere, cari se-1 tragă de sub ghiață mai 
de jumătate mort.
3. Se facem acea ce ne căusează o neplăcere mică, dacă 
cugetăm că acea neplăcere ne va face o plăcere mare.

Aureliu, fiul unui măsariu avea numai 7 ani, 
dar era așa de înțelept și ascultătoriu de pă
rinții săi, in cât întrecea cu învățătura și cu 
purtarea sa pre alți conșcolari mai in etate do 
cât densul. Dacă era vre odată morbos asculta 
de părinți, se culca in pat și lua medicinele cari 
i-se ordinau. El dicea: „medicinele au gust râu, 
dar știu că-mi vor face bine". Nii trecea o 
două și pruncul era sănătos. Intr'o di vecinul 
său conșcolariu Corneliu îi trimite vorbă, că in 
acea (li nu va veni pre la densul, ca se meargă 
la școală; pentru că e tare frig și se teme că 
se va reci. El roagă pre părinți, ca se-1 lase să 
meargă la școală, că densul se va îmbrăca bine 
și nu se va reci; căci dise el: „când merg pe 
drum nu mă recesc, apoi școala nu e așa de
parte, acolo nu numai că mă voiu incăliji, ci 
voiu și învăța".
4. Se incungiurăm și se nu facem acea ce ne cău-
sează o plăcere mică, când știm că prin acea ne

căusăm o neplăcere mare.
Măria, fiica unui neguțătorii! fu invitată la

un bal. Densei îi plăcea jocul ca la toate fetele
și bucuroasă ar fi luat parte la acel bal in so
cietate cu cumnata sa și fratele ei cel mai mare,
dacă mamă-3a nu era morboasă. Ea <jise: „Nu

Janțuri și pe limbă", și după acestea plecă, 
fără ca se părăsească comuna, voind se facă 

! târg. Deodată se pomenește sârmanul boștinar 
cu gendarmii, care pe lângă protestările 
omului îl bagă in fiere și așa îl escortează 

' ca agitator la fibireu. Dl fibirSu cugetând, 
' că patria e in pericol, trimite ordinațiune, ca 
se se infățișeze notarul și primarul comunal 
dimpreună cu cârcimarii, unde a petrecut 
străinul nostru. După interogatorul acestora 
dl fibireu vedend, că omul e nevinovat l’a 
făcut liber, dar’ fără ca se tragă pe cineva 
la răspundere. Cu ce drept l’au escortat gen
darmii, care pe drum in așa mod l’au mal- 

i tratat pe sărmanul om, in cât i-a buit sân
gele pe nas. Apoi aceasta-i libertatea mult 
trimbițată ?

Despărțire ierarcliică. Jica Angliei din 
Becicherecul-mic ne scrie, că Românii din 
acea comună sunt tare amărîți și necăgiți, 
că procesul lor de despărțire de Sârbi nu 
face nici un paș inainte și așa Românii din 
400 numere de căși nici școală română nu 
au, ci sunt siliți copii lor se invețe și se 
crească in școala sârbească. Vă rugăm mân- 

! tuiține și pe noi!
Foc in Becicherecul-mic. Trestia cea

■ multă din riturile Becicherecului-mic care au 
avut’o in arândă mai mulți inși din Recaș a 
ars toată. Paguba se urcă la 2000 fi. Se dă 

' cu socoteală că focul l’au pricinuit mai din 
adins, mai din negrige in două rânduri nește 
Isacești și un Marx. Aceștia sunt dați și in 
judecată, și se așteaptă osândirea lor.

Fundațiune nouă. P. G. Sa dl loan Gri- 
bovici, paroch gr. or. din Stanești pe Șiret in 
Bucovina, împreună cu soția sa dna Eufrosina 
Gribovici, pe lângă fundațiunile de până acum, 
au mai înființat o nouă fundațiune de 500 fi. 
in memoria repausatei sale fiice Sinclitica. 
Fundați unea s’a încredințat administrării 
„Societății Doamnelor Române din Bucovina." 
— Hotărîrea fundatorilor este ca interesele 
anuale ale fundațiunei se se trimită filialei 
Societății Doamnelor Române din Șiret, spro 
a cumpăra haine pentru cel puțin doue co
pile de la școala primară din Șiret, cari se 
vor împărți in ajunul Jordanului (diua Sin- 
clitichiei).



i !
Planuri pentru iconostase bisericești al medicului toți au scăpat de pericol, numai 

