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Anul I.

Ce am dobândit și ce am invețat noi, 
poporul român, de la conferințele și adună
rile noastre naționale ?

Nime nu poate dice, că lupta dreaptă 
și sfântă a neamului nostru românesc de 
vr’o câțiva ani incoace, n’ar fi tot mai lă
murită, mai viuă și mai indresneață.

La anii 1848 și 1849 Românii din 
Ardeal s’au resculat cu arma in mână ca 
se scape de iobăgia și de sclavia in care 
gemeau, părăsiți in lăuntrul țării și in afară 
de toată lumea; eară Românii din Bănat 
s’au mișcat atunci ca se scuture apăsătoriul 
jug al liinbei străine ce stăpânea cu tirania 
in biserica și școala română.

De atunci incoace Românimea a mai 
ținut adunări și sfătuiri. Nici una din aceste 
adunări ale poporului n’a fost zadarnică, 
nici una n’a rămas fără urme. Fie-care 
adunare și-a avut rodurile sale pentru neamul 
românesc intr'o parte ori iu altă parte.

Folosul obștesc a fost, că poporul incet 
cu incetul s’a deșteptat și a inceput a-și 
cunoaște cu incetul tot mai bine ceea ce 
ii se cuvine lui și ceea ce negreșit a tre
bui v se fie a lui. •

Adecă corabia nației plutea inainte, inse 
numai incet, încetișor, așa pre cum vântu
rile suflau și umflau pânzele corăbiei im- 
pingendu-o inainte sau oprindu-o locului și 
așa pre cum erau cârmacii și poruncitorii 
corăbiei mai pricepuți și mai curâgioși sau 
mai inderetnici și mai puțin cunoscători de 
impregiurari.

Dară de vr’o câțiva ani incoace poporul 
s’a deșteptat și s’a trezit tot mai bine, 
cârmacii s’au mai sporit și comanda s’a 
făcut tot mai curagio^asâ. Urmarea a fost, 
că și lupta s’a făcut tot mai mare, tot mai 
pe față, tot mai indresneață. Și dacă va 
merge mai departe așa, avem nădejde bună, 
că in cel mai scurt timp intreg poporul 
român fără de nici o deosebire, de la vlădică 
până la opincă, va fi intr’o singură taberă 
a luptei; toți Românii, cu mic cu mare, vor 
fi in rândurile luptătorilor, pentru •& trebue 
se fie in șirurile luptătorilor dându-și averea 
și jertfindu-și toate puterile pentru ca po
porul român se poată trăi românește și se 
se poată desvolta și întări in cele naționale 
aici in vatra și in moșia de sute de ani a 
strămoșilor săi.

Am pornit pe această cale bună și 
adevărată și singură mântuitoare pentru po
por. Dovada cea mai bună sunt din timpul 
mai nou conferințele naționale din Sibiiu de 
la 1881 incoace, călătoria la Viena cu Me
morandul, procesul Memorandului, multele 

procese de presă, numeroasele osândiri și, 
mai in urmă, adunarea alegătorilor din 28 
Noemvre de la Sibiiu.

La toate aceste poporul a luat parte 
cu mulțimea și din depărtări mari, și cu 
dor tot mai mare, cu sete tot mai inferbân- 
tată de a vede, de a ști, de a cunoaște 
toate. Poporul simța, că toate aceste se 
întâmplă pentru el și pentru folosul său. 
Poporul adecă se deștepta tot mai mult și 
dorea dară se lucre, se ajute, se lupte și 
el cu ale sale puteri alăturea cu bărbații 
săi, cu toți cei buni ai săi.

In disputele și frecările invățaților nu 
se mesteca, n’avea lipsă și trebuință de ele, 
ci-și alegea și primea pentru sine numai ce 
era bun, numai ce se străcura folositoriu 
din sfătuirile invățaților. Așa face poporul 
și adi și bine face; așa va face poporul și 
in viitoriu și bine va face.

E timpul dară se facem acum o mică 
stația in viața noastră de luptă de pân acuma. 
După atâtea adunări și după atâtea prigo
niri și osândiri pentru lupta noastră națio
nală, care a petruns lumea luminată și a 
umplut’o de vestea uiiuh popor dripit in pi
cioare, de vestea a trei milioane de Ro
mâni apăsați și goniți pentru limba și cre
dința lor, de vestea unui popor apăsat dară 
nu plecat, se stăm puținei in loc și se ne 
dăm samă cu minte și cu inimă curată des
pre folosul acestor frământări și se ne în
trebăm : că ce am dobândit, că ce am in
vețat oare noi, poporul român, din luptele 
și din jertfele grele de pân acuma?

înainte de toate am dobândit bărbăția, 
ne-am îmbărbătat, ne-am incuragiat la luptă 
dreaptă și legiuită. Și această bărbăția ne-a 
deșteptat și mai mult și ne-a făcut și 
mai tari.

Am vădut și cunoaștem că drepturile 
și libertățile naționale nu se pot dobândi 
și nici chiar cele ce le avem nu se pot 
susține adi la noi fără luptă bărbătească și 
fără jertfe. Cu cât lupta și jertfa vor fi 
mai bărbătești și mai pe față, cu atât mai 
negreșită va fi isbânda. Prigonirile și osândi
rile politice nu ne mai pot spăria dacă lupta 
noastră este dreaptă și curată, ei ele ne 
vor fi focul prin care trece ferul ca să se 
curețe de rugină și de minciună. Cristos și 
întâii urmași ai sei ce n'au jertfit, ce n’au 
suferit și totuș au învins și adi creștină
tatea este lățită și înflorește. Ei incă au 
luptat luptă dreaptă și curată.

Bărbăția ce am dobândit ne va face ca 
se ne aperăm tot mai cu tăriă ceea ce este 

i al nostru și se pretindem cu hotărîre tot ce 

ni se cuvine nouă ca popor românesc in 
această țară.

Trebue se vină timpul, ca se nu mai 
suferim nici o nedreptate, nici o asuprire, 
nici cea mai mică batjocură a cinstei 
noastre ca Români, a limbei noastre, a 
averii noastre, a agoniselei noastre drepte 
și legiuite.

Vom respinge fără teamă și vom lovi 
cu legea pe ori cine, ori când și ori unde, 
dacă ar mai indresni se ne apese, se ne 
impedece in drepturile noastre sau se ne 
hulească și gonească pentru că suntem 
Români.

Legea mai pre sus de toate și mai bine 
de o miiă ori moartea de cât nedreptatea 
și prigonirea.

Am mai invâțat apoi se fim tari, se ne 
întărim in credința noastră și iubirea noas
tră frățească. Cei slabi și resfirați nu 
se pot lupta, ci se prăpădesc in fața 
primejdiei.

Tari vom fi inse numai dacă ne deștep
tăm mintea și dacă prin muncă și cruțare, 
prin imulțirea averii și prin viață cumpă
tată, vom resbi toate greutățile și ispitele 
vieți. Atunci vom fi liberi, cu fruntea ri
dicată și nu ue vom spăria nici închina ori 
și cărei avanițe amărite, care ar indresni, 
călcând legile, se ne infrice, se ne batjoco
rească sau se ne isgonească in vatra noas
tră și in satul nostru.

Am dobândit și am invețat din aceste 
adunări incă se fim cu toții una la bine și 
la rău, adecă solidari, in toate lucrurile 
mici sau mari, cari ating nația noastră, 
limba noastră, biserica noastră și toată viața 
noastră românească.

Datori suntem ca aceste învățături se 
le respândim intre noi toți, fie-care Român, 
poporul intreg se le știe, se fie pătruns de 
ele in inima sa și in mintea sa și se le și 
împlinească.

Atunci apoi vină lumea și vadă adună
rile poporului românesc!

Avem noi mulți oameni cu cap, cu 
inimă și cu suflet curat in mijlocul nostru 
și dacă aceia vor vedâ, că noi, poporul, 
suntem toți una și stăm ca zidul la bine 
și la rău și că suntem oameni cari ținem 
morțiș la cinstea și moșia, la cuvântul și la 
dreptul nostru ca Români, atunci ne vor fi 
buni povățuitori și conducători și cu drag 
se vor pune in fruntea luptei și nici ha
bar nu vor ave nici de prigoniri nici de 
osândiri.

Aceasta-i părerea lui
Uica Ion.



întâmplări de preste săptămână.
Timișoara, in 13 Decemvre 1894.

(Sărbătorirea noului Metro- 
polit al Blașiului. întemnițări. 
Procesul nostru depresă. Legile 
bisericești sancționate. Dieta 
din Pesta.) La raportul nostru despre 
întărirea noului Archiepiscop și Metropolit 
al Blașiului Dr. Victor Mihalyi avem 
de a mai adauge o intregire. Anume in’ 
seara urmată știrei despre întărire poporul 
român din Lugoșiu și dimpregiur, mii 
și mii de oameni, s’au dus prin ulițile ora
șului, in rândul cel mai frumos, cu sute și 
sute de facle mari aprinse la residența nou
lui archiereu și cap al bisericei române unite 
și și-au arătat pe față semnul de iubire și 
de stimă.

Domnul protopop V. Grozescu i-a 
ținut in numele credincioșilor o vorbire fru
moasă, eară Domnul advocat Dr. George 
D o b r i n a ținut altă vorbire înflăcărată, 
in care a tălmăcit bucuria poporului român 
pentru această faptă a Majestății Sale și a 
luat cu durere, insă cu încredere remas bun 
de la Episcopul Dr. V. Mihalyi, care puru
rea va fi neuitat in Lugoș și in ținuturile 
Bănatului. Puternica reuniune română de 
cântări din Lugoș, dirigată de Domnul loan 
Vi du, a cântat vr’o două cântări alese și 
nimerite.

Sărbătoritul archiereu, foarte plăcut 
atins de această cinste și de această dovadă 
de dragoste, a mulțămit din inimă tuturora 
îmbărbătând la fapte bune, mărețe și na
ționale.

In qLilele următoare l’au salutat mai 
multe deputațiuni, intre cari una și in nu
mele Maramureșenilor, anume prin 
preotul din Sărăseu însoțit de mai mulți 
inși.

