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Nrul 50. Timișoara, in IO (22) Deeemvre 1894. Anul I.

Eară și eară procese.
Procesul contra „Dreptății14.

Pre cum am dat de știre la timpul său 
procesul de presă, ce s’a pus la cale pen
tru mai mulți articoli apăruți in „Drep
tatea* și in „Foaia de Duminecă", 
se va țină in 28 Deeemvre nou a. c. inaintea 
curții cu jurați din Timișoara.

Apărătoriul pîrîtului redactor respundă- 
toriu al acestor foi, Domnul Dr Vaier iu 
B r a n i s c e, a dat in 16 Deeemvre n. tri
bunalului regesc din loc o scrisoare in timp 
prescris de lege și bine intemeiat, iu care 
a cerut amânarea pertractării procesului din 
mai multe pricini de frunte.

Tribunalul insă n’a vrut se bage in 
seamă nici una din pricinile legiuite, ci a 
respins cererea prin hotărirea sa din 17 
Deeemvre n. a. c.

Procesul se va ține dară negreșit in 
28 Deeemvre nou a. c. dacă cumva pân 
atunci nu se va întâmpla vr’un lucru de
osebit impedecătoriu in vr’o parte.

Se vede dgră, că este mare dorul de a 
pune scăiuș țapăn și in gura acestor foi 
naționale aici in Bănat, unde poporul ro
mân incă s’a deșteptat și s’a insuflețit pen
tru causa națională, pentru lupta mare și 
sfântă a neamului românesc.

In această sete a lor insă puternicii 
Îmbuibați nimic nu mai vreu se bage in 
seamă; ei se arată surdi și muți chiar și 
la multe lucruri ce sunt scrise in lege și 
ce este de lipsă după mintea cea luminată 
și curată.

Puternicii pare că s’au păgânit de tot, 
de sus până jos; ei nici (Țle sfinte, nici 
sărbători nu mai lasă pentru alți.

Toată lumea creștină se pregătește de 
sfintele sărbători ale Nașterii Mântuitoriului, 
toți mai resuflă și chiar și dieta țării își 
va incheia ședințele sale, numai ca se in- 
timpine cu tignă și se petreacă in pace și 
in dragoste sfintele sărbători.

Nouă Românilor insă aceasta se face cu 
neputință; nouă nu ni se lasă nici tigna 
nici pacea nici dragostea acestor mari și 
frumoase sărbători. Noi trebue se ne fră
mântăm și se ne pregătim de procese, de 
prigoniri tocmai impregiurul Crăciunului, ca 
când Mântuitoriul nu s’ar fi născut și pentru 
noi Românii.

Dar goli-vom și acest păhar, căci nădej
dea și credința noastră este mare și ne
secată.

Aceasta se adeverește și prin imbucură- 
toarea intemplare de eri. Anume comitetul 
fundatorilor acestor foi a ținut in 16 Decem-

vre n. aici in Timișoara o ședință prea bine 
cercetată. In această ședință s’a luat cu un 
glas și cu un suflet următoarele trei hotărîri 
de însemnătate:

1. Raportul administrativ financiar al 
delegatului comitetului, se ia la cunoștință 
și după unele modificări se aproabă.

2. Ținuta diariului „Dreptatea" se 
aproabă necondiționat.

3. Biroul comitetului este îndrumat se 
iee toate di s p o s i țiu n ile necesare 
iu privința proceselor de presă.

Procesul domnișoarelor române.
Mercuri in 12 Dec. s’a pertractat la 

judecătoria cercuală din Sibiiu procesul ce
lor cinci domnișoare române acusate pentru 
purtarea cocardei naționale când cu proce
sul Memorandului. „Tribuna" publică despre 
decursul acestei pertractări următoarele;

Pertractarea a început indată după 
oarele 8. Sala judecătoriei este înțesată de 
public român.

Pe banca acusaților: Dșoarele Eugenia 
și Leontina Simonescu, Elena C u n- 
ț a n și Letiția Roșea. Domnișoara Ale
xandrina C u n ț a n, fiind bolnavă nu s’a 
presentat, a trimis numai certificat medical. 
Acusatele sunt asistate de dl Dr. A. F r â n c u, 
advocat. — Pertractarea o conduce dl Greiss, 
subjude, care după ce a tălmăcit pe româ
nește actele din dosarul procesului, cetește 
§-ul 86 din procedura de drept, care cu
prinde disposițiunile ce judele poate lua in 
decursul desbaterii procesului, pedeapsa ce 
densul poate da la cas dacă vre-unul dintre 
cei presenți in sală nu s’ar purta conform 
regulamentului. — Procesul verbal se face 
in limba ungurească. — Judele de instruc
ție ascultă intâiu pe Domnișoara Eugenia 
Simonescu.

După luarea naționalului acusatei, ju
dele introabă:

— Recunoști că la 27 Maiu, când s’au 
intors de la Clușiu osândiții in procesul 
Memorandului, ai purtat cocardă tricoloră 
română, cu inscripția: „Totul pentru 
națiune"? Și de ce ai pus acea cocardă?

— Da, am purtat tricolorul român, 
pentru că fie-care națiune are drept se 
poarte tricolorul său. Noi îl purtăm in semn 
de iubire pentru națiune și venerațiune pen
tru martirii causei române.

La intervenirea dlui Dr. A. Frâncu, ju
dele mai întreabă:

— Ați mai purtat cocardă și altă-dată, 
ori numai atunci, când ați intimpinat la 
gară pe martiri?

— De la conferența din 1893 am pur
tat intr’una și vom purta și de aci încolo.

— Prin purtarea cocardei tricolore, ai 
vrut se demonstrezi in contra statului ?

— Nu! Purtând tricolorul rornâu, am 
vrut se manifestăm pe față sentimentele 
noastre naționale.

— Știut-ai că e oprit se porți astfel 
de tricolor?

— N'am știut că e oprit. Chiar dacă 
ași fi știut insă, tot ași fi purtat. Nu re
cunosc nimănui dreptul de a mă opri in 
manifestarea sentimentelor mele naționale.

— Te-au provocat gendarmii se dai jos 
cocarda ?

— Da. N’am luat-o inse, ci am pur
tat-o la pept, pentru că nici unui gendarm 
nu-i recunosc dreptul se me oprească a 
purta tricolorul românesc.

— Știut-ai dta, că tricolorul românesc 
cuprinde tendențe contra statului?

— Nu. Noi socotim tricolorul român ca 
ceva sfânt și-l purtăm la toate sărbătorile 
naționale. Așa și cu prilegiul reîntoarcerii 
de la Clușiu a iubiților noștri martiri, cari 
acum sufer pentru națiune.

— Te-ai dus in diua de 27 Maiu la 
gară și ai purtat tricolor cu scop se de
monstrezi ?

— Nu. M’am dus se salut pe martiri, 
voind se-mi îndeplinesc astfel o pioasă 
datorie.

Dșoarele Leontina Simonescu și Elena 
Cunțan depun in acelaș chip.

Dșoara Letiția Roșea observă, că d-sa 
nu a fost provocată de gendarmi se-și de
pună cocarda tricoloră. Chiar dacă ar fi 
provocat-o, d-sa nu ar fi depus cocarda, 
pentru că nu recunoaște nimănui dreptul de 
a o provoca la asta, deoare-ce tot așa poato 
se poarte cocarde din colorile națiunii sale, 
pre cum și alte națiuni o fac.