î gratis. Subscrisul fiind condamnat la inchi- fiul mai mare Petru de 14 ani mai cu greu 
soare de 3 luni pentru adresa de aderență i va scăpa, căci el a mâncat mai mult din 
cătră condamnații „Replicei" și incepându-mi' acele ciuperci.
osânda la 23 Septembre a. c., fac cunoscut Ștergerea contribuțiunii pentru fi- 
tuturor celor interesați, că m’am decis a loxeră. Din Sătmar se scrie, că pe basa cer- 
eompune planuri pentru iconostase bisericești, cotărilor și a prețuirilor făcute s’au constatat 
pe timpul cât voiu fi închis, pentru ori-care 
biserică română fără deosebire de confesiune 

„unde va fi trebuință și voiu fi recercat. Cei 
interesați pentru astfeliu de planuri vor ave 
a-mi trimite: 1. Dimensiunile cât e de larg 
și înalt spațiul unde e a se construi iconos
tasul. 2. In ce stil doresc ca se fie esecutat.
3. Până la care sumă de bani ar pute se se 

' ridice prețul iconostasului de la care sumă 
i apoi e a-se trimite anticipando 1/2°/0 ca spese 
i pentru material, pachetat și porto postai la 
i adresa Ioan Baciu preot-pictor bisericesc, 
Clușiu (Kolozsvâr). (Celelalte jurnale române 
de asemenea sunt rugate a publica acest anunț.)

Sodoma și Gomorrha. Sub acest titlu 
scrie foaia clericală „Der Freimiithige" din 
Timișoara următoarele: In Budapesta poliția ; 
a descoperit la o jidană o speluncă de pe- ■ 
cate in care umblau „cavaliri". Aristocrați! 
și funcționari inalți de stat se intâlniau acolo j 
cu fetițe de 11—13 ani. Dar guvernul, care 
adi representă modernul liberalism jidovesc, 
va griji să se facă toate mușama și procu
rorii de stat nu-i vor molesta. Dar unde ar

Fapte ungurești. Profesorul de la 
gimnasiul unguresc din Brașov Czinige, fost 
director substitut in anul trecut, a spart Luni 
noaptea 4 ferești la școala română de fete 
din Brașov. Pe partea unde și-a început pro
fesorul lucrarea, are școala 19 ferești, dar’ 
n’a putut lucra mult intru lățirea culturii, 
căci nește Români l’au prins și l’au dat poli
ției. Au făcut și arătare.

Un tron vândut. In foile străine cetim 
următoarea știre, ce o dăm cu cuvenita re- 
servă: In lunile aceste pressa s’a ocupat in
voluntar cu prinții Carageorgevici și cu con- 
jurațiunea plănuită de ei contra Obrenovicilor, 
inse zădărnicită. Adevăratul pretendent de 
tron sârbesc, prințul Petru Carageorgevici, 
ginerele principelui Muntenegrului Nichita a 
renunțat in dilele aceste in favorul fratelui 
său mai tiner, a principelui Arseniu Carage
orgevici, la toate pretensiunile sale la tronul 
Serbiei. Pentru această abițicațiune prințul 
Petru a primit 500,000 ruble și documentul 
de abdicațiune a fost subscris in dilele aceste 
in Abazzia. Ca martori ai documentului au 
funcționat ministrul de finanțe rusesc Witte 
și fostul ministru-president sârbesc Pasici.

Băi de aur in Bănat. Un consorțiu din 
Budapesta a cumpărat de la societatea căii 
ferate de stat austro-ungar băile de aur și de 
argint, cari se intind intre Bocșa-montană 
și Docnecea pe un teritoriu de vr’o două 
milioane st. cuadrați. Activitatea in aceste băi! și ajunge trebile, dacă s’ar aduce la iveală 

astfel de lucruri. Atunci ar trebui să se în
funde in prinsori jumătate Budapesta in 
frunte cu „proptele liberalismului", cu „lu
minile progresului", cu „decoarea națiunei" 
și in urma urmelor — pe sine insuș. —- 
Dacă aceasta o c^ice o foaia patriotică cle
ricală, apoi noi numai avem de a mai adauge 
nimic.

Bani falsi. Cu ocasiunca târgului din 
Zombor poliția a pus mâna pe Sava Pavkov 
din Sivațu-vechiu care a vrut se solvească 
cu monete false de câte un floren. Tot odată 
a sosit la Zombor din Gradaciaț in Bosnia 
avisarea telegrafică, că in Bosnia s’a dat de 
urma unei lățite bande de falsificatori de mo-i 
nete, pre cari le trec cu ajutoriul femeilor 
in Ungaria.

I enormele daune causate de filoxeră in viile 
de la Sătmar. Viile sunt de totului tot nimi- 

s cite. Direcțiunea de finanțe reg. deci va pro
pune relaxarea sau ștergerea intregei contri- 
buțiuni prescrise pentru vii, căci proprietarii 

' de vii nu numai n’au avut nici o recoaltă, ci 
au mai și spesat zădarnic cu lucrarea viilor.