Instalațiunea sărbătorească in Blașiu se 
va intâmpla cât mai curând. Toate lucrările 
pregătitoare trebuincioase pentru mărirea 
sărbătorii se fac de acum. —

Curia de la Pesta respingând cererile de 
nulitate date la timpul său, acuma cetim in 
„Tribuna11, că Dl Tit Liviu Alb ini ca pro- 
prietariu și loan Popa N e c ș a ca redactor 
vor incepe pedeapsa de câte două luni de

F O I Ș O A R A.

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

Avut-o Doamne avut
O măicuță nouă fii, 
Nouă fii îs tot de-ai ei 
Tot gloate de feciorei, 
Ș’avut-o Doamne avut 
Și-o glotiță de fetiță 
Da pe ea o cema Vuicița, 
Ddeu miș rîuduia 
Și grea boală miș boleau, 
Tot de-o moarte miș mureau 
Numa cu atâta ugea, 
Constantin fecior dintâi 
Și cu Voicița fetița, 
Voicița mare creștea 
Pețitori la ea venea, 
Veneau pețitori din sat 
Maica ei că nu o-au dat 
Că mi-a dis că nu-i de dat; 
Veneau pețitori departe 
Tot departe in aia parte,

(țile temniță ordinară in Clușiu, la care 
au fost osândiți intr’un proces al „Foaiei 
Poporului11 și al „Tribunei11. —

La pertractarea procesului de presă al 
„Dreptății11 și al „Foaiei de Dumi
necă11, ce se va ține in 28 Decemvre nou 
a. c. la curtea cu jurați din Timișoara, se 
poate intra in sala de ascultare numai cu 
bilete speciale de intrare, date de la presi
dents tribunalului. —

Cele trei proiecte de legi supranumite 
păgânești despre reformele bisericești, pre 
cum este și căsătoria civilă, au sosit la Pesta 
întărite de Majestatea Sa. Dară ele au pu
tere numai presta un an, dacă vor ave no
roc se trăiască pân atunci. Am dis-o și o 
repetăm: Fie cum va fi, dară dacă cu preoții 
și cu toții vom fi oameni vrednici și cum se 
cade, apoi nu ne temem nici de aceste legi 
jidovești și nu ni e frică că vr’un român se 
va face păgân sau se va lăpeda de limba și 
de credința sa; iară ungurii vor păți-o ca 
copilul sburdat care cu cuțitul s’a jucat. Cine 
cum își va săra așa va și mânca. —

In dietă se cerne acum deamăruntul pre
liminariul de venite și de cheltuieli ale mi
niștrilor singuratici. La preliminariul minis- 
teriului de economiă ițele s’au incurcat de 
tot. Cei mai mulți deputați, cari au vorbit, 
n’au fost indestuliți cu ministrul și au ară
tat pe față că lucră și cârmuește rău și gre
șit. Alții i-au băgat vină, că trebile econo
miei merg la noi foarte rău, că de plugari 
nime n’are nici o grige și dacă va merge tot 
așa apoi se strică și se slăbește țara toată. 
Dară maioritatea dietei, cei lângă oalele cu 
carne, cei și cu cuțitul și cu pânea in mână 
primesc și votează toate numai se nu-și 
peardă țița din gură.

Și totuș se află, incă și intre noi oameni 
nepricepuți, fricoși, slabi de ângeri, cari se 
spărie și la alegeri de deputați se duc și-și 
dau votul pentru miniștri și pentru oamenii 
stăpânirii, in loc se remână acasă, la lucrul 
său de unde nime sub soare n’are drept și 
n’are putere se-1 ducă și se-1 silească. Minte 
ne trebue, minte se aibe ai noștri și atunci 
și noi vom fi oameni și nu tot unelte și 
scule proaste in mânile străinilor cari ne-ar 
înghiți intr’o lingură de apă.

Tot din țeri de preste țeri 
D’aici îs nouă hotărî. 
Constantin din grain grăia : 
Autji maico maica mea 
Ai se dăm pe soră-mea ! 
Maica lui așa (jicea : 
Da cum noi Costo s’o dăm, 
Că-i tare cale departe 
Maica nu poate străbate. 
Da Costa d’așa <jicea: 
Nu-ți fie maică nu-ți fie, 
Că io maică mi te-oi duce, 
Tot earna de nouă ori 
Că-s mai multe sărbători, 
Și vara numa de patru 
Multe <Jile de lucratu. 
Maica lui d’așa-mi dicea: 
Dacă nu o fi Costo așa 
Maica ta te-o blăstăma, 
Și maica te-o furiși 
Când i sta Costo a muri, 
Pământul nu te o primi 
Numa afară te-o sverli; 
Se pune și mi-o degea 
Când Vuicița miș pornea, 
Constantin se betegea

La nenorocirea de la Anina.
Despre nenorocirea de la băile de căr

buni din Anina ne trimite corespondentul 
nostru un raport mare, pre cum și o listă a 
celor nenorociți și a membrilor familiei 
remași după ei. Din raport publicăm ur
mătoarele :

Am fost in Oravița spre a mă convinge, 
că, capătă ceva orfanii acelor nefericiți, și 
m’am convins că da. Din Oravița am fost 
in Ciclova, unde asemenea m’am convins, 
că toți au primit pensiunea și ofertele în
casate de la marinimoșii contribuenți.

Li s’au computat cu 10 ani mai mult 
de cât au solvit la fondul de pensiune, ear 
cei ce nu au fost membri in fondul de pen
siune sau capătă pensiune după 10 ani, sau 
o sumă de 2—300 fl. odată pentru totdeuna. 
pilele aceste niște S ă s o ani mi-au spus că 
din Șasea nici o văduvă de a acelor neferi
ciți, nu capetă mai puțin ca 15 fl. pre lună, 
eară un orfan câte un fl., dar cei mai mulți 
câte 2 fl. pe lună ca pensiune.

In lista alăturată, nu sunt introduși cei 
ușor răniți, de cari sunt foarte mulți, și al 
căror numer nici nu se va pute erua, căci 
partea cea mai mare au fugit din Anina 
spre a nu se mai intoarce la acel loc de 
chilăvire.

De la Maidan sunt numai 3 inși ușor 
răniți prin fugă și inbulzală. Eu am fost in 
fața locului indată după catastrofă. Atunci 
se punea vina pre Români, că ei ar fi causa 
esplosiunei, ba și a<jLi se mai susține de unii 
răuvoitori ai noștri neorientați in causă, nu
mai ca se negrească pre Români. Se știe 
insă, că aceea e numai o scornitură a rău
voitorilor. Deci ar fi bine să se desmintă și 
in public, pentru că așa și suspițiunea ce se 
aruncă mai totdeuna pre Români, când se fură 
din magazinul d’acolo, se incete odată, ca 
nu indată ce s’a observat că a perit dina
mită, se plece gendarii prin satele românești, 
a controla casele Românilor, cari nu sunt, 
socialiști sau nihiliști, căci eată acum au 
avut ocasiune a se convinge. Căci de unde 
a avut Johann Medele dinamita? — Apoi 
după cum am înțeles, a fost constatat că 
aerul acolo a fost gazos deja inainte de es- 
plosiune.

Nouâ ani Costa zăcea, 
Nouă ani și nouă luni 
Mai po atâtea săptămâni, 
Până păru-i pica 
Atunci Costa miș murea; 
Pământul nu mi-1 primea 
Numa afară mi-1 sverlea. 
Ve<|i tu Doamne că-i așa 
L’o blăstâmat maică-sa, 
Maica lui To furisit 
Pământii nu l’o primit 
Numa afară l’o svârlit, 
Ddeu miș rînduia 
Cal din secrini mi făcea, 
Și din pânză sălămânce 
Din perina de la cap 
Făcea straiță și colac, 
Intr’o di de sărbătoare, 
La soru-sa se ducea 
El bine c’o cunoștea, 
Da ea nu mi-1 cunoștea; 
El in joc că se băga 
Tot cu soru-sa juca, 
Până sara inserat 
Tot cu soru-sa a jucat. 
Soru-sa din graiu grăia:



Cercetarea și proba se întâmplă așa: se 
trage in jos feștila de la lampa de securi
tate aprinsă, până abia se cunoaște că 
arde.

Dacă e in ocnă mult aer găzos, se stinge 
indată; dacă nu, se ridică până in partea 
de sus a ocnei, căci aerul găzos e mai 
ușor.

Dacă se stinge lampa, e semn că e aer 
găzos, se oprește pușcarea cu praf sau dina
mită. Dacă nu e aer găzos, e slobod a 
pușca; dar atunci nu lucrătoriul, ci steige- 
rul pune și aprinde dinamita pusă in gaură, 
sau cel puțin e de față până se pune căr
bunele pre coardă. Aceasta dovedește, că 
Mendele a avut la sine dinamită; ear dina
mita o pun cu d’a furata (pre furiș) ca se 
facă sporiu mai mult, cei ce lucră cu ruptul 
(in acord), ca așa se capete mai bună 
plată.

Lista lucrătorilor români nenorociți și a 
membrilor familiei lor este următoarea:

Omorîți in ocne: PavelBăiăș Steier- 
dorf, Dumitru Roșian, George Turburian, 
Mihai Turburian cu 3 copii, Constantin Tur
burian, Iacob Sîrbu, Ion Croitor, Antonie 
Gropșan, Nicolae Turcu cu 1 copil, George 
Crăiovan, Nicolae Lăzăroi, George Croitori, 
loan Tismonariu, Anton Iosif Sporea cu 3 
copii, Iacob Supercian cu 5 copii, Matei 
Pîrvu cu 4 copii, toți din Șasea; Marcu 
Buciă cu 4 copii și George Fiștilă ambii din 
Ciclova.

Greu răniți: Costa Crăiovan, Alexa 
Crăiovan, Ion Gropșan f cu 4 copii, Nicolae 
Roșian f, Andrei Gropșan cu 2 copii, Simion 
Sporea cu 1 copil, Nicolae Petru cu 1 copil, 
Dumitru Petru cu 1 copil, Iuon Petru cu 1 
copil, Alexa Sporea cu 1 copil și Petru 
Gropșan cu 3 copii, toți din Șasea; Danii 
Andrițoi cu 1 copil și Mihai Perian cu 1 co
pil, ambii din Oravița; Pavel Pircia cu 1 co
pil, Simion Băiăș cu 1 copil, Dumitru Vel- 
cean cu 1 copil și Costa Crețu cu 1 copil, 
toți din Ciclova; Petru Murgu din Iladia cu 
1 copil (a fugit din spital acasă).