Dl Teodor Necșa invețătoriu gr.-oriental 
și locuitoriu in Tălmăcel. Spune că deaseineni 
s’a dus la gară intru intimpinarea iubiților 
osândiți pentru causa română. Cu oeasiunea 
aceasta pre cum și cu alte ocasiuni festive 
naționale a purtat cocardă tricoloră. La în
trebarea judelui, că avut-a cunoștință de dis- 
posițiunea legii care oprește purtarea acestor 
colori, răspunde, că a știut că legea oprește 
purtarea colorilor străine, tricolorul roșu- 
galbin-venăt nu este insă tricolor străin, de 
oare-ce acelea sunt colorile noastre ale Ro
mânilor, locuitorii autochtoni ai acestei țări, 
mai departe sunt și colorile Ardealului, ale 
țării noastre, și chiar și capitala Ungariei s’a 



îndrăgit de aceste colori, in cât ’și le-a ales 
pentru representarea sa. Nu recunoaște că 
prin faptul seu a comis vre-uu delict oprit 
prin lege, de oare-ce n’a avut intențiune de 
cât a-’și manifesta cu această ocasiune so
lemnă simțul seu de bun Român. — Cere se 
fie achitat.

După investigațiunile acestea, judecărorul 
îi dă voe dl ui Dr. Amos Frâncu, advocat, 
se-și rostiască pledoarul.

Dl Frâncu ține o scurtă, dar foarte 
energică vorbire de apărare. Intr’un ton pe- 
trumțStor, emoționat nițel, arată cu cele mai 
clare dovedi juridice, că acusa nu are substrat 
obiectiv, in vreme-ce citațiunea e pentru tur- 
burarea ordinei publice, ear in decursul per
tractării s’a dovedit, că acusa e întemeiată 
pe pretinsa comitere a delictutui de transgre
siune, respective agitație in contra statului; 
mai departe lipsește și substratul subiectiv, 
nefiind îndreptată intențiunea faptului comis, 
in contra statului și a intregității sale. Aduce 
esemple din punct de vedere al continuității 
dreptului. In procedura întreagă constată 
„eror facti et juris“ și o atribue nefericitei 
tendențe de unificație națională a Ma
ghiarilor.

După pledoarul dlui Frâncu, la oarele 11 
judele dă cetire hotărirei aduse de el, in 
sensul căreia in lipsa celorlalți acusați per
tractarea se amână.

Publicul a părăsit sala in mijlocul insu- 
flețirei entusiaste de ținuta deamnă și româ
nească a dșoarelor acusate, cari cu aceeaș 
însuflețire au fost intimpinate și de cei ce 
n’au putut se intre in sala pertractărei. La 
poarta judecătoriei, căci in lăuntru a fost 
oprit, unul dintre tineri a predat in numele 
tinerimei române din Sibiiu fie-cărei dșoarc 
acusate câte un buchet de flori, mulțumind 
pentru euragiul și ținuta lor bravă, ce au 
manifestat și cu aceasta ocasiune, credincioase 
fiind devisei: Totul pentru națiune!

foișoarX
O cunună intemnitatilor.
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Dăm mai la vale frumoasa epistolă a lui 
loan Lazăr econom in Ticvaniu-mare, ce 
ni-a trimis-o spre publicare dimpreună cu unele 
versuri închinate intemnitatilor noștri din Se- 
ghedin și Vaț. Scrisoarea și versurile sună astfel:

Ticvaniu-mare, in 28 Noemvre 1894. 
Stimate Domnule redactor. Fiind eu abonat la 
„Foaia de Duminecă” și cetind in ea multe 
frumoase și folositoare de preste săptămână, mă 
bucur și mă mângăiu; dar când dau de știri 
despre cum sufer de amar martirii poporului 
nostru român pentru lupta dreaptă și sfântă ce 
au luptat pentru drepturile poporului și mă 
gândesc la durerea mlădițelor nevinovate ale lor, 
atunci mă trec lacrimi și-mi vine a plânge. Ei 
suferesc pentru causa sfântă a unui popor intreg, 
pentru scăparea lui, și noi acasă suntem așa 
slabi și nepăsători. O cât de dulce trebue se fie 
suferința pentru libertatea unei nații intregi.

Dumnezeu sfântul se le dăruiască îndelun
gată sănătate martirilor noștri și la familiile lor. 
Dumnedeu sfântul se le întărească inima ca se 
nu-și peardă nădejdea și se poată uita durerile 
și purta necasurile.

Procesul „Zastavei" in Seghedin.
In Neoplanta apare o foaia sârbească cu 

numele „Zastava" (Steagul). Foaia are de 
redactor pe advocatul Emil Dr. Gavrilă și apără 
de mai mulți ani de dtile cu toată tăria și 
cu toată hotărirea drepturile naționale ale 
limbei și bisericei sârbești. Puternicii dilei 
sunt foc necăjiți asupra acelei foi naționale 
sârbești și au încercat pân acuma se o slă
bească și se o sdrobească se nu mai fie pe 
lumea aceasta. I-au făcut dară o mulțime 
de procese de presă cu osândiri aspre și cu 
pedepse de bani grele. Inse toate au fost 
zadarnice.

Poporului sârbesc îi place do „Z as tava" 
și se bucură și se mângâie de lupta ce 
poartă, deci o spriginește și o susține și 
dacă un popor intreg luptă umer Ia umer 
cu toată bărbăția fără frică do nimica, atunci 
puternicii (Jilei nu pot resbi și nu pot 
învinge.

Pe timpul procesului „Memorandului" 
nostru românesc, pertractat in Clușiu, foaia 
„Zastava" a scris un articol cu numele 
„Golgota", in care arăta nedreptățile și apă
sările ce au se sufere Românii pentru lupta 
lor națională.

Puternicii s’au necăjit groaznic vedend 
că popoarele apăsate incep a se înțelege și 
a da spate pentru ca se scape de prigo
niri. Ei an hotărît dară se pună pumnul in 
gura Sârbilor, cari sunt mai puțini și mai 
slabi și se-i infrice, tocmai pro cum fac și 
cu Slovacii.

Au făcut dară eară proces de presă 
foaiei „Zastava" pentru articolul „Golgota", 
pentru care a luat asupra sa respunderea 
Milan Popovici.

Procesul s’a ținut in 17 Decemvre nou 
a. c. înaintea curții cu jurați din Seghedin. 
Fiscalul puternicilor a învinuit greu și in 
tot chipul pe M. Popovici. Apărătorii Dr. 
Miloș Stefan ovici advocat in Poșon și

Bate vântul doi stejari 
Doi stejari de cei înalță 
De resună prin Carpați, 
Că 'n temnița de la Vaț 
Avem și noi câțiva frați 
Sub zăvor Întemnițați. 
Bate ventu și-i senin 
Audit’am greu suspin, 
Că și ’n orașul Seghedin 
Mai avem trei frați români, 
Frați români adevărați 
Pe mulți ani întemnițați. 
Unul este Doctor Raț 
Celalalt voinic copaci 
Este popa nost Lucaci, 
Celalalt de al nostru neam 
Este Iuliu Coroian. 
Noi dorim; ai noștri frați 
Se-i videm acuș scăpați 
Din robia, din sclavia 
Din locul de murdăria. 
Se strigăm dar: se trăiască! 
Dumnedeu pe toți scutească! 
Foaiă verde de stejari 
Face-maș vultur d’ei mari, 
Se mă duc la Seghedin 
Se ved al lor mare chin 
Și se merg până la Vaț

Coriolan Bredicean advocat in Lugoș, 
au arătat limpede că învinuirile sunt fără 
temeiu, că Popovici este nevinovat și că tot 
procesul este numai curată prigonire.

Aperătoriul Stefanovici a mai adus 
aminte, că astfel de prigoniri nu sunt bune 
nici folositoare și se înceteze cu ele, căci 
in 1848 s’a vădut cât de mare a fost amă- 
rîciunea, dară adi dacă s’ar întâmpla eară 
așa ceva apoi ar fi și mai înfricoșată lupta 
intre popoare.

Cu toate aceste la sfârșit jurații din 
Seghedin, mai cu seamă tot străini, au dis, 
că Popovici este vinovat și vrednic de pe
depsit și apoi tribunalul Ta pedepsit aspru 
la temniță ordinară de un an și 
jumătate, pedeapsă de bani de 500 fl. 
din cauția foii și spesele procesului. Pe 
osânditul l’au și băgat in temniță. Aperăto
riul a dat apelația de nimicire contra sen- 
tenței la Curia din Pesta.