Un cadavru de om. In hotarul comunei 
Bazoș gendarmii au găsit pe un om imbrăcat 
in haine țărănești spânzurat pe un arbore. 
Cadavrul era tare putredit. Au găsit la el o 
pungă cu 280 fi. bani și un cesornic de argint. 
S’a dispus cercetarea pentru constatarea 
persoanei nenorocite.

Economia.
Recolta grâului din toată lumea. După 

indicațiunile date de congresul din Viena, 
producțiunea din toată lumea a grâului in 

11894 e mai mare ca cea din 1893.
Statele-Unite vor produce 390 milioane 

de bushels, pre când anul trecut produse
seră 366. Canada 53 contra 48 din 1893, 
Indiile vor da 69,230.000 chintale metrice 
contra 61,390.000 din 1893.

Pentru Europa următoriul tablou s’a sta
bilit și in care 
coltă mijlocie.

se va incepe cât mai curând sub conducerea 
eonsilieriului de băi Iuliu Bauer din Gratz și 
sub conlucrarea ingineriului Otto Oehne din 
Freiburg.

Semnele timpului. Din Alba-Iulia (Ar
deal) se scrie, că târgul de tară de toamnă 
in est an a cădut pe o di de Duminecă (30 
Sept). Deci in temeiul renduelii de până acum 
târgul era se se țină in diua următoare, Luni 
1 Octombre. Luni inse a fost sărbătoare mare 
jidovească, deci jidanii s’au rugat ca ministrul 
de comerciu se dispună ca tergul se se țină 
Duminecă, și ministrul a dispus, și așa de 
dragul jidanilor tergul de țară s’a ținut Du
minecă. — Nu înțelegem dară de ce mai 
perde guvernul timpul cu reforme bisericești, 
cu recepțiunea religiunii jidane ș. a. m.

cifra 100 însemnează o re-

Grâu Secară Crz Ovăs
Austria . . 190 95 98 96
Ungaria . . 99 96 94 88
Franci a . . 120 125 94 115
Englitera . 107 125 110 105
Germania . 99 96 94 88
Elveția . 100 110 94 100
Muntenia . 67 40 40 40
Moldova . . 87 90 90 90
Serbia . 85 75 95 80
Belgia . 102 107 100 102
Danemarca . 105 95 100 100
Premiarea vitelor in Caras-Severi

pot merge, căci trebue se stau intru ajutoriul 
mamei". Mamă-sa indemnă ca se meargă se-și 
petreacă, că densa se simțește mai bine. Ea inse 
merge nd la patu-i o sărută dicend: „Mamă: 
pentru mine nu e nici o petrecere acuma; nu 
pot avea nici o plăcere de a merge la bal, până 
te ved morboasă. Voia remânea lângă patul 
Ptale, ca se-ti pot li intru ajutoriu și se-ți ser
vesc cu cele de lipsă".
5. Dacă intre două lucruri bune, avem de a implini 
unul, se alegem cel mai mare, eară dacă intre două 
lucruri rele, avem de a implini unul se alegem cel 

mai mic.
Doi oficiali aveau se călătorească intr’un 

timp fortunos de la Lugoș până la Făget. Au 
plecat seara din Lugoș cu căruța de poștă și 
voiau cu ori-ce preț se fie dimineața in Făget. 
Ajunseră la stațiunea primă Bujor. Magistrul 
poștal le dise: că el le dă cai, pentru că e in- 
dătorat se le dee, dar fiind timpul nefavorabil 
de a călători, le propune : ca se remână preste 
noapte aci, ca se nu li-se întâmple ceva rău pe 
drum. Unul dintre oficiali ițise : 
gem,
fim acolo".
merg! mai bine se pățim un râu 
cât altul mai mare". „Apoi dacă 
cruțarea vieții noastre, se cruțăm 
sărmanii cai cari ne poartă".

„Trebue se mer-
căci avem afacere urgentă, dimineața se

Celalalt insă îi response: „Eu nu
mai mic de
nu ni pentru
servitoriul și mai nainte au ales cucuruz lângă pădure,