In ocne incă nescoși morți 13 străini și 
Iuon Mateseran din Ciclova cu 1 copil. — 
Români morți sunt 21; greu răniți 16.

Voinice dragu-mi voinice, 
De când in joc te-ai băgat 
Tot cu mine ai jucat, 
Și bărbatu mi-o vedea 
Și din samă mă băga, 
Unde joc cu DTa 
El acasă m’o mustra, 
Constantin din graiu grăia: 
Cine in lume s’o afla 
De pre noi doi ni-o mustra, 
Când îmi joacă soră cu frate 
Dijeu le-o făcut parte. 
Soru-sa d’așa-mi (țicea: 
Da io știu fratele meu, 
Că-i tare cale departe 
La sori nu poate străbate. 
Constantin d’așa-mi <Jicea- 
Dacă tu soro nu crețji 

Na cosița in mână vetți, 
Că de când ai plecat 
Io nu m’am mai periat, 
Și de când s’o inpornit 
Io nu m’am mai inpletit; 
Da maica s'o betejit 
Tare rău de dorul tău.
Ea cosița in mână lua

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

Capul XI. 
Autoritățile și procedura.

(Continuare.)

§. 105. Dacă proprietariul animalului in 
timp de opt qlile socotite de la disposițiunea 
antistiei comunale nu se insinua sau nu dă 
altă garanță, animalele luate drept zălog se 
vind pe calea licitațiunii publice dată mai 
nainte de știre in formă îndatinată.

Banii astfel intrați se intrebuințează in 
rendul intâiu pentru plătirea speselor ținerii, 
a prinderii și a procesului, apoi pentru plă
tirea taxelor de daună, respective pentru 
despăgubire.

Eventuala sumă ce rămâne incă se dă 
proprietariului animalului dacă el se insinuă 
in timp de un an socotit de la întâmplarea 
daunei, in cas contrariu suma acea compete 
jumătate comunei, jumătate fondului econo
mic regnicolariu.

Tot această procedură se observă și dacă 
s’a aflat un animal fără stăpân.

§. 106. Obiectele, uneltele și zăloagele 
luate și predate antistiei comunale le păzește 
antistia comunală și avisează in timp de 
patruzeci și opt de oare pe proprietariul 
acelora și pe păgubitul dacă aceștia ii sunt 
cunoscuți, că dacă el, păgubitul nu-și vali- 
ditează pretensiunea sa in termin de opt 
dile, obiectele zălogite se vor da inderept 
proprietariului.

Dacă păgubitul și-a validitat pretensiu
nea in termin de opt dile primăriul comunei 
încearcă împăciuirea intre proprietariul obiec
tului zălogit și intre păgubitul și dacă aceasta 
nu succede, statorește suma de garanță ce 
este a se depune și pe lângă solvirea acelei 
sume dă zălogul inderept proprietariului. Con
tra disposițiunii primăriului in aceasta di
recțiune nu se poate apela.

Obiectele espuse stricăciunii antistia co
munală le vinde fără de amânare.

§. 107. Dacă păgubitul nu și-a validitat 
pretensiunea in termin de opt <Jile și pro
prietariul obiectului luat zălog in acest ter
min nu se presentează sau nu dă altă ga
ranță, obiectele luate zălog sunt de a 
se vinde.

Banii astfel intrați se intrebuințează in

Și vedea că-i tot așa, 
Se apuca și-l săruta 
Și acasă mi-1 ducea, 
După masă mi-1 punea 
Și trei dile mi-1 gostea, 
De mâncare că-i găta 
Și de socrii se ruga 
Se o lese la maică-sa ; 
Când trei dile se umplea 
Drumu socrii că-i dădea, 
Ei se luau și se duceau 
Pân la pădure ajungeau 
De păsări ciricăiau: 
Piu și piu și Doamne piu 
Cum își duce mort pe viu. 
Sora lui din graiu grăia: 
Au<)i frate dragu-mi frate 
Cum păsările ciricăesc, 
Piu și piu și Doamne piu 
Cum îs duce mort pe viu. 
Frate-3’0 așa-mi (Jicea: 
Aucji soro sora mea, 
Sora mea nu asculta 
Că lora li glasu așa, 
Toamna primăverile 
Când se schimbă frunzele. 

rândul intâiu spre despăgubirea închiderii și 
a speselor și apoi a taxelor de daună, res
pective a pagubei.

Eventuala sumă ce mai remâne se dă 
inderept proprietariului zălogului dacă el se 
insinuă in timp de un an de dile socotit de 
la întâmplarea pagubei, la din contra se în
casează in favorul fondului săracilor comunal.

§. 108. Deodată cu desdaunarea autori
tatea hotărește și in meritul speselor și a 
despăgubirii.

§. 109. La dauna causată prin animale 
păgubitul are drept a cere in locul desdău- 
nării, solvirea taxei pagubei, in acest cas 
dovedirea cuantității daunei nu este de lipsă.

Taxa daunei se poate cere in timp de 
patru săptămâni socotite de la timpul comite
rii faptei.

§. 110. Taxa de daună la pășunat: 
pentru un cal, mulă, măgariu sau vită 

cornută o coronă,
pentru o capră șeptedeci de bani, 
pentru un porc cincizeci de bani, 
pentru o oaiă treizeci de bani, 
pentru o gâscă (Lece bani, 
pentru o altă galiță cinci bani.
Dacă pășunarea s’a întâmplat pe pă

mânturi sămănate, respective sedite, pe fenațe, 
pe dâlmele apelor sau a canalelor, despăgu
birea este duplă, dară dacă s’a întâmplat pe 
timpul coacerei fructelor pe câmp sau in gră
dini, in școala de pomi sau in vii sau, preste 
tot, noaptea, atunci este a se statori o taxă 
intreită a daunei. (încheierea va urma).

In contra beției.s

In parlamentul din Viena scrie „Deștep- 
tarea“ din Bucovina,' se sfătuesc acuma domnii 
miniștri și domnii deputați din toate părțile 
impărăției noastre, ca se deie o lege aspră 
împărătească in contra beției. Un ministru 
a dis la acea sfătuire, că orânduirile și mij
loacele, ce stau acuma in contra beției, sunt 
prea slabe și că trebue să se pue umăr la 
umăr biserica, școala, gazetele și 
societățile, ca se stârpească sau macar 
se ție in frâu aceasta patimă uricioasă. Acelaș 
domn ministru cere, ca se nu se deie conce
siuni pentru cârșme pe la țeară, doară numai 
câte sunt de neapărată trebuință, apoi ca in 
timpul slujbei in biserică, cârșmele se fie

Ei se luau și se duceau 
Pân la islaz ajungeau, 
Constantin așa-mi (țicea: 
Arnți soro sora mea 
Dute tu la maica mea, 
Că io soro se mă duc 
De se dau drumu la murgu, 
De se pască earbă verde 
Și se bee la apă rece, 
Că de când s’o inpornit 
Murgu meu o flămemjit, 
Și de când s’o inplecat 
Murgo meu o insătoșat. 
Ea se lua și se ducea 
Când acasă ajungea 
La fereastă așa striga: 
Deschide maică ușița 
Că-ți vine fata Vuicița! 
Maica ei cea ciunguită 
Și de moarte învrăjbită: 
Dute dute tu d’aci, 
Că tu nu ești Vuica mea 
Ci ești moartea cea mai grea, 
Că câți fii eu am avut 
Tot de tine m’or murit, 
Numa cu atâta am ugit: 



numai de cât închise și ca guvernul se aibă 
dreptul a porunci închiderea lor ori când ar 
mai afla de bine. (Așa poate vom ajunge 
incă se vedem, ce n’a mai văqlut ochiu de 
om la noi, cârșmele sau birturile închise in 
Ziua chramului, adecă in diua, când mai 
înainte jupânul cârșmariu își făcea secerișul!)

La această sfătuire au luat parte și de
putății noștri, Dnii Iancu cav. de Lupu și 
Dr. loan Zurcan și au arătat câte nevoi face 
beția și in Bucuvina. Dl Lupu a arătat, că 
beția rachiului e atât de mare, in cât vin pe 
fie-care bărbat pe an cel puțin 33 d e o c ă 
de rachiu, ceea ce-i ca și o ciumă nu numai 
pentru sănătate, dară și pentru pungă. Un 
deputat ceh a <jLis cu acest prilegiu intre 
altele, că chiar doftorii trebue se steie in 
contra beției rachiului, căci el strică sănătatea 
familiilor intregi mai rău de cât cholera; el 
umple spitalurile, casele de nebuni și crimi
nalele de oameni; copii bolândi provin mai 
ales de la părinți bețivi ;■ de răul rachiului 
scade numărul feciorilor buni de cătănie, 
scade numărul celor voinici la lucru și crește 
numărul criminalilor. In contra beției trebue 
să se deie o lege foarte aspră, pe rachiu să 
se puie bir foarte mare, rachiul să se numere 
intre veninuri și vendarea lui se se privighieze 
aspru, eară pentru bețivii nepocăiți să se facă 
un spital anume, unde ei se fie duși și ținuți 
cu sila până ce s’or vindeca. —

Parlamentul austriac din Viena desbate 
in timpul de față asupra unui proiect de 
lege de mare importanță, prin care se țin
tește la combaterea beției. Dintre multele 
măsuri lăudabile, ce se iau prin această 
lege, amintim aci următoarele:

Mai întâi de toate venqiarea beuturilor 
se permite foarte cu greu și e legată de 
unele condițiuni grele. Prin noua lege nu 
i-se permite cârcimariului, ca in localul, 
unde se vinde beutură, se poată ține d. e. 
și prăvălia, ori se vindă altfel de marfă. In 
comune mai mici, tot numai după 500 de 
suflete poate se fie o cârcimă, ear in orașe 
la 1000 suflete. De Sâmbăta, oarele 5 după 
prând, până Dumineca la amead toate cârci- 
mele trebue se stea inchise.