Osenditul s’a purtat ca un bărbat in
treg, de și i-a rămas acasă familia grea.

Din necasurile de la sate.
In aceste (jlile de grea ispită și cercare 

pentru poporul nostru românesc din această 
țeară, necasurile chiar și de la sate se spo
resc inspăimentătoriu in câte toate forme.

Eacă aici unele din cele mai nouă fe- 
liuri de necasuri de la sate:

De la un plugariu român din comuna 
Cerna (Bănat), primim următoarele:

Onorată Redacțiune 1 Eată eu subscrisul 
vin a me tângui pentru următoarea causă:

In 12 Decemvre am fost in comuna 
Vegvar (Ritberg) sau Tormac, după cum îi 
die bătrânii noștri; am mers la piață și am 
cumpărat o vacă, și după ce am cumpărat 
vaca, am mers cu niște amici ai mei in bir
tul mare și am plătit alvălucu după datina 
noastră. In birt am găsit mai mulți unguri, 
căci comuna aceea e ungurească, dar unul 
dintre unguri, cu numele Andrâsy, cunoscut 
dar neamic, venind la alvălucul nostru ro-

Se văd chinu la ai mei frați 
Martiri ai nosti adevărați, 
Cari au greu ca se simțească 
Resbunarea dușmănească.

Poesii poporale din Bucovina.
(Culese de domnișoarele Iuliana și Ana Burcutean 

din Cîrlibaba).

Foaie verde de hâmeiu,
Slabă-’i mintea la femei, 
Da mai slabă-’i la bărbat 
C’âmblă noaptea ca turbat, 
Vine-acas’ cu capul spart. 
Bine-ar face de l’ar sparge, 
El acasă doar’ ar trage.

*
Foaie verde de pe coastă, 
Cine âmblă sub fereastă, 
Corbii ochii-’i ciocănească,
Se-’i remâe scoicele
Să se oue ceticele, 
Da de-a fi drăguțul meu 
Să-l ferească Dumnezeu.

*
Până ’n car, până ’n căruță, 
Ți-ai găsit altă drăguță, 
Până ’n car, până ’n teleagă 



mânesc intrebându-me căci cum mai trăiesc, 
eu i-am dis că trăiesc reu, nu bine. I-ntre- 
bându-me Andrâsy pre mine, că din ce 
causă ? dar eu m’am tânguit do câte toate: 
ce nedreptăți sunt pentru noi Românii. Dar 
Andrâsy ungurul a dis cătră mine: „Ioniță 
baci, lasă necasul, nu fi necăjit, căci de la 
anul nou, adecă din 1 Ianuariu 1895, căpă
tăm alt împărat14. Dar eu 1’am întrebat: „pre 
cine?" El mi-a răspuns: „pre — Ferencz 
Kossuth!“ Atunci, când am audit vorba 
aceea, m’am necăjit foarte. Ca se nu mai 
aud această vorbă de la un cunoscut și pă- 
răsindu-1, am mers cu amicii cu cari am 
băut alvălucul, la oloiniță, unde ei făceau 
oloiu, și acolo când am ajuns, am fost nă
căjit, dar maistorul de oloiu m’a întrebat, că 
de ce sunt trist ? Eu i-am răspuns; dar oloi- 
nițerul a dis, că de la anul nou căpătăm alt 
împărat nou. Eu car am întrebat: pre cine, 
căci noi avem împărat pre Francisc Iosif?

Dar oloinițeriul lui Pataky Pista a dis și 
el, că de împărat căpătăm pre Ferencz Kossuth. 
Dar eu am dis: nouă Românilor nu ne trebue 
alt împărat, adecă mai ales ungur! Ne-am 
sfădit foarte, dicend ungurul, că ce vrem noi 
Românii, căci el singur bate pre dece Români. 
Atunci in năcaz un Român de la noi din co
muna Cerna, cu numele Todor, prindend pre 
ungur in brațe, cam in glumă, dar ungurul a 
fost trecut cam din lume. Când l’a lăsat Petru 
pre ungur, l’a intrebat mai vrea să se lupte ? 
Ungurul a dis, că a făcut glumă. Atunci 
Petru a dis, că această glumă nu trebue se 
dică: că el, un ungur, bate pre 10 Români; 
dar ungurul a dis, că musai se fim aplecați 
ungurilor, căci Ferencz Kossuth a lăpădat 
pre ministrul Wekerleu din slujbă și pre Fran
cisc Josif ear îl va lăpăda. Dar eu, Caragea, 
am dis se tacă, se nu vorbească prostii, că 
Kossuth Ferencz nu e nici cetățean, nici dare 
nu plătește in țeara noastră, nouă nu ne 
trebue împărat pre Kossuth Ferencz ! Atunci 
ungurul, maistorul a dis, daca nu-’mi place, 
se merg la dracu, la muscal. Atunci eu i-am 
4is, se meargă el la dracu — in Asia!

Cerna, 3 Decembre 1894. — loan 
Caragea.

*

Ți-ai găsit. . dar’ nu ți-’i dragă
Până 'n car, până ’n hinteu 
Tot mai dragă ți-am fost eu.

*
Foaie verde trei măsline, 
Cine-’i mânios pe mine, 
Crească-’i labe ca la câne, 
Cine-’i mânios pe noi, 
Crească-’i coarne ca la boi, 
Cine-’i rău pe mine ’n sat 
Se-’i iasă ochii din cap.

*
Am audit de la moară
Că drăguțul meu se ’ușoară.
Insoare-se sănătos, 
Ardă-1 focu mincinos, 
Ducă-se cu Dumnedeu 
Că nu-’mi pare așa rău 
C’a știut el gândul meu, 
Num’o țîră mi-’i cam jele 
C’a știut vorbele mele.

„Deșteptarea."

Pescariu! si muierea-sa.
9

Intr’un sat oare care și oare undeva trăia 
«dată un om sărac, sărăc, lipit pământului, el nu 
avea nici o avere și nici vr’un meșteșug, ci trăia 
de pre o di pre alta numai din pescuit. Insurân-

Foaia nemțească „Siidungarn11 din 
Lugoșiu, in nr. 99 scrie următoarele: „Ur
mările faptei păcătoase11. La colonia maghiară 
S z ap âry f al v a nu de mult a fost esmis 
din partea guvernului un revisor, care a 
avut se isprăvească cu coloniștii niște soco
teli de ale statului. Cu această ocasiunea s’au 
escat intre revisor și intre coloniști unele 
neînțelegeri cari la moment nu s’au putut 
aplana. Țeranii coloniști din causa aceasta 
se îndârjiră atât de mult, in cât începură se 
strige la adresa revisorului o mulțime de 
„Abzug“-uri și se depărtară sbierând: „Las’ 
că va veni ministru Kossuth Ferencz, nu-i 
mult până atunci, ne va ajuta el, n’ai teamă!“ 
— Din acest cas se poate vede, dice „Siid- 
ungarn" cum credulitatea poporului se poate 
esploata pentru scoprlri sinistre.11 — Eară 
noi din a noastră parte dicem: eacă foloa
sele și rodurile faptei nelegiuite că intre Ro
mânii strîmtorați in cele economice ați mai 
icuit colonii de neamuri străine din toată 
lumea țării. Acum nici Românii, nici colo
niștii guguliți nu mai pot trăi. 

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

Capul XI. 

Autoritățile și procedura.
(Ineheiarea).

§. 111. Taxa pentru aducerea animalelor 
este la cai și la porci de cap patrudeci de 
bani, la vite cornute, măgari, catâri și capre 
de cap douedeci de bani, la alte animale 
economice de cap dece bani. In timp de 
noapte taxa este a se computa indoit.