■» 
Reuniunea economică din comitatul Caraș- 
Severin va arangia in est an a treia premiare 
de emulare de vite cornute de plug. Drept 
premii pentru cari proprietarii pot emula s’au 
stabilit 10 pluguri nouă moderne; pentru 
proprietarii mari emulători se vor da diploma 
de laudă. Vitele trebue se fie cel puțin de l/2 
an in posesiunea proprietarilor; prăsila pro
pria se preferește la premiare. Fie-care pro- 
prietariu care vrea se emuleze, trebue se 
documenteze cu atestat de la antistia comu
nală că vita presentată este prăsită de el sau 
că o posede de șese luni de clile. Vita care 
a dobândit odată un premiu, numai poate 
concura la premiul din alt loc. Premierile de 
emulare se vor ține la 11 oare a. m. in 7 
Octombre la Făget, in 14 Oct. la Recița, in 
21 Oct. la Bozovici și in 28 Oct. la Tere- 
gova. — Proprietarii au se se presenteze 
prompt. Juriul se constitue din delegații co- 
misiunei. La premiare se admit numai junince 
și vaci. —
$ Premierea prăsitorilor de vite in Li- 
pova. In dilele trecute s’a ținut in Lipova 
premiarea prăsitorilor de vite. Au participat 
42 prăsitori cu 70 capete de vite de prăsilă 
și s’au distribuit 250 coroane premii. Intre 
premiați aflăm și pe următorii: loan Raț 
din Lipova cu 20 coroane, Petru Flueraș din 
Chelmac cu 35 cor., G. Martinescu din Dorgoș 

! cu 25 cor. George Iosim din Lipova cu 12

Coroane false. La ministerial de finanțe 
din Viena și Budapesta a provocat mare agi
tațiune știrea, că in Helveția s’a dat de urma 
unei societăți, care a pus in circulațiune o 
mare mulțime de coroane false austriaco și 
ungare. Fabricanții au trimis in fie-care di in 
țeară mai multe mii de coroane false, pe cari 
de abia le poți deosebi de cele adevărate. 
Piesele de coroane false sunt foarte fin lucrate. 
Valoarea internă a unei astfel de coroane false 
este 26 cruceri. Acum au intărit paza la 
hotare, ear pe consulul austro-ungar l’au în
sărcinat se scruteze cu mijloacele ce îi stau 
la disposițiune doară dă de urma falsifi
catorilor.

Functionariu dilapidătoriu. Ștefan Ge- 
renday, om de 37 ani, funcționariu subaltern 
la poșta centrală din Budapesta, a falsificat 
și a dilapidat asignate poștale in valoare de 
370 fi. Gerenday este deținut la poliția 
capitalei.

Inveninare. Familia de patru persoane 
a lui George Muțu din Chiseteu s’a bolnăvit 
alaltăeri pe neașteptate. Medicul chiămat in 
pripă a constatat că boala a provenit din 
inveninare prin ciuperci. Ei adecă cu o di

unde muierea a găsit nește ciuperci și le-a 
pregătit de mâncare. Prin grabnicul ajutoriu



cor. Pavel Anton cu 18 cor. George Popescu 
din Dorgoș, Ion Onescu din Hosusău cu câte 
10 cor. Iosim Mitru din Dorgoș cu 7 cor. 
Teodor Muntean din Chelmac și Vasilie Bli- 
dariu din Hosusău cu câte 6 coroane — de 
și nici aici in juriu n’a fost nici un membru 
român. Vrednicia adevărată inse nu se poate 
suprima, ci trebue se iese la iveală. —

Transportarea porcilor. In sensul unei 
ordinațiuni ministeriale mai nouă de acum 
incolo porcii, meniți pentru transportare la 
Steinbruch. lângă Budapesta au mai nainte 
să fie visitați de cătră veterinariul de stat 
și numai după aceea pot fi transportați mai 
departe pe calea ferată. —

Mâncați poamele cu pâne! Poamele 
goale stîrnesc de obiceiu sete, care se poate 
intimpina mâncându-le cu pâne. îndeosebi 
copiilor n’ar trebui ingăduit se indoape poame 
goale, cari adese pricinuesc urdinare (cufoare), 
strânsuri și așa m. d. Spre a-i feri de aceste 
neajunsuri, une-ori primejdioase, cel mai 
nimorit mijloc este se-i deprindem ca se 
mance poamele cu pâne. —

H i g i e n ă.
Durere de cap. (migrenă). Adese-ori 

ni-se intâmplă să ne culcăm sănătoși se dur- 
mim bine, ca de obiceiu, și dimineața să ne 
deșteptăm cu o durere de cap, mărginită la 
inceput numai intr’o parte, mai cu samă la 
stânga, și care ocupă de obiceiu fruntea, de
asupra sprincenei, și tâmpla, dar care poate 
pe urmă să se intindă și de partea cealaltă, 
fără ca se fie aci așa de mare cum este in 
partea din care a inceput.

Durerea la inceput este adâncă și greoaie, 
apoi din ce in ce crește și se apropie de 
piele, așa că de multe-ori chiar și rădăcina 
părului este dureroasă; pe când la inceput 
durerea nu era de cât un fel de greutate la 
cap, in curând se schimbă in niște svîcnituri 
din ce in ce mai dureroase, cu o apăsare pe 
frunte și asupra tâmplelor, pare că ar veni 
cineva și ni-ar strânge capul cât se poate de 
tare cu amândoaue mânile, ca să-1 sdrobească.