Oamenilor amețiți de beutură nu este 
iertat cârcimarilor a-le mai da de beut, ear 
in cârcimă nu este iertat a lăsa se intre 
oameni beți. Dacă s’a imbetat cineva in 
cârcimă, nu este iertat cârcimariului a-1 lăsa

Cu hârțu și iar cu mâța
Și cu cenușa din vatră 
Fără fecior, fără fată.
Da Vuica din grain grăia: 
Autji maică maica mea 
Scoate capu pe fereastră 
De vedi conciu de nevastă!
Maica ei cea ciunguită 
Și de moarte învrăjbită : 
Dute dute tu d’aici, 
Că tu nu ești Vuica mea 
Ci ești moartea cea mai grea. 
Da Vuica așa se ruga: 
Creapă-ți ușa numa o țieră 
Cât se bag eu a mea mână, 
Ști la deget micuței 
C’am avut un semn la el ?
Maica ei ușa crepa
Cât mâna miș-o băga, 
Și la deget m’o căuta 
Și vedea că mi așa, 
Se apucau se sărutau 
Pân pe loc de dor pocneau. 

se iesă afară, ci el insuș este dator a duce 
pe bețiv acasă la locuință.

Cârcimariul, care păcătuește in contra 
acestor măsuri, este pedepsit cu inchisoare 
de la o lună până la un an, pre cum și cu 
o pedeapsă corespunzătoare in bani, ear in 
cas, dacă mai de multe-ori păcătuește con
tra acestor măsuri, perde pentru un timp 
anumit, ori poate chiar pentru totdeuna, 
dreptul de a mai ține cârcimă.

Cine in decursul unui an s’a imbetat de 
trei-ori, se pedepsește cu inchisoare de la 3 
Zile până la o lună, ear dacă și după aceasta 
se mai imbată, se pedepsește cu inchisoare 
până la un an.

Mai vin apoi mulțime de alte disposi- 
țiuni, prin cari se iau cele mai aspre măsuri 
contra acelor cârcimari, cari ar abusa cu 
cârcimăritul. Chiar și Ungurii recunosc, că 
ar fi o adevărată binecuvântare, dacă și pen
tru poporațiunea țărei noastre s’ar aduce o 
asemenea lege. Dar atunci, ce ar Zice Ji- 
danii? Frica Ungurilor de Jidani este mult 
mai mare, de cât se sperăm a se aduce și 
la noi o asemenea lege. Legea trebue se 
ni-o formăm noi inși-ne și dacă vrem se 
scăpăm de esploatarea Jidanilor, in ale că
rora mâni au trecut atâtea case și moșii 
românești, n’avem de cât se-i incungiu- 
răm.și in cârcimele lor se nu intrăm. Dacă 
noi inși-ne nu ne vom vede de interesele 
noastre, de sigur că de la alții n’avem se 
așteptăm nimic, căci dușman ne este guvernul, 
dușmani ne sunt funcționarii, dușmani ne 
sunt toți streinii, pe cari duchurile rele i-au 
pus in spinarea noastră. 

Cronică.
Prigonire. Avem știre din Moșnița, 

că pentru știrile ce am publicat in această 
foaiă despre ticăloșiile unui pele de scriitorași 
și despre nedreptățile ce se fac poporului 
in acea comună, pătimașii și orbiții stăpâni- 
tori și-au răsbunat asupra birtașului de acolo 
Vasilie Crecimariu. Au făurit scornituri 
răutăcioase contra lui și apoi i-au luat slo
bozenia și dreptul de birtășit lăsându-1 cu 
familiă mare și fără pâne in drum acum in 
cap de iarnă, de și Crecimariu este nevinovat, 
pentru că el nici când nu ni-a spus nici nu 
ni-a scris nimic la foaiă despre netrebniciile 
de acolo. Jidanilor inse se iartă și se rabdă 
câte toate. Vai și amar de o astfel de stă
pânire. Nu-i mirare dară dacă,poporul de la 
sate se amărește din Zi in Zi tot mai tare.

Biserica din Maiere. Pentru biserica 
română din Maierile Timișorii a contribuit 
incă aZi vară 2 fl. v. a. Domnul Iosif 
N o v a c u, invățătoriu emeritat in Oravița. 
Contribuirile și listele ce vor mai incurge se 
vor publica la timpul seu.

Monumentul lui A. Iancu. Pentru ri
dicarea unui monument intru amintirea lui 
Avram Iancu, comandantul suprem al Ro
mânilor din munții Ardealului in anii 1848 
și 1849 s’a adunat pân acuma la Domnul 
Tit L. Alb ini in Sibiiu preste două 
mii de floreni v. a. aproape din toate ținu
turile și țările locuite de Români. Listele și 
acum sunt deschise și contribuirile se con
tinuă. Banii adunați sunt depuși la „Albina* 
din Sibiiu.

Feștaniă solemnă. Duminecă in 9 De
cern vre n. a. c. Domnul Pavel Pisica, 
măestru șoncariu și proprietariu de case in 
Iosefinul Timișorii, a ținut feștania nouei 
case ce a zidit in toamna aceasta, inchinân-

du-o scutului archangelilor Mihail și Gavril. 
Seara apoi stăpânul casei a întrunit la casa 
și masa sa mai mulți pretini și cunoscuți, 
cari și-au petrecut in dragoste deplină până 
târZiu. De față au fost familiele Toma 01 a r i u, 
Mihaiu M i o c, Adam și Nicolae Muntean, 
G. Georgeviciu proprietari, I. Nena- 
d o v i c i comerciant, Domnii Demetrovici 
preot, G. Gătăianțiu, L. L Offer archi
tect, E. Hoch, F. Klein ș. a. m. Ne bu
curăm văZând pe meserieșii și industriașii 
noștri români ținând la limba și religia lor 
și progresând și mișcându-se și in orașele 
mari cupleșite de străinism.

De ale gendarilor. Sub titulul „Săl
băticii gendarmerești* cetim in nrul 249 al 
„Tribunei* următoarele: Cu acest titlu am pute 
se deschidem o rubrică permanentă, in care se 
înfierăm brutalitățile ce sufer țăranii români 
de cătră fudulii impenați. Eată ce ni-se scrie 
acum din Mercurea, despre un nou act de 
barbarie: Gendarmii l’au prins și legat pe 
flăcăul Drăgilă din Mercurea, dimpreună cu 
mamă-sa și cu alt frate, pentru că îl învinuiau 
că ar fi ajutat fratelui său și mamei sale ca 
se omoară pe bună-sa, o femeie bătrână, 
întreaga învinuire a fost nebasată. Nu s’a 
aflat absolut nimic, nici un motiv sau basă, 
fie cât de slabă, căci bătrâna a căZut de pe 
un scaun unde de loc rămase moartă. Gen
darmii inse au început se-i chinuească in 
mod cât se poate de sălbatec, in cât femeia 
a zăcut mai multe Zile. Pe flăcăul Drăgilă, 
gendarmii după ce l’au chinuit grozav, l’au 
trimis se aducă de mâncare. Flăcăul scăpat 
din mâna gendarmilor, fugi la tatăl său și-i 
spuse acestuia, că de cât să se mai reintoarcă 
la acești călăi, mai bine se spânzură. Așa și 
făcu. S’a suit in pod și de frica maltratărilor 
sălbatice •— s’a spânzurat. Gendarmii și-au 
făcut apoi raportul, pe care l’au inaintat 
tribunalului. In acest raport n’au pomenit 
insă nimic despre Drăgilă, cu toate că și el 
a fost prins și intrebat. Mai târZiu insă lă- 
țindu-se știrea despre moartea flăcăului, gen
darmii s’au infricat și au dat ulterior peste 
câteva Z*le un raport și despre cașul lui 
Drăgilă, spunând, că s’a spânzurat de frică, 
nu cumva scăpând muma-sa și fratele său 
să-1 bată, pentru că a fasionat contra lor. 
Astfel gendarmii au scăpat de ori ce res
ponsabilitate, deoare-ce cel mort nu se mai 
putea intreba despre adevăr. Tatăl flăcăului 
a spus adevărata stare a lucrului, tribunalul 
insă n’a introdus nici o cercetare. Ar fi tre
buit se exhumeze cadavrul și atunci s’ar fi 
veZut urmele groaznicelor chinuiri, care l’au 
silit să-și stângă insuș vieața. — Când vor 
inceta oare aceste nelegiuiri și până când va 
mai trebui se fie țăranul român batjocura 
acestor sălbateci?

Românii din Torontal. Toate foile 
maghiare din capitală publică știrea, că in 1 
Dec. st. n. o deputațiune română, compusă 
din preotul, judele și trei țărani români din 
comuna Igriș a fost la ministrul de culte 
și instrucțiune publică Br. Eotvos Lorand. 
Deputațiunea a rugat pe ministrul, ca să le 
ușureze comuna de acea povară insuportabilă, 
care cu forța li-s’a impus din partea comi
tatului prin înființarea unui asii de copii, de 
care n’au avut și nu au nici o trebuință. 
Ministrul așa se Zice, dând mână cu fie-care 
membru al deputațiunei, a promis, că va cer
ceta causa și va implini cererea comunei.

Satul-nou residența de proto- 
presbiter. La stăruințele Românilor din 
Satul-nou, pe basa unui conclus al con
gresului național-bisericesc scaunul protopres-



DUMINECA. (Pag. 5.) 1894.

biteral din Uzdin s’a mutat la Satul-nou. Dl 
Trifon M i c 1 e a protopresbiter in Uzdin, cu
noscut in părțile Panciovei ca un bărbat plin 
de zel și activitate pentru căușele naționale, 
a ocupat deja postul seu in Satul-nou, care 
impregiurare a umplut de bucurie și însuflețire 
pe poporul român din aceasta comună.

Nou adjunct de inspector. Ministrul 
ung. de culte și instrucțiune publică a numit 
pe grefierul Ludovic Sândor de adjunct de 
inspector pe lângă inspectorul reg. de școale 
al comitatului Caraș-Severin.