La cete preste douedeci de dărabe taxa 
pentru primele dărabe ce trec preste doue
deci se compete numai jumătate din taxa de 
mânare.

Suma aceasta compete aducători ului 
vitelor și dacă animalele aduse sunt proprie
tatea mai multora atunci proprietarii anima
lelor aduse sunt in solidum obligați a plăti 
acele taxe.

§. 112. Pentru daune causate de membri 
de familiă, apoi de individi, cari stau sub 

du-se ei, și gândind că Dumnedeu îl va dărui 
doară cu vr’un copil ori doi, căci știut este că 
la oamenii săraci afli mai mulți copii, iar la mine 
care aș avea, cu ce-i hrăni și cu ce-i îmbrăca 
n’afli nici unul, scurt dis omul nostru după ce 
se insurâ se puse la grijă și după mult chin și 
amar ajunse a-și clădi o casă dar nu putu înainta 
mai mult de cât atâta in cât a imbârnatu-o și 
a incornat-o căci atunci punga se slei și lucrul 
rămase jos. Intr’o di pescuind el intr’un rît, 
prinse un pescuț mic și voi se-1 bage in straiță, 
dar pescuțul știa vorbi și-i dise: — Pescariule! 
Ce folos vei ave de la mine, vedi că sunt mic. 
Lasă-mă in rît! Pescariul insă îi răspunse: ,Ba 
nu te las, pentru că tu cu mai mulți ca tine 
îmi dați o zamă bună și nu mă lasați se mor 
de foame. Nu, nu! nu te las.“ Atunci pescuțul 
îi dise de nou: lasă-me in apă omule, și cere 
de la mine ce voești că-ți voiu implini toate 
dorințele tale. Atunci pescariul se gândi puțin 
apoi dise: Bine, eu te las, dar se faci ca casa 
mea se fie gata când mă întorc eu a casă, și 
se fie in casă toate cele ce trebue la o casă 
vrednică și de frunte. Bine, dise pescuțul: „Toate 
vor fi pre cum dorești tu!“ Pescariul aruncă 
pescuțul in rît, și — cu gândul că dacă nu va 
găsi toate așa îl va prinde earăși, se întoarsă 
acas, dar mare îi fu mirarea când găsi toate cum 
le-a dorit el. El și soția lui erau acum foarte

tutela sau curatelă sunt responsabili capii 
familiei, tutorii și curatorii; pentru daunele 
causate de servitori răspund stăpânii lor, 
daca ei au negligat obligata eserciare a drep
tului de supraveghiare.

Față de servitoriu stăpânul are dreptul 
de regres.

Pentru daunele causate de animale sunt 
stăpânii responsabili.

§. 113. Dreptul de ași validita preten- 
siunea pentru dauna de câmp se perde după 
șese luni de dile socotite de la diua întâmplării 
daunei. Despre perderea despăgubirii stato- 
rite dispune codicele civil.

§. 114. Deodată cu pedeapsa de bani 
este a se statori in sentență și timpul de 
întemnițare in cașul dacă pedeapsa de bani 
nu s’ar pute incasa.

Pentru o pedeapsă de bani până la cinci 
coroane se statorește temniță de o di; în
temnițarea inse nu poate fi mai puțină ca 
douăspredece ceasuri.

§. 115. Autoritatea are dreptul a schimba 
pedeapsa de bani astfel, ca in loc de temniță 
pedeapsa se se poată implini și prin muncă 
de robotă, in care cas pentru o di de temniță 
este a se face o di de robotă.

Dacă judecatul nu isprăvește după doue
deci și patru de ceasuri, socotiți de la publi
carea sentenței, lucrul de robotă și nu împli
nește dupolaltă robota stătorită, atunci prin- 
soarea stătorită in sentență contra lui se 
aplică astfel, ca și când n’ar fi împlinit nici 
un fel de robotă.

§. 116. Spesele cari se ivesc din lucră
rile dispuse prin autorități pe basa acestei 
legi in povara gazdelor, se incassează ca și 
dările publice.

§. 117. In toate acele cașuri, in cari ape- 
lația nu-i eschisă in lege insași sau nu sunt 
statorite alte terminuri de apelare, se poate 
apela in termin de cincispredece dile soco
tite de la imanuarea decisului.

Contra sentinței duor autorități conglă- 
! suitoare se poate apela numai in acel cas, 
dacă sau respectiva autoritate n’a fost com
petentă sau a judecat asupra unei fapte care 
nu s’a cualificat după această lege sau dacă 

indestuliți că au și ei casă ca toți oamenii de 
omenie din sat.

Acuma toate mergeau bine dar una tot nu 
le plăcea oamenilor noștri, cu deosebire nu-i 
plăcea nevestei pescariului se meargă la slujbe, 
d. e. la drum cu troaca și cu sapa când îi po- 
runcia chinezul satului, de acea intr’o di seara 
de tot venind acasă cam necăjită de la slujbe 
dise cătră bărbatul ei: „Bărbate ! ști ce m’am 
gândit eu astădi, dute eară de prinde peștele 
acela minunat și di se te facă „chinez" in sat, 
căci eu cred că cum a fost el in stare a ne clădi 
casa va fi in stare a face și acest lucru". Că 
bine dici tu muere, deu bine, la aceasta eu nici 
nu m’am gândit, așa voiu face indată, mâne dimi
neață. Nici nu răsărise bine soarele și omul nos
tru și era la rît și pescuia prindend pești mari 
și frumoși. Cam cătră ameadi pescuind el așa 
eacă că iar prinde un pește mic și când voi se-1 
bage in straiță, peștele ear grăi: Omule! mare 
e norocul teu, aruncă-me in rît și cere ce voești 
că-ți dau. Atunci omul îi dise : „Te voiu lăsa 
dacă vei face se fiu chinez in sat la noi!“ „Vei 
fi, <jise pescuțul numai aruncă-me in rît!“ Omul 
aruncă pescuțul in rît și când se duse acas, 
intr’adevăr el era chinezul satului. Ve puteți în
chipui câtă bucuriă aveau ei, dar știți cum e 
omul, de ce are ceva, de acea ar vrea mai mult 
se aibă, de ce e domn, de acea ar vrea și mai 



apelațiunea este motivată din scopul de a 
scuti interesele publice.

Antistia comunală nu poate dicta pe
deapsă mai mare ca patruzeci de coroane, 
cașuri cari ii se par a fi mai grele de pe
depsit este datoare a le da spre judecare 
fibireului, care este datoriu se judece in 
causă.

Contra deciselor comunale se poate apela 
numai până la comitetul administrativ, con
tra deciselor fibireului inse până la minis
terial de agricultură.

§. 118. Ministrul de agricultură se im- 
puternicește ca in ințelegere cu miniștri de 
interne și de justiția se poată da ordinațiuni 
speciale de procedură cu privire la despă
gubiri și transgresiuni.

*
Capitulul al 12 final cuprinde in 5 pa

ragraf! hotăriri finale, in care se dispune că 
toate legile și ordinațiunile contrare acestei 
legi se abrogează adecă se scot din valoare; 
că ministrul de agricultură are dreptul se 
dee necesarele ordinațiuni și disposițiuni ul
terioare și că acest ministru dimpreună cu 
cel de interne și de justiția sunt insărcinați 
cu esecutarea acestei legi despre economia 
de câmp și despre poliția campestră.

Cronică.
Românii din Torontal. In comuna P e- 

trovoselo, in 13 Decemvre a. c. nou s’a 
ținut restaurarea antistiei comunale. S’au 
ales Simeon S e eh e ș an de jude, Avram 
Gedea de subjude, Dragomir Popovici de 
cassariu, Stefan Jivan de tata orfanilor. Ear 
de jurați următorii 6: Avram Murgu, Pa
vel Crăciun, Pau Almăjan, Acsentie 
D i m i t r i e, Pavel Jivan și Ioan C h i s e- 
reu; toți au fost aleși cu aclamațiune spre 
indestularea generală a poporului.