Cam așa este de obiceiu migrena, ade
vărata migrenă, dar la mulți se presentă in 
deosebite feluri: pe unii îi doare numai ca
pul, și au puțină greață, fără ca se-și intre- 
rupă lucrul, alții sufer intr’un mod grozav, ca 
și când cine știe de ce boală cumplită ar fi 
cuprinși. Am putea (lice mai bine, că fie-care 
își are migrena sa.

Sunt multe feluri de dureri de 
cap, cari nu trebue amestecate cu migrena. 
Durerea migrenei se cunoaște prin aceea, că 
ea vine din când in când, că incepe de obi
ceiu dimineața, de când ne deșteptăm și 
merge crescând până pe la amead sfârșindu-se 
odată cu seara; mai departe se cunoaște 
prin aceea: că migrena ne lasă in totdeuna 
noaptea mai liniștită, dacă nu bună de tot; 
prin aceea că migrena ori cât de mare ar fi, 
nu ne pune vieața in primejdie și de la o 
durere până la ceealaltă suntem foarte sănă
toși ; prin aceea, că durerea in migrenă in
cepe in totdeuna numai printr’o parte a 
capului, mai de obiceiu prin partea stângă; 
in fine, prin aceea, că totdeuna, când avem 
migrenă avem și turburări din partea stoma
cului, perderea poftei de mâncare, greață și 
de multe-ori vărsături.

Pricinele migrenei sunt multe. 
Ea se moștenește de la părinți; este rară in 
copilărie și la bătrânețe, se arată de obiceiu 
de la 15 până la 40 de ani; mai des la 

femei, de cât la bărbați; se întâlnește mai 
cu samă la persoanele nervoase, cari sufer 
de stomac, de nemistuire, la cei cu reuma
tisme, la gutoși, la cei cu lipsă de sânge 
(anemie), la cei cu boale de piele, la cei 
cari duc o vieață prea stătută și la meseriași, 
cari sunt siliți se șadă toată (jiua pe scaun 
și se lucreze. La toate aceste persoane astfel 
predispuse, cea mai mică abatere de la legile 
igienei, cea mai mică schimbare in obiceiu
rile vieței, nemâncarea la vreme, nedormirea 
la timpul obicinuit, o bucurie, o supărare 
pot se producă migrena. Tot asemenea și 
lumina sau căldura prea mare, mirosurile 
prea tari, munca minței prea încordată, 
veghierile prelungite, lipsa de somn, mânca
rea prea grea și altele.

Cei ce au patima migrenei cunosc foarte 
bine, cari sunt pricinile, oe le aduc durerea 
de cap, și prin urmare, ei pot se știe mai 
bine, de cât ori-care altul, de ce să se pă- 
zască; așa unul a băgat de seamă, că indată 
ce nu mănâncă la ceasul hotărît, îl apucă 
durerea de cap, sau când au mâncat cutare 
sau cutare lucru; altul e vădut, că-1 apucă 
migrena, când stă prea mult la masă ca să 
scrie sau se cetească, și picioarele i se răcesc; 
cutare a observat, că-i vine durerea de cap, 
când îi e prea cald, in aerul greoiu și stricat, 
intr’un teatru sau intr’un loc de adunare; 
cutare a băgat de samă, că-1 apucă durerea, 
când doarme rău peste noapte, când este 
încuiat de mai multe dile, când nu face 
destulă mișcare, și așa mai departe. In toate 
aceste împrejurări nimic nu este mai ușor 
de cât se preintâmpinăm migrena, ocolind 
pricinele, cari îi dau naștere. In cele mai 
multe cașuri face bine mișcarea (Jilnică, dușile, 
cura de apă rece; la cei in lipsă de sânge 
ferul și doctoriile întăritoare; la cei cu sto
macul slab ori leneș cumpătul in mâncare, 
amarurile (picăturile amare cu pelin etc.); 
la cei cu reumatism și la gutoși alcalinele 
(bicarbonatul de sodă); la cei cu boale de 
piele arsenicul și pucioasa și așa mai de
parte. Din aceste se poate vedea că migrena 
n’o putem vindeca, de cât tratând pricinele ei.