Esamen de notari. In 27, 28, și 29 
Noemvre s’au ținut esamenele de notari in 
Lugoșiu sub presidența vice-comitelui comi
tatului Caraș-Severin. Au fost insinuați 6 
inși, dintre cari 5 inși au făcut esamenul cu 
succes intre cari și: Mihail Cure, Alesandru 
Dragomir, George Berariu.

„Mă ! . . . Tisza Kâlmân!“ „Alfăld“ din 
Arad primește de la corespondentul său din 
Nyiregyhâza știrea următoare: „Soția lui 
Stefan Szep din Doge a acusat mai Jilele 
trecute la judecătoria cercuală pe loan Kâl
mân, fiind că acesta o bănuia cu furt de 
găini. La pertractare Kâlmân a recunoscut 
acusa, dar el din a sa parte incă a făcut o 
contra-pîră in contra nevestei lui Stefan 
Szep, fiind că ea l’a numit Tisza Kâlmân, 
pre când el își are numele său cinstit. Jude
cătoria cercuală inse a respins contra-pîra lui 
Kâlmân, declarând, că a fi cineva numit 
Tisza Kâlmân, nu insemnează vătămare de 
onoare/

Maghiarii fug din țeara lor. După o 
știre din New-York, in anul acesta 20,000 
maghiari și-a părăsit țeara, și după o lungă 
cale pe Mare și pe uscat, s’au aședat in 
America. Cea mai mare parte din acești 
emigrați sunt oameni sărăciți și muncitori, 
cari in minunat cârmuita lor patrie nu se 
mai pot ferici.

Difteria in comitatul Aradului. In 
mai multe comune din comitatul Aradului 
difteria grasează in grad mare. Se scrie, că 
acum curând de comuna Giulița din cercul 
Radnei s’au ivit numeroase îmbolnăviri de 
difterie.

Pentru glotași. Ministeriul de honvedi 
provoacă pe toți obligații la gloate, cari in 
timp de răsboiu ar dori se-și îndeplinească 
obligământul lor de glotași in calitate de 
funcționari la despărțământul de furagiu, se-și 
trimită concursele, adresate ministrului de 
honvedi, la secțiunea militară a capitalei până 
la l-a Februariu 1895.

Difteria grassează in mod înfricoșat 
intre copiii din comuna Bătuța (comitatul 
Aradului) și seceră mulțime de victime. Au
toritățile, așa se dice, au luat toate disposi- 
țiunile pentru curmarea epidemiei, până acum 
inse fără succes.

Teatru român in Oravița. Diletanții co
rului vocal român din C a c o v a vor repre- 
senta sub conducerea dirigentului lor Traian 
Lința Duminecă la 16 Decemvre st. n. 1894 
in sala teatrului piesa „Lipitorile sate- 
lor,“ dramă in 3 acte și 2 tablouri. Prețul 
intrării: Balcon rândul I și II 1 fl., cerle 
80 cr., parterre de ședut 60 cr., balcon de 
stat 50 cr., parterre de stat 40 cr., galerie 
30 cr. Bilete de intrare se vind in prăvăliile 
Dior C. Kehrer și George Bogdan și seara 
la cassă. începutul la 1/i8 seara.

Necrolog. Din Lugoșiu primim știrea 
că Domnul Mihail Perianu, canonic gr. 
cat. a repausat in anul etăței 53, al preoției 
.26 și canonicei al 4-lea, provădut cu SS.

E c o n o m i ă.
Piața de poame a Timișorii.

Pentru a implini dorința mai multor 
abonenți și cetitori ai acestei foi, publicăm 
următoriul raport despre recoalta de poame 
din Bănat și despre piața de poame a Ti- 
mișorii:

Mai aji primăveară, pre cum se știe, 
chiar și in șesul Bănatului, grădinile 
așa erau de impodobite, pomii fără deosebire 
așa erau de înfloriți, in cât și inima privi- 
toriului sălta de bucuriă și se credea că anul 
1894 va fi un an de poame fenomenal. Se- 
cetea, vânturi și alte tempestăți grele, cari 
au urmat insă curend tocmai la timpul cel 
mai critic, au nimicit speranțele din șesul 
Bănatului, unde numai cireșe și vișini au 
dat o recoăltă bună.

Cu atât mai norocoși insă au fost cei cu 
grădinile și cu pomii adăpostiți intre dealuri 
și in deosebi intre codrii și munții C a r a- 
șuluișiai Severinului.

Astăji se vede aceasta. Șesul Bănatu
lui, centrele mai de frunte ale sale; ținutu
rile depărtate ale Ungariei de sud sunt inun
date și stăpânite de poamele Românilor din 
Severin, supranumiți Gugulani.

De la sfârșitul lunei lui Octomvre și 
până la începutul lui Decemvre in aceste 
ținuturi a domnit un timp blând, plăcut;

Sacramente la 8 Decemvre st. n. 1894. 
Osămintele i-s’au înmormântat Luni in 10 
Decemvre.

Seriuana paprică. In săptămâna tre
cută s’a înfățoșat pe neașteptate un despăr
țământ de polițiști și comisari sub comanda 
căpitanului orășănesc in piața de paprică din 
Seghedin și după ce au sosit toți pilerii de 
paprică, au incungiurat toată piața și au 
sistat toată comunicațiunea. După aceea s’au 
apucat și au visitat toți sacii de paprică, 
făcând la moment și analisa chemică. Resul- 
tatul a fost, că s’au confiscat o cuantitate 
imensă de paprică in preț de 8000 fi. v. a. 
Se pricepe că spaima și lamentarea a fost 
nespusă, mai ales pilărițele cele mici se 
văictau groaznic de nepatriotica tractare a 
patrioticei paprice naționale. Sermană pa
prică, și tu trebue se simț Seghedinul!

Un tragic sferșit al unei nunți. In co
muna românească H i d a ș s’a întâmplat Joi 
(29 Nov.) noaptea o groaznică nenorocire. 
Vre-o 15—20 nuntași, re’ntorcându-se a casă 
de la o nuntă ținută afară din sat la o depăr
tare de jumătate oară și având se treacă prin 
pădure, au rătăcit calea, mai ales, că pădurea 
era întunecată și de-o teribilă negură. Des- 
părțiți fiind in grupe, pentru ca se afle ade
vărata cale, o grupă de aceasta a fost atacată 
de o ceată de lupi. Deodată se audiră din 
toate părțile niște înfricoșate țipete de des
perare și in momentul pericolului cei mai 
mulți începură se fugă. Treisprezece dintre 
dânșii abia a doua di au ajuns a casă, rupți 
de oboseală și cu fețele desfigurate de spaimă 
astfeliu, că abia au putut fi cunoscuți. Cei 
mai mulți erau plini de sânge, incărcați de 
rane, de mușcături și cu capul despoiat de 
pele. Cinci inși au murit in cele mai cumplite 
dureri, alții zac greu răniți in pat, ear doi 
inși, Grigorie Veselean și Teodor Suciu nu se 
află nicăiri, probabil ca au fost mâncați de 
fiare. Oamenii din sat au plecat cu furci de 
fer și cu săcuri, ca se caute locul catastrofei, 
n’au aflat insă de cât urme de sânge prin 
zăpadă.

numai noaptea și in diori era aerul cevaș 
mai aspru.

Acest timp a favorisat mult pe Severi
neni de și-au putut săvârși bine bogata re- 
coaltă de poame, in estinsele grădini de 
mere, pere, nuci, prune moștenite de la stră
buni și sădite și cultivate deodată cu insti- 
tuțiunea grănițerească.

Resultatul recoaltei de poame din Seve
rin se arată mai cu seamă in piața de la 
Timișoara. Partea cea mai mare a așa nu
mitului „târgul porcilor“ pe țărmurul stâng 
al Begeiului, lângă cetate, este impopulată 
numai de cărucenele cu câte doi căluți oțe- 
leți de ai Gugulanilor noștri. Formează strade 
întregi intre cari mijue de cumpărători din 
oraș și din afară. Acest castru de căruțe a 
târgoveților Severineni se întinde dealungul 
frecuentatului drum mare intre cetate și Io- 
sefin spre stațiunea căii ferate.

Preste cLi căruțele coperite cu cerime 
rotundă de pânză sau rogojină stau deschise 
și in lăuntrul căruței se văd feliuritele soiuri 
de mere sau pere roșii, galbine, verdi, pis- 
trițe, dulci și acrii; apoi nuci mari și mici, 
gutâi aurii și poame uscate. Prune roșii mun- 
tene gustuoase incă au fost in piață aproape 
până la sfârșitul toamnei. Din prune s’au 
fert enorme cuantități de rachiu de câte 
10—12 graduri și se oferea in Lugoș, Ca
ransebeș, Făget, Orșova, Bozovici, Oravița 
etc. cu câte 12—18 cruceri litra.

Poamele se vind cu grămăduța de la 
2—10 cruceri, apoi cu măsura de câte 5—10 
litre, cu majă metrică și se transpoartă și cu 
năi pe canalul Begeiului la vale spre Toron- 
tal și Bacica.

La începutul toamnei prețurile erau 
foarte moderate 20—60 cr. de 10 litre. Cu 
cât ne apropiăm mai mult de earnă, cu atâta 
se urcă și prețurile mai tare, de și poame 
sosesc și adi tot mereu din Severin parte in 
trăsuri, parte in buți de brad pe calea ferată.

Astădi se vînd merele 10 litre cu câte 
40—75 cruceri după soiu și sănătate, ase
mene și perele cu câte 50—80 cruceri; 
nucile cu câte 70—90—1 fi. 10 cruceri; 
gutânile 3—5 cruceri dărabul; poamele 
uscate cu câte 30—50 cruceri. Cele mai 
ieftine sunt merele pistrițe, așa numite ți
gănești, acruțe, zămoase, bune de aluaturi. 
De comun prețul poamelor își ajunge punctul 
de culminațiune pe la sărbătorile Crăciunului. 
Se află insă poame și până târefiu primă- 
veara, că-ci și in munți și in oraș se află 
cuantități mari de poame in magazine în
chiriate.