In aceasta qli s’au mai ales dintre 13 
competenți vrednicul medic român Dr Ale
xandru A n d r e s i, de present medic cercual 
in Alibunar, cu unanimitatea voturilor din 
partea representanței de medic comunal la noi.

Alegerile le-au condus cu tact protopre- 

mare domn se fie. Așa și omul nostru; dar el 
ce die, el era mai indestulit cu soartea sa, el 
mulțimea lui DiJeu că a ajuns unde e acum, dar 
muerea, ea e mai subțire, mai poftitoare, mai 
neindestulitoare, ea dise intr’o di cătră bărbatul 
ei; „Ști ce bărbate! astă noapte m’am gândit la 
ceva. Vetji că tu trebue se asculți tot ce-ți porun
cește solgăbirău și se faci tot ce vrea el, cu un 
cuvent tu ești mai mic, iar el mai mare de cât 
tine, dute la pescuțul tău cel minunat și <Ji se 
te facă pre tine solgăbirău." Atunci omul se 
gândi puțin apoi dise: „N’ar fi rău acea muere, 
nu $6u, me voiu duce indată; și se duse omul 
nostru și iar prinse peștele și ceru de la el se-1 
facă solgăbirău. „Vei fi dise peștele! numai 
aruncă-mă in rît." Omul îl aruncă in rît și 
ducendu-se acas toți oamenii începură ași lua 
pălăriile inaintea lui, căci el era Domnul solgă
birău de care toți trebue se asculte, și de care 
trebue se le fie la toți frică. Vădend aceasta 
omul nostru și cu soția sa se sumețiră tot mai 
mult cu deosebire muerea Domnului solgăbirău 
se îngâmfase și se umflase in pene ca o tutcă. 
Ea nu fu indestulită nici cu slujba ce avea băr
batul ei, ci pofti și mai mare se fie, deci <Jise 
intr’o d> după ameadi bărbatului ei:

„Bărbate! dute și prinde pescuțul tău și 
<ji se te facă fișpan că tot e mai bine de cât 
solgăbirău." Muere! dise atunci omul, mă tem 

torele Eugenie Kaitâr. Poporul și fruntașii 
sfii s’au purtat românește in cea mai bună 
ințelegere. Dee ceriul se fie in tot locul așa. —

Din Comloșul-mare ni se scrie, că 
a fost alegerea de representant pentru acel 
cerc pentru congregațiunea comitatensă din 
Becicherecul-mare. Dară fiind că Românii 
au fost resfirați ca făina orbilor și nu s’au 
ințeles cu toții cum se cade, s’a ales un 
străin. Aceasta este mare rușine și pagubă 
pentru un cerc așa tare românesc cum 
este și cercul Comloșului. Rușinea este cu 
atât mai mare, că unii Români cu carte nici 
n’au luat parte la alegere; ba alții și-au dat 
votul pentru străin.

Pe acest străin insă l’au ales și Nemții 
din Lovrin. El dară n’a primit alegerea de 
la Comloș, ci a rămas mai bucuros la Lovrin 
unde îl trage mai mult și inima. Comloșenii 
vor alege dară a doua oară. Avem nădejde 
că acum vom primi știri mai îmbucură
toare. — b.

Biserica din Maiere. Pentru biserica 
română din Maerile Timișorii au mai intrat 
contribuiri frumoase de la creștini, anume 
de la Dl George Alesandru din Lugoș 2 
fi. apoi din Ticvaniu 1-m are colecta Dlui 
Nicolae Belone, anume de la Domnii Nicolae 
Belone, Nicolae Stanca și George Belu câte 
1 fl. Aloisiu Gulina 30 cr. Ioan Bugar, Iosif 
Stoina, George Belia, Timoteiu Stanimir, Io
sif Recha și Robert Gantner câte 20 cr. La 
olaltă 4 fi. 50 cr. Listele și colectele ce vor 
mai intra pentru acest scop românesc se vor 
publica și cuita cu mulțămită.

Repausul de Duminecă și Crăciunul. 
Din incidentul sărbătorilor catolice, ministrul 
ung. de comerciu a adresat comitatelor o or- 
dinațiune, prin care dispune, că in cele două 
Dumineci inmediat premergătoare Crăciunu
lui și Anului-nou după calendariul gregorian, 
adecă in 23 și 30 Decemvre n., cu abatere 
de la disposițiunile ordinațiunei pentru re
pausul de Duminecă, de astă-dată atât pie
țele, cât și feliuritele ateliere industriale și 
boitele proste diua întreagă pot sta deschise 
și puse la disposițiunea publicului vândfitoriu 
și cumpfirătoriu.

că ne suim prea sus și o trebui se ne coborîm ! 
Nu te teme! (jise atunci muerea, — dacă pes
cuțul a fost in stare se te facă solgăbirău, va fi 
in stare se te facă și fișpan, dute nu sta mult, 
eată se inoptează, imbracă-te iu hainele tale de 
pescariu și dute, grijește insă se nu — te vadă 
cineva și se te cunoască ca se nu fim de rîsul 
lumei. Bărbatul atunci trebui se asculte și el de 
solgăbirăul său și se duse, prinse peștele și cerb 
de la el se-1 facă fișpan. „Vei fi! dise pescuțul 
numai lasă-mă in pace." Omul aruncă in rît 
pescuțul și ducendu-se acasă fu și fișpan întărit. 
„Bine merge dise omul cătră muerea-sa, nici 
neam din neamul nostru nu a ajuns in așa mare 
slujbă, dar se căutăm se nu o perdem." — Ca 
se o per<Ji, tu ești fișpan, tu ești Domn, ce <j.ici 
tu trebue toți se asculte și ce faci tu nu poate 
strica nici Sân-Petru — §.ise muerea imfumurată. 
La o lună de dile după ce căpătase slujba omul 
nostru, muerii lui earăș îi venf pofta de mărire 
și dori se fie împărăteasă, deci dise bărbatului 
său : „Bărbate! tu ști că împăratul e capul țării 
de care trebue se asculte toată suflarea, chiar și 
fișpanii, dute la pescuțul tău și di se te facă 
împărat!" Atunci bărbatul nu se mai putu stă
pâni, ci îi <jise: „Tu muere proastă! nu ești tu 
mulțămită cu ce ai ? ce mai poftești ? Atunci 
muerea se puse pre el cu dăscălitura și atâta îl 
suci, atâta-1 dăscăli până îl făcu de se duse la

Sfințire de steag. In 24 Decemvre n., 
diua s. Spiridon, se va sfinți cu cuvenită 
solemnitate prin parochul-protopresbiter Dr. 
Traian Put ici in biserica română gr. or. 
din Fabricul-Timișoarei noul și frumosul 
steag al breslei cismarilor români din Fabri- 
cul Timișoarei, care își are de patron pe s. 
Spiridon. Nănașa steagului va fi Doamna 
I u 1 i a n a R o t a r i u, socia Dlui advocat 
P. Rotariu, presidentul comitetului parochial. 
Steagul sfințit se păstrează in biserică.

Concert și joc in Bazoș. Invitare. Ti
nerimea gr. or. rom. din comuna Bazoșiueu 
onoare invită la concertul împreunat cui dans 
ce-1 va arangia in seara «jtilei de 26 Decem
vre n. a. c. sub conducerea Dlui invețătoriu 
Aureliu Badescu. Programa: 1. Serenadă de 
C. G. Porumbescu; 2. Taci bărbate;, chor 
cuartet de I. Vida; 3. însuratul pentru 
zestre, poesie de Epure, deci, de N. Cloam- 
bescu; 4. Vino leleo-, chor cuartet die S. 
Vidu; 5. Moș Martin, poesie de Grozessu, 

j deci, de I. Jugariu; 6. Nușca la fântână, 
i chor mixt de V. Magdu; 7. Bobocele și inele, 
chor cuartet de S. Vidu; 8. Puieuliță, 
poesie de Epure, deci, de C. Iacob; 9.. Diua 
scade, chor cuartet; 10. Cisla, chor cuartet 
de C. G. Porumbescu. — Suprasolvirile se 
vor cuita pe cale jurnalistică. Din pregătirile 
de pân acuma se vede că va fi o petrecere 

i românească frumoasă și căutată de public 
mult.