Când simțim de cu seară, că a doua di 
o să avem durere de cap, și aceasta o pu
tem ști, când ne trago prea mult la somn, 
sau când cădem intr’o nepăsare deosebită, 
vom lua înainte de a ne culca o ceașcă de 
cafea neagră, sau un păhar bun de ceai ru
sesc, care fără ca să ne strice somnul, ni-1 
face mai puțin greu, adecă mai ușor. Dacă 
dimineața când ne deșteptăm, capul ni este 
tot greu, sau dacă incepe se fie greu, vom 
lua earăș o ceașcă de cafea sau de ceaiu, ne 
vom mișca incet, domol, ne vom aședa pe 
un scaun, pe o canapea, dacă avem, îngrijind, 
ca picioarele să fie bine invălite și astfel 
ținute in căldură, apoi vom bea cu mult fo
los o ceașcă de ceaiu de teiu și de foi de 
portocale, ferindu-ne de a mânca in tot tim
pul, cât vom simți greutatea la cap și greață. 
Aceste măsuri, cari sunt ușor de luat, sunt 
de multe-ori in stare ca să oprească, să tae 
durerea de cap chiar de la inceput. Unele 
persoane au vădut, că dacă ele strănută, ca
pul li-se limpezește, prin urmare aceste per
soane n’au de cât să facă să strănute, tră
gând pe nas nițel tabac sau se resufle puțin 
spirt de țiperig.

Dacă, cu toate aceste, durerea de cap 
incepe și merge inainte, ne vom culca fru- 
moșel și vom păstra cea mai desăvârșită 
odihnă. Este bine, ca să facem intunerec in 
odaie, vom sta singuri, căci vorba ne supără. 
Nu este de lipsă se punem muștare, cari fac 

numai o usturime fără nici un folos. Nu tre
bue să oprim vărsăturile, căci ele curăță sto
macul și fac bine. Pătimașul mai poate să-și 
pue la cap cârpe înmuiate in apă rece sau 
să-și ude fruntea și chiar capul in eter, sau 
cu apă de Colonia, care prin evaporația lor 
repede produc o răceală plăcut și bine fă
cătoare. Intru cât privește afionul și morfina, 
să le întrebuințăm numai atunci, când du
rerea este de nesuferit.

Apărătoriul Sănătății.

Tragerea de losuri.
Trageri de sorți. La tragerea de la 1 Octom- 

vre n. a losurilor statului din 1854 câștigul prin
cipal de 30.000 fl. l’a nimerit s. 41 nr. 10, al 
doilea de 5000 fl. s. 2723 nr. 20. Au câștigat 
apoi: 2000 fl. s. 919 nr. 2, s. 989 nr. 12, s. 
3139 nr. 37, s. 3431 nr. 45 și s. 3913 nr. 41; 
1000 fl. s. 88 nr. 42, s. 668 nr. 43, s. 1410 nr. 
34, s. 2731 nr. 19 și s. 3909 nr. 27.

La tragerea losurilor Tisei au eșit următoa
rele serii: 192 343 392 404 785 805 955 1095 
1164 1381 1382 1418 1738 2149 2777 3012 
3218 3269 3754 3895 4000 4051 4136 4170 
4269. Câștigul principal de 100.000 fl. l’a nimerit 
s. 404 nr. 4; au mai câștigat apoi: 1000 fl. s. 
955 nr. 2, s. 1418 nr. 47, s. 2149 nr. 33, s. 
4051 nr. 100 și s. 4170 nr. 85.

Târgurile de țară.
Octo mvre.

1. Lăpugiul-român, Michesasa, Roșia (Cttul 
Alba inf.). 2. Odorhe.ul săcuesc. 3. Dicio-Sân- 
mărtin, Paraid, Petroșeni, Suia. 4. Aiud, Artiud 
(Szâsz-Erked), Borcut (Bârăuykut), Hălmeagh, 
Ida-mare, Ileanda. 6. Ferihaz, Sec. 9. Bălcaciu 
(Bolkâcs), Bonțida, Ghiriș, Hodod. 10. Nocrich. 
11. Reghinul săsesc. 12. Bruiu, Căpușul-mare, 
Cehu (Szilâgy-Cseh). 14. Buza, Drag, Glod, Gră
diștea, lacobeni (Jakobfalva), Ighiu, Mănărade, 
Săsciori. 15. Brașov, Rodna-veche. 16. Chezdi- 
Oșorheiu, Szt.-Lâszlo. 17. Marpod. 19. Baudul 
de câmpie, Borgo-Prund, Deva, Nadeșul-săsesc, 
Poiana-sărată. 20. Cluș, Cheța (Kece), Draos, 
Sângeorgiu (Cttul Bistrița-Năsăud), Zlatna. 21- 
Alămor, Koszvenyes, Sân-Benedik (Szent-Benedek), 
Zăbala. 23. Iernut, Sighișoara. 24. Câmpeni, 
Cojocna, Gherla, Motișdorf, Piskolcz Șomărtin 
(Mârtonhegy), Teca. 26. Chindu-mic (Kis-Kend), 
Dobra, Șomcuta-mare, Teuș. 27. Guruslău, Năsăud, 
Tășnad. 28. Bălcaciu (Bolkâcs), Cic-Sânmărtin, 
Makfalva, Maros-Szereda. 29. Păpăuț, Spelmezeu, 
Zăm (Cttul Hunedoarei). 30. Baiu (Bâgyon), 
Budiul de câmpie, Covasna, Mănășturul unguresc, 
Mercurea, Șeica-mare, Șercaia. 31. Lupu, (Farkas- 
telke), M. Oșorheiu, Sântămăria de poatră.