Cu struguri piața Timișorii in est an 
esepțional a fost provedută îmbelșugat din 
Torontal, anume de la Comloșul-mare, 
Teremia etc. și nu din ținutul Aradului 
și al Lugoșului ca pân acum, S’au vândut 
cuantități enorme de struguri albi, roșii, ne
gri dulci cu câte 9—18 cruceri chila; adi 
chila de struguri aleși constă 60—80 cruceri, 
mai cu seamă „țița caprii“ albă. Vinul nou 
este escelent, litra cu câte 12—18 cruceri 
loco cumpărării...

Numai de cât cum se inserează in piața 
de poame a Timișorii se face liniște și pe 
rând se ivesc la fie-care căruță focurile cu 
flăcări vesele, la care Gugulanii noștri in 
cojoace și căciuli grele șed giur impregiurul 
focului și-și gătesc in căldări mămăliga 
inomisă pe lângă cina frugală.

După cină mai stau de povești, își isto
risesc pățaniile de preste di binecuvântând 
părinții și mai marii lor, cari au sădit și



cultivat grădinile prea folositoare, cari adi 
dau la sute de familii ocupațiune și pâne, 
mai ales intr’un an rău ca cum a fost acesta, 
in care nici cucuruzul n’a rodit bine.

Pe la 9 oare noaptea focurile se stâng 
incet incetișor, precupeții isteți și viguroși 
s’au pus la odihnă și in piața de poame 
domnește liniște adâncă intreruptă din când 
in când numai de mișcarea căluților, cari 
n’au gătat incă cu roaderea aromaticului fân 
de munte...

Și mâne eară se începe târgul, se vinde, 
se cumpără, se negustorește tot numai ro
mânește cu lumea toată, fără ceartă, fără 
conturbări, că-ci Gugulanii precupeți sunt 
Români deștepți și cuminți. — i. v. b. —

*
Bani scoși din circnlațiune. Piesele 

de argint de 20 cr. și cele de aramă de 4 
cr. cu finea lui Decemvre a. c. se scot din 
circulațiune. Cei ce au incă in posesiunea 
lor banii amintiți, sunt făcuți atenți, că in 
cursul anului viitoriu aceștia numai la casele 
de dare ale statului se vor mai primi. —

Nouă linie ferată in valea Mureșului. 
Direcțiunea căilor ferate unite Cenad-Ară- 
dane a decis, că linia ferată Arad-Gurahoncz, 
care se termină la poalele munților metalici, 
se o pună in legătură cu linia ferată prin
cipală de stat Arad-Teiuș. Spre scopul acesta 
linia Arad-Gurahonț va ave se fie prelun
gită cu 70 chilometri și, trecând preste Hăl- 
magiu in comitatul Hunedoarei, va atinge 
comunele Ternova, Baia-de-Criș, Brad și 
Boița și la Deva se va incopcia cu linia fe
rată principală Arad-Teiuș. —

Vită de viie americană. Pe teritoriul 
coloniei de stat de la Biserica-albă in primă
vara anului viitoriu se va vinde o mare 
cuantitate de viță de viie americană, și anume 
din vița Riparia Selecta 80.000 mlădițe fără 
rădăcină și 500 cu rădăcină, 2500 Riparia 
Portalis cu rădăcină, 4000 Vitis Solonis fără 
rădăcină; din vița Jaquez 30.000 fără și 5000 
cu rădăcina, 2000 Yorc-Madeira fără rădăcină. 
Prețul de vendare de fie-care miie: Riparia 
Selecta 4—8 fi., Riparia Portalis 8—16 fi., 
Vitis Solonis 8—16 fl., Jaquez 4—8 fi., Yorc- 
Madeira 4—8 fi. Comandele au să se facă la 
loan Weny, inspector de viie și vinuri in 
Biserica-albă. E de notat, că in prețurile 
indicate se cuprind și spesele de pachetare 
și transport. Transportul se face prin ram- 
bursă poștală. Coaiele de comande au să se 
trimită până la finea lunei Decemvre la 
adresa lui loan Weny.

H i g i e n ă.
Munca, odihna și somnul.

Ori ce mișcare sau lucru ce-1 făptuește 
orpul, se esecută prin activitatea mușchilor, 
:nd ajutați prin incheieturi și oase.

Mușchii, cari nu sunt alt ceva, de cât 
carnea din corp, nu numai atunci desvoaltă 
activitatea când ne mișcăm sau lucrăm, ci și 
altă dată când stăm in picioare și când 
ședem.

Dovada aceasta o poate observa ori și 
cine din oboseala, ce o simte când stă in 
picioare, sau când șede vreme mai înde
lungată.

Toate mișcările și apărările noastre dil- 
nice se intâmplă prin încordarea puterilor 
musculare, cu care ocasiune se perde din 
corp o mulțime de căldură și putere, se arde 
din noi o anumită cantitate de cărbune, oxi
gen, azot și hidrogen. Aceste sunt patru 

elemente gazoase de mare importanță in 
corp, căci fără de ele n’am pute trăi. Pe 
aceste elemente le restituim parte prin aerul, 
care-1 inspirăm, parte prin apa ce o bem și 
prin substanțele, cari le mâncăm.

Perderea acestor elemente gazoase pro
vine din arderea substanțelor, cari consti- 
tuesc organismul.

Cu cât corpul va isprăvi muncă mai 
grea și mai multă, in acea proporția se va 
spori și perderea elementelor și substanțelor 
din el. La toate aceste ne servesc de argu
mentare consumarea mai repede a alimente
lor și băuturilor, primirea in cantitate mai 
mare a oxigenului și sporirea acidului car
bonic, care îl dăm afară din noi prin desele 
răsuflări.

In privința afacerilor fisice corpul omului 
s’ar pută compara cu mașinele artificiale. 
Dacă pretindem de la o mașină, ca se des- 
voalte mare putere, avem s’o încărcăm cu 
mult material ardetor, d. e. cu cărbuni.

Tocmai așa este și cu corpul omului, 
când voim a pretinde de la densul lucru mult 
și mare, putere fisică, avem să-i întindem 
multe și bune alimente, ca se poată isprăvi 
și continua munca, de care s’a apucat. Mai 
ales substanțele bogate in azot și cărbune, 
— grăsimile, carnea și pânea sunt acele, 
cari se folosesc pentru producerea căldurei 
și a puterilor fisice. Deci dar sporirea sub
stanțelor cărbunoase in corp se face in in
teresul desvoltărei puterilor fisice.

Tocmai pentru aceea, omul in timp de 
mișcare și de lucru se silește a restitui per
derea substanțelor și elementelor prin aceea, 
că resuflă mai des, bea fluidități mai multe, 
și mănâncă alimente mai multe căci toată 
activitatea organismului in timp de lucru e 
mai pronunțată de cât in odihnă.

Puterea mișcătoare, desvoltată prin lucru, 
grăbește totd’odată și mistuirea mai repede 
a mâncărilor. Prin urmare și corpul in timp 
de activitate, împreunată cu perdere de pu
teri, incă va pretinde mai bună porțiă de 
vîptuale și de băuturi, pe cari le primește 
și le consumă cu mai mare poftă in timp 
de lucru, ca in odihnă. Cu deosibire se va 
ivi o mare lăcomia la mâncările grase și 
cărnoase, la băuturile stimulante, acrișoare 
și răcoritoare.

Când omul lucră prea mult, când el își 
incoardă puterile prea tare și nu are viptuale 
de acele, cari se-i restitue puterile, muscula
tura lui incepe a tremura, nervii slăbesc și 
va intra o delibitate generală, care numai 
cu greu va pute fi reparată prin odihnă și 
alimente puternice.

Ori și care om in afacerile lui casnice, 
trebue se aibă in vedere, că nu lucră numai 
pentru astăji, ci și pentru mâne. Ca se in- 
cunjure decadența totală a puterilor fisice, 
are se-și folosească așa puterile, in cât să-i 
ajungă și pe de altă dată. Se lucreze cu 
cumpătare și indată observă, că puterile îi 
slăbesc, câte odată mai inceteze cu munca, 
și se-i dea corpului nițel repaus sau odihnă.

Un repaus de un ceas, săvârșit pe la 
ameaji in di de lucru, va restitui oboseala 
corpului unui om muncitor.

In repaus răsuflările devin mai rari, 
circularea sângelui mai domoală, toate orga
nele se liniștesc in slujba lor fisiologică, și 
tocmai prin aceste moderațiuni corpul se 
reculege in puterile lui de mai nainte, apu- 
cându-se de lucru cu putere mai înverșunată.

Acei oameni, cari se ocupă mai mult cu 
cetitul, cu scrisul și cu gândul, se obosesc

mai tare in funcțiunile intelectuale de cât in 
cele fisice.

Ocupațiunea spirituală ostenește in deo
sebi nervii și organele simțirei, paralisează 
respirarea, comprimă circularea sângelui și 
turbură mistuirea regulată.

Pentru cei cari se ocupă in conținu cu 
afaceri intelectuale va fi necesar a mai face 
și câte o preumblare prin aer bun și curat, 
barem câte 2—3 ceasuri pe di-

Glume.
Filosofie. Un filosof pleșuv, fiind făcut 

atent din partea unui prieten al său, că, 
eșind deodată din odaie caldă la receală in 
stradă, se poate răci, — îi Jise acestuia:

„Aș’! numai odată moare omul.“
Prietenul întreabă mirat:
„D’apoi nu e destul ?“ —
Reu înțeles. Intr’o ferărie boltașul își 

lăudă din toate puterile marfa și o recomanda 
unui țeran:

„Poftește, ăstea sunt niște lăcate ameri
cane, cari in adevăr nu se pot deschide.

Țeranul întreabă mirat:
„Dar’ apoi ce-mi folosește ?“ —

e Nu scurtați coada cailor. Un oficer de la 
călăreți, trecând pe lângă comuna Hellonin, 
in Francia, văju o tăbliță, pe care erau scrise 
cuvintele ciudate: „Aici pot se pască cai“. 
Prețuri mici:

Cai cu coada scurtă 38 cr. pe di.
„ „ „ lungă 50 „ „ „

Mirat de această deosebire in prețuri, 
oficerul intrebâ pe stăpânul fânațului un bă
trân țăran :

„De ce pentru caii cu coada scurtă se 
plătește mai puțin de cât pentru cei cu coadă 
lungă ?“

„Hei, domnule ! Me mir că nu înțelegi 
un lucru așa de simplu. Un cal fără coadă, 
spre a goni muștele, care se așeajă pe el, 
se slujește de botul său, și in acest timp, el 
nu mănâncă, pe când un cal cu coada lungă 
dimpotrivă gonește muștele cu coada și in 
acest timp el paște mai departe. Eată deo- 
sebirea“.