Cutremur de pământ. Luni intre oarele 
3 și 4 după amiadi s’a simțit in P a n c i o v a, 
Verșeț, Cubin, Biserica-albă in doue 
renduri câte un mic cutremur de pământ, 
care avea direcția din ost spre vest.

Urmările silei. In foile străine cetim 
unele știri prea caracteristice, cari arată in 
mod limpede urmările silei: In comuna 
Weidenthal din Severin, unica comună lo
cuită in marea de Români, este mare nein- 
destulirea Germanilor rom.-cat. pentru că 
episcopul rom.- catolic al Timișoarei li-a 
pus cu sîla de paroch pe un preot pre care 
nu-1 pot suferi pentru viața sa privată. Se 
dice că Germanii aceia au insinuat eșirea 
lor din biserica rom.-cat. și trecerea lor la 
biserica gr. or. — O altă și mai mare ne-

rît, prinse pescuțul și ceru de la el se-1 facă 
împărat! „Vei fi, <jise peștele." Și intr’adevăr 
ducendu-se omul nostru acas, fu impărat. Acum 
era și muerea lui mai veselă și mai mulțămită 
ca până acuma, ea îi (fiC0a adese-ori: „Ve<ji! 
se te fac eu cu sîla împărat! se nu fiu fost eu 
ai fi, tot pescariul cel prost de odinioară, vetji 
ce poate o muere dacă e vrednică!" Și se intor- 
cia împărăteasa intr’un picior, îș săruta bărbatul 
și era tot voe bună.

Intr’o <}i căpătă împăratul nostru invitare 
de la alt împărat ca se meargă cu Împărăteasa 
la o nuntă ce avea impCratul acela. Ei cetind 
invitarea fură foarte bucuroși și așteptau cu ne
răbdare diua de plecare. In sferșit d’ua acea 
sosi dar fu o di urîtă, cu ploaie și cu vijeliă și 
împărăteasa sumeață cum era, voia se meargă in 
o căruță deschisă ca se o poată vedea toată lu
mea și ploaia și vijelia afurisită o opria. Ea își 
aduse aminte de pescuți și dise cătră împăratul: 
„Bărbate! fă-mi cea din urmă dorință, eu aș 
vrea se merg intr’o căruță deschisă, și ploaia și 
vijelia nu mă lasă și de mers, noi trebue se 
mergem la nuntă, fi bun, dute la rît, prinde 
pescuțul tău și di se facă vreme bună ca se 
putem pleca". Atunci împăratul se mânia foc pe 
ea și numai vof se o asculte: atunci ea incepu 
a plânge, și lacrămile ei inmoiară inima împă
ratului, și el se imbrăcă in hainele sale de pes-



Cuvintele acestea, rostite inainte de asta 
cu un veac, de învățatul american Beniamin 
Franclin, mi-au venit in minte, când am 
văfiut, cum o parte însemnată din plugarii 
noștri nu știe să-și păstreze agoniseala de 
peste an, — agoniseala câștigată cu multa 
truda, sudoare și osteneală.

Obiceiul plugarilor noștri cari de când 
își așafiă bucatele prin coșuri și hambare, 
toate cele trebuincioase pentru casă și-le 
cumpără cu cupa de bucate, ne aducem aminte 
de timpurile din vechime, când nefiind cu- 
noscuți banii, ca mijloc de schimb, fie-care 
trebuia să-și schimbe productele in natură. 
Plugariul, de pildă, trebuia se umble cu 
bucatele sale in spinare prin târg, până când 
află lucrul sau unealtă, de care ave tre
buință.

Chiar și vechii Romani, străbunii noștri, 
întrebuințau câte odată in loc de bani (mo- 
nete) unele vite (pe latinește pecus), de unde 
apoi mai târfiiu s’a format cuvântul latin 
pecunia (adecă bani), ear unele popoare săl
batice, cari trăiau din vânat, intrebuințau, ba 
intrebuințează și astădi, pieile animalelor 
sălbatice ca mijloc de schimb.

Prin aflarea aurului și argintului, din 
cari s’au bătut bani de deosebite mărimi, 
schimbul productelor s’a putut face mai cu 
înlesnire, vănfiând și cumpărând fie-cine „cu 
bani gata", cum se fiice. La orașe, unde 
îndeobște se țin și târgurile, in cari se schimbă 
productele, se află mai mulți bani adunați 
la un loc, ca la sate, unde nu se țin aseme
nea târguri. De aceea orășenii și trăesc mai 
mult cu bani gata, eară sătenii mai mult cu 
productele lor naturale.

In timpul de acLi insă săteanul nu mai 
este silit a alerga pe la orașe chiar și după 
lucrurile cele mai mărunte, căci s’au așezat 
și prin sate neguțători, parte dintre săteni, 
parte insă dintre străini. Aceasta ar fi o 
ușurință mare, dar durere ! neguțătorii străini, 
cari de obiceiu sunt Jidani, sunt prea preste 
măsură lacomi. Prin apucături rafinate și tot 
felul de înșelăciuni, neguțătorii și crâșmarii 
străini, așezați prin comunele noastre, și-au 
adunat averi atât de frumoase, in cât intrec 
și pe cel mai fruntaș plugar, ba vor se de
vină acum chiar conducătorii comunelor, con
curând pentru postul de primar, colector 
comunal etc.

La aceasta poartă in mare parte vina și 
răul obiceiu al plugarilor noștri, de a-și căra 
bucatele cu cupa, mierța și ferdela la cârciu- 
marul și neguțătorul străin, căruia îi le dă 
in schimbul unor obiecte de nimic, sau pentru 
un preț de batjocură. Pe unele locuri, aceștia 
nu pot aștepta nici măcar până se cară bu
catele in sat, ci incă cu prilejul căratului se 
așează in capul satului cu șetrele lor cu 
mărfuri, dar mai cu seamă cu afurisitul de 
vinars (rachiu), pentru a amăgi pe unii mai 
slabi de fire, ca să-și arunce bucatele lor 
din car, așa fără nici o măsură, de multe-ori 
câte dice crâșmarul pentru câte o glajă de 
vinars puturos. Când vedi acea ceată de oa
meni și șetrele lor, vrând-nevrând îți vine 
aminte un vechiu cântec bătrânesc : „Pluga
rul sub soare, cu multă sudoare, tot ce ago
nisește cu alții impărțește!“

In fața acestor porniri păgubitoare, n’ar 
strica nici pe la noi, dacă s’ar afla cât mai 
mulți preoți harnici, ca in Bucovina, cari 
luând câte o ploscă cu vinars, ar ingropa-o 
cu procesiunea unui mort in pământ, deoare-ce 
pe unele locuri așa o de rea și otrăvieioasă 
această băutură, in cât stă să se invenineze 
și aerul de mirosul ei.

mulțămire a cuprins și pe Germanii rom.- 
cat. din comuna Haulikfalva, din causă că 
acelaș episcop la cererea unora a dispus, ca 
in biserică să se țină in fie-care a doua Du
minecă predică in limba maghiară. Germanii 
nici de cum nu vreau se sufere așa ceva, 
pentru că de abia 2% dintre ei pricep ceva 
din limba maghiară.