3. Canija-mare. 9. Lugoș. 21. Arad. 26. 
Făget. 28. Verșeț.

Călindariul septemânei.
pilele Călindarul vechiu. | Călindarul nou. || Soarel»

Dum. a 16-a d. Ros gl. 7, sft. 5. j rSs. | ap.

Dum. 25 Cuv Eufrosina 7 Iustina ||6-ll|5-24
Luni 26 f Ad. S. loan Ev. 8 Brigita 1612 5-21
Marți 27 Muc. Mue. Calistrat 9 Dionisie 16-14 5-19
Mere. 28 Cuv. Hariton 10 Franc. Bor. 6-16 5-17
Joi 29 Cuv. Chiriac 11 Emilian 618 5-14
Vineri 30 Muc. Grigorie 12 Maxim. 6-20 5-12
Sâmb. 1 Apost. Anania 13 Coloman 6-21 5-1O

Posta redacțiunii •

Dlui P. D. in Șuștra: Mare nemerniciă și 
nedreptate din partea fibirăului. Vom da-o și 
publicității, insă și pâu’ atunci se faceți toți 
pașii trebuincioși prescriși de lege contra acelui 
abus violent.



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 
stră’n nu prea era. Circulațiunea săptămânei să urcă 
la 250,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vendut vr’o 7 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cnalității, cu 5 fl. 90 cr. — 6 fi. 10 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 4 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 
cruceri.

Grâul este fluctuant. 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. 

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. pi3triță 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. 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.

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

incă la cei mai mulți articoli. Gâsce 3—4 fl. Găine 
80 cr. — 90 cr. — 1 fl. 20 cr. Coponi 1 fl. 80 cr. 
și 2 fl. 60 cr. Ciurcan 3 fl. 50 cr. = 5 fl. — cr. 
Rețe 1 fl. — cr. — 1 fl. 30 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 fl. 50 cr. per păreche en gros.

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

păment) au cădut cu 60 cr. la maja metrică : s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 00 cr. roșa nuoi 1 fl 60 
cr. ca covrigii 2 fl 50 de fabrică 1 fl. 00 cr.

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

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

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

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

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

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

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

P i e 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.

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
Do la 11 Octomvre 1894.

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

n n 78 z z 100 z 5.70—5.75
Săcară „ „ n 100 „ 4.75—4.80
Orz „ B » . ioo „ 5.30—5.50
Ovăs, venturat per 100 chilogr.
Cucuruz, nou » 100 n 5.70—5.75
Rapiță, 100 n ................ 9.40—9.50

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 10 Octomvre 1894.

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

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

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 —

Rapiță.................................................................. fl.11.15 —
Prețurile comunicațiunii-vecine:

Pentru trenurile Personal = Omnibus seu mestecați
Zona I clasa II clasa III clasa

1 —.30 cr. —.15 cr. —.10 cr.
2 —.40 cr. —.22 cr. —.15 er.

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona Zona

Beregseu 2 Szakalhâza 1
Merczyfalva 2 Siag î
Recasiu 2 Sant-Andras 1
Remetea 1 Jebel 2Tariful de zone general

Trenuri pers, omnib. s6u meet. Trenuri accelerate
Zona I clasa II clasa III clasa I clasa II clasa HI clasa

1 50 40 25 60 50 30
S 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 4.80Consemnarea stațiunilor

si 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 zou’a 14.

Zona Zona Zona
Abony 13 Kis-K<5ros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szalăs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Baca Almâs 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 Curtieiu 5 Sârafalva 7
BekesfSldvâr 8 K. Kun-Szâlas 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 Lokoshaza 6 Szakâlhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz 8
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsârhely 13 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendăs 8 Nemet-Bocsăn 5 Totvârad 6
Gertenyes 4 Nemet-Săg 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 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyerok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Varadpuspoki 4
Hal as 12 O.-Bessenyo 6 Vârad Velentie 13
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbăsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vâsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
lâm 7 Podporâny 5 ZAm 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
Ketegyhăza 6 Pnszta-Poo 12

Bursa de Budapesta din 10 Octomvre 1894.
Datoriă de stat: 
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B a n c e.