Posta redaețiunii.
Dlui D. Miletici in Bozoviciu: Respunsul 

redacțional dat Dlui D. M. in Bozoviciu in nu
mărul trecut al acestei foi, nu s’a dat la adresa 
DTale, ci la a Dlui Dimitrie Matei, ceea ce în
tărim amăsurat adevărului, cu adausul că DTa 
nici când n’ai scris pân acum in această foaiă. 
Mai pe larg răspuns urmează in epistolă specială.

Dlui I. N. in Becicherecul-mic: Vom vede 
in numărul următoriu dacă se poate.

Dlui corespondent lângă Oravlța: Cam 
târziu. Dară ce a fost incă actual am dat; restul 
l’am reținut pentru informațiunea noastră. Din 
literatura poporală primim și publicăm bucuros 
ori ce lucrare sau colecțiuno potrivită. Salutare.

Dlui Dr. Vidi: Grozăvenii de acelea nu prea 
publicăm bucuros. Dară ne mirăm că nu ne-ai 
respuns incă.

Dlui I. R. in Ciacova: Am primit; ce va fi 
bun pre cum ai văcjut, se va publica, numai nu 
te prea incorda, încetul cu încetul se face oțetul.

Dlui Un Ramnean: Poate că vei ave și drep
tate, că impregiurările sunt grele și că sunt și 
notari români netrebnici. Toate aceste insă nu 
sunt escusări deajunse și destul de temeinice 
pentru cum s’a făcut treaba acea neromânească. 
Te sfătuim dară se nu poftești publicarea răs
punsului anonim al DTale. Mai târziu ne vei 
mulțămi. Se autjim dară in viitoriu știri mai bune.

Editor și redactor responsabil: Dr. Valeria Branisce. 
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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 150,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vendut vr’o 6 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 5 fi. 65 cr. — 6 fi. 10 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 6 fi 52 cr.—6 fi 60 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 5 fl 60—5 fi 70 
crueeri. Cel slab 4 fl. 50—4 fl. 60 cr.

Grâul este fluctuant. Prețurile variau 
cu 6 fl 78—7 fl 15 cr.

Să car a incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’mi sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 8000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
67 cr. — 5 fl. 71 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 69 cr.
— 5 fl, 70 cr. in fine insă remase cu 5 fl. 68 
cr. — 5 fl. 71 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 5 fl. 70 cr. — 5 fl. 85 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 5 fl. 72 cr. cu vamă cu tot.

Păstăioase. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 7 fl. 80 cr. rotundă 9 fl. 25 cr. sură 
7 fl. 25 cr. piătriță 7 fl. 50 cr. pitică 10 fl. 
25 cr. M a z e r e 7 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 15 fl. Mac 
sur 19 fl. venăt 20 ft. 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 6 fl. 55 cr.— 7 fl.
— cr. mohor 12 fl. 50 cr. — 13 fl. 50 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 60 fl. 20 cr. — 11 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—5 fl. Găine 
■90 cr. 1 fl 20 cr. — 1 fl. 30 cr. Coponi 1 fl. 80 cr. 
și 2 fl. 70 cr. Ciurcan 3 fl. 50 cr. = 5 fl. — cr. 
Bețe 2 fl. — cr. — 2 fl. 50 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 fl. 60 cr. per păreche en gros.

O a u ă, 35 până 45 dărabe 1 fl. 60 cr.
Cartofi (crumpiri, baraboi, mere de 

păment) au cădut cu 10 cr. la maja metrică : s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 80 cr. roșa nuoi 2 fl 60 
cr. ca covrigii 4 fl 50 de fabrică 1 fl. 60 cr.

Prune serbești 8 fl. 30— 16 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 40 cr — 45 cr. tăiați 
65 cr. — 70 cr. per Kilog. nesocotită darea de 

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

Porcii 40—45 cr. de chilă.
Unsoare de p o r c 49 fl. 50 cr. Clisă 

(slănină, lard) 42 fl. — 46 fl 50 cr. amăsurat 
cualității.

Piei brute. 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
a t r e Timișoara si urmatdrele stațiuni.

Prețurile comunicațiunii-vecine:
Pentru trenurile Personal = Omnibus seu mestecate 

II clasa III clasa
—.15 cr. —.10 cr.
—.22 cr. —.15 cr.

Zona
1
2

I clasa 
—.30 cr. 
-.40 cr.

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona Zona

Beregsen 2 Szakâlhâza 1
Merczyfalva 2 Siag 1
Recasiu 2 Sant-Andrâs 1
Eemetea 1 Jebel 2Tariful de zone general

Toate celelalte stațiuni sețin de zona 14.

Trenuri pers, omnib. seu mest. Trenuri accelerate
Zona I clasa II clasa III clasa I clasa II clasa III clasa

1 50 40 25 60 50 30
2 1.00 80 50 1.20 1.00 60
3 1.50 1. 20 75 1.80 1.50 90
4 2.00 1.60 1.00 2.40 2.00 1.20
5 2.50 2.00 1.25 3.00 2.50 1.50
6 3.00 2.40 1.50 3.60 3.00 1.80
7 3.50 2.80 1.75 4.20 3.50 2.10
8 4.00 3.20 2.00 4.80 4.00 2.40
9 4.50 3.60 2.25 5.40 4.50 2.70

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

31 a numerilor zonelor de cari se țin acele
stațiuni in comunicațiunea cu T i m i ș i 6 ra

Zona Zona Zona
Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szâlâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remotea 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 Sâinson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
Bekcsfaldvâr 8 K. Kun-Szâlâs 12 SoborBin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Sofronya 4
Bikity-BorBod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Lokoshâza 6 Szakâlhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz S
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-IIubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Detta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfdld-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Fâlegyhâza 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
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 Valkâny 7
Gyoina 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispoki 4
flalas 12 O.-Bessonyo 6 Vărad Velentiel3
11. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Verseez 12
H. -M. - V âsârhely 9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
lâm 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalii 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bănreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Păka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Kâtegyhâza 6 Pnszta-Poo 12

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 14 Decemvre 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 78 chilog. per 100 chilog. 5.90—5.95

n n » 79 „ „ 100 n 6.00—6.10
Săcară „ „ n n . 100 n 5.05—5.10
Orz » n n n „ 100 n 5.50—5.60
Oves, venturat per 100 chilogr. 5.50—5.65
Cucuruz, nou » 100 „ • • • • 5.25—5.30
Rapiță, „ 100 „ • • • • • • 0.00—0.00

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 13 Decemvre 1894.

Grâu de primăvară.............................................. fl. 6.76 —
„ „ toamnă.................................................. fl. 7.09 —

Oves de toamnă.................................................  fl. 5.75 —
„ de primăvară................................   . . fl. 6.00 —

Cucuruz per Mai—luni....................................... fl. 6.12 —
„ „ Sept—Oct.......................................... fl. 5.35 —

Rapiță....................................................................fl. 11.00 —
Grâu nou pro 1895 ......................... . ..... fl. 7.11 —

Bursa de Budapesta din 14 Decemvre 1894.
Datoriă de stat:

Renta de aur ung. 100, 500, 1000 . . . . . 4»/0 118.60
„ „ „ 10.000 ......................... • -4% —.—

n „ „ „ pr. 31 Mart................. 118.30
n „ coroane ung................................ • .4% 95.40

„ „ „ pr. 20 Mart. . . • 4«/o 95.10
Obî. căilor fer. orient. 1876 ..................... • .5% 124.—

n „ „de stat, 1889, aur., . . • .4% 127.50
n .4*/, 103—

Obl. eu premii ung., 100........................... 153.50
•n » n » “0,......................... 153.50

Obl. de desdaun. regal., am., ung., . . • 47»% 101.—
ff „ „ „ croate .... • 47,% 102—

Bonuri rur. ung............................................. • .4% 96—
„ croate ...................................... . .4% 99—

Obl. regul. Tisei (Seghedin)..................... . .4% 145.50
îipot. croate, 100.,............................. • 5l°o —.—

Asemnatele cas. de stat. 6 luni, 190, . . —,—
Datoria de stat com., hârtia, Mai-Nov. . • 42/io 98.50

rf „ „ ,, „ Febr.-Aug. . • 47io°/o 98.50
rf „ „ „ arg. Jan.-Jul. . . • 4’/lo7o 98.50
rr „ „ „ „ Apr.-Oet. . . • 4710% 98.50

Renta de aur austr....................................... • • 4% 119.75
Datoria de stat austr. 1854. 250, .... • • 4»/0 150—

„ „ „ 1860, 500 ... . . . 5°/0 147—
tf „ „ „ 1860, 100 ... . • .57» 159.50

„ „ „ 1864, 100 ... . 198—
„ „ „ 1864, 50 .... 198—

Obl. oraș. Budapesta 1890 ..................... • 47,70 lOt.ol
Obl. c. fr. bulg.................................. .... • • «7o 119—

ff cu prem. șerb. 100 fr......................... • .37» 38—
rr „ „ „ „ „ (stamp.'austr.) • -3% 39—
H soc. p. reg. Temeș-Bega................. . -57o 105—

Scrisuri fondare.
„Albina", inst. de econ. 5%................. 102.50
Banca civ. de credit Arad 5% 40 ani . 100—

ff 101 —
rr

ai/ 0/ 101—
ff de credit ardeleană 5% .... 100—
ff „ „ „ 4V‘% <0 ani • • • 99—
ff „ „ „ 4*/*70 50 ani • • • 98.50
ff credit fonc. din Sibiiu 5% . . . 102.50
ff rt rr n ff • •

n
6°/

rr 100.50
ff gen. din Sibiiu 110 50/0 31.3 ani —.—
rr „ „ 106 5°|0 40 ani . —.—
ff „ „ „ III. emis. 5°|0 . . 102.50
rr „ „ „ IV. emis. 4’/,7o . • • • 100.50
rr I. de credit din Timișoara 5°|0 . • • • 102—
tf

I' rr ff rr rr • • • 99.50
împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|0 . . 128—

Monede.
Galbenul ces. și reg. tesc. . .................................. 5.94

„ tt n h ver>g........................................
„ austr.-ung. de 8 fl....................................... 9.94
„ de 20 franci.............................................. 9.94

20 maree....................................................................... 12.24
Lira de aur turcească.............................................. —.—
Argintul austr. și ung..................................................... 11.29
100 maree germ, in papir.....................................  61.15
„ „ „ de bancă pr. 31 Maiu ..... 61.37

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

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

„ n „ austr....................................... 3,60
n crucea roșie o.............................................. 12 50
„ n n austr.......................................... 13.50

Obligațiunile basilicei 5........................ .... —.—
„ „ bpestan............................. 10.75
„ „ austr....................................... 11.—
„ crucea roșie italien. 25 lire .... 12.50
„ „ „ „ austr................ 13.50

Instit. de cred, austr. 100 ..................................... 200.—
Crucea roșie austr. 10.........................................  . 19.50
Sorți Pălffy 40 .......................................................... 58.50
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B a n c e.
Banca anglo-austriacă 120 . . , .