De 12 ani tot doarme. Numărul mai 
din urmă al fiiarului francez „Figaro“ aduce 
o știre care cu drept cuvânt poate se producă 
mare interes și sensațiuhe in lumea știenti- 
fică. — Este vorba de o femeie, cere de 12 
ani doarme neintrerupt, fiiua-noaptea. Ea este 
o țerancă franceză din Thenelles, cu numele 
Margareta Bonyenval, care la anul 1882, in 
etate de 21 ani, trecând preste durerile nașterii 
a căfiut intr’un somn adânc, și de atuni, 
atinsă fiind de o convulsiune cataleptică, in 
curs de 12 ani — doarme dusă. Zădarnică a 
fost ori ce incercare din partea medicilor, de 
a o redeștepta. In acest interval ea numai o 
singură-dată a dat semn de vieață, când a 
fost adânc impunsă cu un ac, și când a dat 
un țipet ascuțit. Ea este nutrită astfeliu, că 
cei din giurul ei îi toarnă in gură pepton și 
lapte, ceea ce mistue regulat.

E c o n o m i ă.
Sîrguință și păstrare.

„Cine nu știe tot atât de bine păstra, 
ca și lucra, acela să se omoare măcar lucrând 
și tot nu va lăsa după sine vre un ban. 
Masa grasă face testamentul slab. Pre cum 
vine, așa se duce, ceea ce câștigăm, dacă 
nu știm păstra. De când unele dintre femeile 
noastre se ocupă mai mult de petreceri și 
povești, de cât de fus, de răsboiu și ac, in 
timp ce de altă parte unii dintre bărbați mai 
mult joacă in cărți și beau prin crâșme, de 
cât lucră cu săcurea și cu alte instrumente 
de ale lor: de atunci multe averi s’au mis
tuit, perfiându-se cu mult mai iute, de cum 
s’au câștigat. De vrei dară se te inavuțești, 
invață nu numai a câștiga, dar și a păstra. 
Noi am ajuns a ave astăfii mai multe tre
buințe măestrite, de cât firești/

cariu și se duse la rît. Acolo prinse pescuțul și 
ceru de la el vreme frumoasă. Pescuțul îi fiise: 
„Se fie, insă și eu doresc ceva de la tine, vefii! 
eu până acuma ți-arn împlinit toate dorințele 
tale, cer și eu de la tine ca se-mi implinești și 
tu o dorință a mea". Și care a fi acea, dise 
impăratul? „Vefii! dise pescuțul, rîtul acesta e 
mic și la vară poate săca, ear ou fără apă pot 
muri, de acea te rog și eu pe tine, aruncă-mâ 
in apa cea mare de dincolo, ca se-mi fie și mie 
bine de după tine, pre cum ’ți e ție de după mine.

împăratul împlini dorința pescuțului aruncân- 
du-1 in apa mare de unde nu-1 mai pute prinde.

Dar când ajunse acas cădu ceriul pre el de 
cea ce văfiu, el numai era nici împărat, nici 
fișpan, nici solgăbirău și nici chinez, ci numai 
pescariul cel sărac de odinioară.

Atunci, el fiise cătră muerea sa: Vefii! 
muere că se fiice că tot suișul are coborișiu; tu 
nu ai fost indestulită cu împărăția, tu ai voit 
se poruncești și lui Dfieu și el ne-a pedepsit, 
făcendn-ne earăși pescari, vefii muere netrebnică, 
verji Evă ticăloasă, vedi ce ai făcut tu, tu și 
eară tu; și începură oamenii mei a plânge de 
săria cămașa pre ei, și plânseră și eară plânseră 
până ie săcaseră toate lacrămile dar tot pescari 
și oameni săraci rămaseră și domnia fusese 
la ei ca un vis. Cine nu se indestulește cu puțin, 
nu-i vrednic de mai mult, fiice proverbiul. — Din 
Remetea-Poganiciu, culeasă de George C ă t a n ă.

Astfel, cum am fiis, unii plugari, după 
ce-și adună bucatele acasă, n’o mai curmă 
cu cupa din ele, așa că pe la Crăciun, ori 
pe la Paști, se pomenesc, că nu mai sunt. 
De o parte ei pentru păstori, fauri și păzitorii 
de noapte, de altă parte muerile lor mai iau 
câte o cupă două, șepte-nouă, pe lumini, 
petroleu, arniciu, mătase, sare, piper, tămâe. 
Asta merge strună pe multe locuri, incepând 
de toamna pânâ primăveara, când se pome
nește bietul plugar, că nu numai in șopru, 
dar și prin pod „toate s’au umplut de lumină1', 
adecă toate sunt goale. Acum dute băete la 
neguțătorul sau crâșmarul, căruia ai dat 
toamna cupa de grâu cu 4, ear cea de cu
curuz cu 3 cr., și o cumpără cu preț indoit, 
dacă nu intreit, pre cum îți va cere el. Și 
fiind că n’ai bani gata in mână, mai pune 
și ceva camătă in obligațiă sau cambiu, așa 
că se vine hectolitru de grâu la 8—10 fi., 
ear cel de cucuruz la 5—6 fi.

In fața acestor rele plugarii vor face 
bine, dacă își vor duce bucatele lor la târgul 
din apropiere, unde se le vândă „cu bani 
gata“ și tot așa să-și cumpere și ei cele de 
lipsă pentru casă; când insă bucatele sunt 
prea ieftine să se prefacă in vite grase, in 
porci sau galițe îngrășate, cari mai totdeuna 
se plătesc mai bine, ca bucatele; pe unde 
se poate ar trebui să se plătească și păstorii, 
faurii și alți slujbași ai satului cu bani gata, 
ear nu cu bucate, dar dintre toate invețe-se 
plugarii noștri a păstra de la gura sacului, 
adecă de toamnă, deoare-ce plugarul, care 
nu știe ține cumpănă intre venitele și chel- 
tuelile sale, ușor ajunge la sapă de lemn.

Trebue se însemnăm și la locul acesta: 
că nu acela e sărac și nu acela sărăcește, 
care adună pe an câte 20 hectolitre de grâu 
și tot atâtea de cucuruz, sau și numai pe 
jumătate, ear el nu le cheltuește pe toate, 
ci in tot anul îi mai rămâne și câte un pri
sos, pe care-1 pune la o parte; nu lucrătorul 
de fii, care lucră pentru 40 cr., ear el chel
tuește numai 20 cr. e sărac și sărăcește: ci 
acela, care adună 30 hectol. sau lucră pentru 
1 fi. la fii, ear el cheltuește 40 hectol. res
pective 2 fi. la fii.

In privința aceasta pline sunt toate co
munele noastre românești de pilde bune și 
vrednice de urmat, cum cutare plugar prin 
sîrguință și păstrare a ajuns la stare și avere 
frumoasă, pe când cutare „bogotan", care a 
cheltuit mai mult de cât a câștigat, a ajuns 
„la sapă de lemn", a ajuns se împrumute 
de la aceia, cari mai nainte au fost servitorii 
lui și pe cari el îi desprețuia și batjocuria.

In fiiua de astăfii nu numai plugarii se 
tânguesc, că bucatele nu au preț și că trebue 
se vinfii multe, ca se apuci la bani, ci chiar 
și neguțătorii și meșteșugarii fiic, că banul 
nu are preț și că trebue se prinfii mulți bani, 
ca se-ți poți acoperi trebuințele cu ei. De 
aceea nu rămâne altă scăpare, de cât sîr- 
guința și păstrarea, cercând fie-care, ea dii 
puținul său se mai pună câte ceva și la o parte: 
„bani albi pentru fiile negre", cum se fiice.

Crucerul e banul col mai mic la noi, dar 
când nici pe acesta nu-1 ai, nu-ți dă nimeni 
nici măcar chibritele, piperul, tămâia și cele
lalte mărunțișuri, de cari ai lipsă. Și tutuș 
aufiim pe mulți fiicend : „când voiu ajunge 
pe acești câți-va cruceri, tot sărac sunt eu 1“ 
Ei, dar dacă suntem cu atâta necruțare față 
cu lucrurile cele mici, tot așa facem și cu 
cele mari. Astfel cu drept cuvânt ne mustră 
un învățat economist de ai noștri fiicând: 
„că câștigăm ca sălbaticii și cheltuim ca 
invețații." I- Georgescu.