Banca anglo-austriacă 120................................. . 154.—
ff pe actii Budapestană 100......................... . 128.50
n „ „ a capitalei I emis. 100 .... . 94.-

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

H „ „ gen. ung. 200 ......................... . —.—
ff „ „ „ „ din 31 Mart. . . . . 442.=
tt „ „ pe acții Budast 50................. . 54.50
ff „ „ austriacă 160.........................
T) „ „ „ din 4 Apr................... . 368.50
ff industrială. I ung. 150............................. . 215.—
ff „ și eomerc. ung. 100................. . —.—
ff „ „ „ „ din 31 Mart. . . 114.—
ff eroat-slavon. 100......................... .... . —
„ de credit ung. 200 .... •.................119.—
„ „ „ „ vechiă 100......................... —.—
„ „ „ „ II. emis. 31 Mart.................. 237.50
„ comercială ung. pestană 500 ...... 1124.—
„ com. și industr. bpestauă 100 ...... —.—
„ de credit fonciar centrală 500 ................. 590.—
„ croată de escompt 200 ... •.................. —.—
„ de escompt și zarafiă ung. 400 K............... —.—
„ „ „ „ „ 31 Mart. ..... 246.—
„ austro-ungară 600 .........................................  1034.—
„ „Unio" 200 ...................................................... —.—

Imprmîiiri ipotecare 
(pe lângă intabulațiune) 

se esoperează 
sub conditiunile cele mai favorabile.

A se adresă cătră adm. foaiei.
Nr. 117 (x—7)

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 10 Octomvre 1894.

Rentă

ale com. Bucuresci
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CUPOANE
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Valoarea 
Nominala

Ianuarie 
MaiuNoembre 
MaiuNoembre
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Apr.—Oct. 

Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Iunuarie
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Napoleonul . . . . — Londra . . eek 25.41
Galbenul austriac — „ . 3 lnni 25.27
Coroana germană (marca) — Paris . . cek 101
Lira sterlină . . . . — „ • 3 luni 100.25
Lira otomană . . . — Francia . cek —
Imperialul rusesc . . • . — „ . 3 luni —
Florinul austriac de hărtie — Viena . . cek 2037,
Rubla de hărtie . — „ . 3 luni 2017,
Aur contra argint (agiul) . 0% „nap. (scurt) —

Berlin . . cek 124.35
05 zr. g S n . 3 luni 123.70

CEREALE
© ® -4J ti ce ga 
pj —■ S3 Germania . cek 

„ 3 luni
—

£ a Amsterdam3 luni —
0 o Petersburg 3 luni —

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

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

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

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

(„Dreptatea" 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 inlesnire 
prin mandate poștale. Domnii abonenți 
sunt rugați a insema pe cuponul mandatului 
foaia și timpul pentru care trimit abonamen
tul, precum și adresele lor corect și le
gi b i 1.

Adresăm inteliginței noastre rugarta, 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 „Dreptatea" in 
Timișoara. (Temesvăr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Administratiunea.

Cărți 
bisericești 

și de

MT rugăciune.
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 roșia 
cu copce 1.60, frumos legat 1.30, simplu legat 1.15.

C e as oslo v 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 li u 1 mic pe 8 glasuri; legat in piele 
roșiă cu copce 1.20, frumos legat —.90.

Patima și moartea Dini 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 și cu copcii 

10.—.
Orologeriul, legat in piele 3.80.
Psaltire, leg. simplu 1 fl, in piele 1.64.
Euclxologiu. (Molitv.) in 8°, leg. in 

piele și argini aurite 3.50.
Lit rgiariu, iu 4°, leg. in piele și 

marg. aurise 3.20.
Liturgiariu pre hârtia velină, leg. in 

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

margine aurite 6.40.

III. Tipărit cn litere latine in București*) pe 
hărtie velină și ilustrate frumos:

Aghiazmatar, cuprindâtor de mai multe 
rândueli și rugăciuni trebuitoare creștinilor la 
deosebite imprejurări de viață in 4°. 2.20.

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

Biblia de Buzău, in 5 voi. 5.50.
DumneZeeștile Liturgii ale sân- 

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

E v a n g e 1 i e, Sântă și Dumne^eească, in 
folio. 5.50.

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

Faptele Sânților Apostoli, in 
4° m. 3.85.

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

Orologiu, tipărit cu binecuvântarea s. 
Sinod al biser. autecefale ort. rom. 8° mare, 2.90.

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

Tr iodul, adecă trei cântări, care cuprinde 
iin sine servirea Dumne^eească, cu incepere dela 
1 Dumineca vameșului și a fariseului până la sânta 
inviere, 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., Sen-itive.
Densușianu Ar.. Cercetări literare, 2. voi.
Eminescu M., Poesii complecte.
Eminescn Henriette > Mihail. Scrisori cătră 

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

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

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

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

Catalog de Piese musical e 
trămitem la cerere gratuit.

Se află in

Librăria lui W. Krafft in Sibiiu.
*) Prețurile sunt notate pentru cărți broșurate, iar 

legătura fac după comande ori in piele, ori in pânză cu 
prețul cel mai moderat.
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