,f pe acții Budapest ană 100 . .
n tt n

„Hermes“
Banca de

n 

rt 

ft

n 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff

n 

ff 

ff 

n 

tt

a capitalei I emis. 100 
întreprind, de bani 200 . . 

fiumana 80.................
gen. ung. 200 . . .
„ H din 31 Mart, 

pe acții Budast. 50 . 
austriacă 160 ...

„ din 4 Apr.

154.—
128.50
94.-

credit 120.50 Vârșeț — la Cubin:

ff 

ff 

ff 

tf

V) 

ff

tt

ff

rt

rt

ft

industrială I ung. 150.........................
„ și comerc. ung. 100 ....

„ „ „ „ din 31 Mart,
eroat-slavon. 100.................................
de credit ung. 200 .... • . . .
„ „ „ vechiă 100..................
„ „ „ II. emis. 31 Mart. . .

comercială ung. pestană 500 .... 
eom. și industr. bpestană 100 . . . . 
de credit fenciar centrală 500 . . .
eroată de escompt 200 ... • . . . 
de escompt și zarafîă ung. 400 K. . .
„ „ „ „ 31 Mart. . . •

austro-ungară 600 .................................
„Unio" 200 ..............................................

>

Bursa din București pe diua de 12 Decemvre
1894.

119 —

590.—

442.=
54.50

246.—
1034.—

237.50
1124.—

368.50
215.—

Mersul trenului vicinal
Verset—Cubin,

pus in circulațiune in dilele trecute, este următoriul: 
De la

114.—

Verșeț fleacă
Tren. pers. 

8’05 a. m.
Tren. mixt.
4'10 p. m.

Vlaicoveț n 8-21 75 4-28 55

Ulma T> 8-33 75 4-43 55

T.-Miklos 55 8-50 55 5-04 55

Kărolyfalva 55 9'08 55 5-25 55

Alibunâr 55 9'22 55 5-42 55

T.-Petrovoselo 55 9-41 6-04 75

Mramorac w 10-43 55 7-14 55

Bavaniște 55 11’09 55 7-46 55

Timiș-Cubin 55 11-28 55 8.08 55

Cubin-Dunăre sos. 11-43 55 8-31 »
De la Cubin — la Verșeț:

Tren. pers. Tren. mixt.
Cubin-Dunăre pleacă 4-45 a. m. 2-25 p. m.
Cubin 55 5-10 55 2-41 55

Bavaniște 55 5-33 55 3 — »
Mramorac 55 6-09 7? 3-31 75

T.-Petrovoselo 7? 7-21 77 4’35 75

Alibunâr 77 7-42 75 4'52 75

Kărolyfalva 75 7-48 75 5-04 75

T.-Miklos 77 8-16 55 515 55

Ulma 77 8-37 75 532 7)

Vlaicoveț 55 8-54 75 5-43 75

Verșeț SOS. 9-15 75 6-— 77

a«D
O
Q

SCADENTA
CUPOANE

LOR
EFECTE 1-4 S 

m ce

tu 5 < 
o " **

MONETE

ÎMPRUMUTURI DE STAT 
ROMANE 

Rentă perpetuă..................... 5% Apr.—Oct, 1008/.
„ amortibilă..................... 57o Apr.—Oct. 97'/,
„ „ din 1892 , 5% Ianuarie Iulie 98
„ „ „ 1893 . 5% Ianuarie Iulie 98'/,
„ „ 32'/, mii. . 47o Ianuarie Iulie 84'/,
„ „ 50 mii. . . 4% Ianuarie Iulie 83’A
„ „ 274 mii. . 4% Ianuarie Iulie 85'/,
„ „ 45 mii, . .

Obl. căilor fer. rom. (conv.
4% lunuarie Iulie 867.

Schuldverschreibung) .... 5’/o Ianuarie Iulie —
Obl. de Stat (conv. rur) . . 6% MaiuNoembre 100s/4

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

„ n „ n 1884 5»/o MaiuNoembre
n n n n 1888 5% Iun.—Dec. —
. . „ n 1890 5% MaiuNoembre 87'/.

ÎMPRUMUTURI DE 
SOCIETĂȚI

Scris, func. rur.......................... 5% (ulie Ianuarie 92
„ „ urb. Bueuresci . . 7%

6%
Iulie Ianuarie 102
Iulie Ianuarie 100

5"/o Iulie Ianuarie 87
* n Iași • • • • 5% Iulie Ianuarie 79'/,

Obl. soc. de basalt ..... 6°/, Iulie Ianuarie 95

ACȚIUNI U
lti

m
 1 

di
vi

d.
[

Valoarea 
Nomiuala

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

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

Cubin: CI.
1 fi. — De

Se plătește: de la Verșeț la 
I. 2 fl., cl. II. 1 fl. 60 cr., cl. III. 
la Timișoara la Cubin; Cl. I. 5 fl., cl. II. 4 
fl., cl. III. 2 fl. 50 cr.

Invitare la prenumerațiune.

Napoleonul.....................
Galbenul austriac . . . 
Coroana germană (marca) 
Lira sterlină.....................
Lira otomană.................
Imperialul rusesc .... 
Florinul austriac de hărtie 
Rubla de hărtie ....
Am- contra argint (agiul) .

CEREALE

Grâu . 
Porumb 
Secară 
Oves .
Orz . ,
Rapiță 
Fasole

® £
5 jS 
pi
® r- .S 
O

60

(„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 1 e- 
gibil.

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

Abonamentele se trimit la adresa Ad- 
ministrațiunei diarului „Dreptatea” in 
Timișoara. (Temesvâr, Zâpolyagasse Nr. 6.}

Adininistratiunea.
5

1.

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

pe un an fl. 2 
pe */8 an fl. 1

Târgurile de țară.
Decemvre.

Deș, Gerghio-Sânmiclăuș (Bethlen-Szt- 
Miklos), Șeica mare. 2. Feldioara. 3. Paraid. 5.
Abrud, Alba-Iulia. 6. Baia de Criș, Copalnic- 
Mănăștur, Huedin, Ormenișul de câmpie. 8. Ocna 
(Cttul Alba inf.). 9. Odorheiul-săcuesc, Șimleu. 
10. Biertan. Cic-Sângeorgiu, Ida-mare. 12. Cetatea 
de baltă. 15. Ciocmani, Sopurul inf. 16. Aita- 
mare. 17. Brad, Cic-Cosmaș. 20. Geoagiul de jos. 
21. Ciuciu (Csiîcs), Makfalva, Mociu, Olpret. 22. 
Apoldul inf. (Apoldiil-mic), Șintereag (Somkerek.) 
25. Cehu (Szilâgy-Cseh). 26. Cic-Szepviz. 27. 
Cetatea de baltă, Cohalm. 28. Ciocmani, Iernut. 
29. Buza, Cluș, Cuciu (Kutyfalva), Vinerea. 30. 
Băița (Szăsz-Banyicza, Lupșa, Szilâgy-Nagyfalu,. 
(Nușffleu). 31. Sântă-Măria de peatră.

4. O:adea-mare. 5. Timișoara. 6. Făget. 25. 
Dobrițin.

Lista de prețuri, cu icoane, se trimite la cerere gratuit și plătit.

SCHIMB

pomi nobili, cei mai potriviți arbori de podobă, bradi etc.

Fornisor fle curte WILHELM MtTHLE Fornisor fle curte
Prăvăliâ de semințe, grădinărit și florărie

Timișoara (cetate)

vinde numai lucruri adevărate, ca:

Semințe alese, plante frumoase de salon, tot fellul de novități de rose,

0%

. 3 lnni 
. . cek
• 3 luni 

i . cek 
. 3 luni

Londra . . cek
n •

Paris
H

Franci»
n

Viena . . cek 
„ . 3 luni
„nap. (scurt) 

Berlin . . cek 
„ , 3 luni

Germania . cek
„ 3 luni

Amsterdam3 luni 
Petersburg 3 luni 
Belgia

n
Elveția 
Italia .

. 3 luni 

. (scurt) 

. 3 luni 
. 3 luni

2541
25.27
101

100. 25

203'/,
201’A

124.35
123.70

99.90

Cultură mare de frăgării:
Plante de fragi, delicatesse de masă, 100 bucăți cu fl. 2—2l/2. — Plante de smeură, 

mure, strugurei, agrișei etc.

Spargă: Calitatea cea mai fină de Argenteuil (Francia), 100 bucăți fl. 2—27».

Lucrări moderne de flori:
Buchete și cununi de flori naturale și meșteșugite

in forme minunat de frumoase.
Garanță pentru sosirea lor la timp ori-unde. 'WQ

Espedează neimpedecat (cu ajutoriul Certificatului de Philoxeră) ori-ce feliu de 
plante, arbori și in România.

Nru 132 (3—14).

4e>

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