Școale de stat agronomice. Ministrul 
de agricultură a designat, ca locuri pentru 
inființândele școale economice de stat orașele 
L u g o ș, Iâszberâny și Kecskemet. In școa- 
lele, cari se vor ridica in locurile amintite, 
instrucția se va incepe incă in anul viitoriu. 
Cu ocasiunea inființării acestor școale foarte 
de dorit ar fi, ca ministeriul se fie cu mai 
multă băgare de seamă la alegerea locului 
pentru școale, de cât la cele Înființate deja. 
Până acum s’au ridicat asemenea școale și 
in astfeliu de locuri, cari s’au dovedit foarte 
nepotrivite pentru scop. Anumit la școala 
agronomică din Clușiu-Mănăștur se 
află un teren foarte apătos, din care apa 
intr’una ese ca din niște isvoare și care nu 
numai îngreunează cultivarea, ci o face chiar 
imposibilă, așa, că terenul a trebuit se se 
canaliseze, ceea-ce e împreunat cu mari spese. 
La școala din Turda reul e tocmai întors: 
acolo nu-i apă. Din causa aceasta ministe
riul de agricultură a și esmis pentru Turda 
un specialist, care a constatat, că la o de
părtare de doi chilometri se află o vale 
adâncă, care conține totdeuna apă in abun- 
danță, dar aceasta numai prin aplicarea unei 
mașinerii se poate conduce la locul destina- 
țiunei. Aceasta insă reclamă spese conside
rabile, vre-o 12.000 fl. — A trebuit, in cele 
din urmă, se se convingă și cei din minis- 
teriu, că Turda nu este loc acomodat pentru 
o astfeliu de școală și se dice, că au de gând 
s’o transfereze intr’un loc mai potrivit. —

Resboiu in contra gândacilor. In 
Austria inferioară de ani de dile se poartă 
in contra gândacilor cel mai crâncen resboiu 
de estirpare. Comisiunca regnicolară tocmai 
dilele trecute a publicat buletinul despre 
câmpul de luptă din anul trecut. După cum 
arată acest raport, anul trecut in 519 co
mune s’au întâmplat atacuri in contra stri- 
căcioaselor insecte, și incă tocmai in partea 
spre acest scop plenipotențiaților băieți de 
școală, cari au ucis numai anul trecut 
5.120.800.000 capete de gândaci. Considerând 
această sumă enormă, se poate afirma, că 
numărul tuturor soldaților, cari au luat parte 
in luptele și ’n resboaiele purtate in lumea 
întreaga până in diua de astădi, — nu se 
urcă la o asemenea cifră. Ori și cât de crân
cen s’ar purta inse acest resboiu in contra 
acestor „oaspeți14 de primăvară, gândacii ca 
individi pot se piară, dar neamul lor tot ră
mâne. Cu toace acestea comisiunea regnico
lară a Austriei-de-jos nu depune armele; ea 
a votat un budget de 2500 fl. pentru o nouă 
espediție de școlari ce se va porni in primă
vara anului viitoriu in contra gândacilor. —

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

II. Somnul este o stare liniștită cu 
' mult mai perfectă și mai lungă, de cât re
pausul sau odihna.

Trebuința de odihnă impreunată cu somn, 
este tot așa de necesară pentru corp, ca și 
hrana și băutura.

Corpul in stare de odihnă, in somn, se 
silește a aduna in sine oxigenul și pe cele
lalte materii, pe cari le-a perdut in decursul 
muncei.

In conformitate cu vârsta in timp de 24 
de oare, omul are lipsă de odihnă cu somn 
in proporția diferită.

In lunile și anii dintâiu după naștere, 
pruncii ’și petrec viața mai mult in somn, 
de cât cu ocupațiuni, și tocmai pentru aceea 

durmitul lor mai îndelungat le convine foarte 
bine pentru desvoltarea corpului crud și tiner.

Cu inaintarea in verstă ei pretind tot 
mai puțină odihnă.

Așa d. e. unui băiat de 4—6 ani pen
tru restaurarea oboselelor lui, se recomandă 
durmitul de 11 oare; de la 6—10 ani de 10 
oare, de la 10—14 ani de 9 oare, de la 14 
ani in sus e destul somnul de 8 oare, pen
tru cei adulți de 7 oare.

Vedem din această impărțire, că pe tim
pul desvoltărei corpului, in etatea de prunciă 
și de junețe, omul are lipsă de odihnă mai 
îndelungată, ca atunci când corpul deja și-a 
ajuns culmea desvoltărei sale, care se sis
tează cu etatea de la 20—24 de ani.

Pre cum in toate cele, așa și in odihnă 
și somn, omul are se ție o anumită regulă, 
de la care nici când să nu se abată.

Somnul și odihna cea mai perfectă se 
petrec in locuri sau in odăi provădute cu 
temperatură moderată și cu aer curat.

Este foarte nesănătos a durmi in aer 
umăd, in curenți de vânt, in receală, in graj
duri și in locuințe, unde nici când nu se 
premenește aerul.

A nu da corpului odihnă și somnul re
gulat, insemnează atâta, ca și când ai voi 
a-1 nimici; fie-care noapte perdută scurtează 
foarte mult din firul vieței.

Chiar acest resultat se poate aștepta și 
de la somnul prea mult și neregulat.

Când cineva doarme prea mult e trân
dav, moale și leneș in toate afacerile lui.

Pre cum mâncarea neregulată și multă 
strică organele de mistuire; pre cum lucrul 
prea forțat nimicește puterile, așa și somnul 
întrebuințat fără regulă, și presto măsură, 
alterează sănătatea.

Timpul cel mai potrivit pentru odihnă 
și somnul este noaptea, ear pentru lucru diua.

Repausul cel mai bun și somnul cel mai 
plăcut se intâmplă de la 10 oare seara până 
la 5 oare dimineața.

Mai profund e somnul in oarele de 
ameadă-noapte.

Nu-i bine a pune terminul de dormit 
pe la meadă-noapte și nici după aceea.

Cine se culcă după 12 oare din noapte 
nu-și împlinește nici somnul și nici odihna 
recerută.

Unul ca acesta in țliua următoare se va 
simți slab in toate afacerile și isprăvile lui.

Un somn de x/2 de ceas după prând 
pentru băieți, pentru bătrâni și pentru oameni 
betegoși e foarte folositoriu, căci se recrează 
in puteri, pe cei tineri și tari ii moleșește.

Posiția cea mai corăspundătoare in tim
pul dormitului este culcarea dreaptă.

Somnul pe lăturea stângă apasă bătăile 
inimei și conturbă circularea sângelui.

Din culcatul pe spinare se sfârșesc vi
suri grele provenite din incăldirea măduvei 
spinărei, alții horcăesc pentru că li-se apasă 
limba pe gâtlegiu și impedecă intrarea aeru
lui in organele de resuflare.

Pe pântece se apasă stomacul, ficatul și 
celelalte organe de mistuire, din care causă 
digestia viptualelor nu va parcurge regulat.

Ca se dormi liniștit și fără visuri grele, 
trebue se incungiuri toate căușele, cari pot 
se iriteze creerul și nervii. Așa ar fi d. e. 
și încărcarea peste măsură a stomacului 
cu alimente grele de mistuit și cu băuturi 
iritătoare.

Totdeuna de câte ori voești a te odihni 
bine, culcă-te in așternuturi puse in locuința 
cu atmosferă curată și fără curenți, cu tem
peratură egală și potrivită.

Seara ferește-te de supărare și mâniă,. 
dacă voești a te bucura de somn dulce și 
plăcut. *

Oprirea sângelui din rane mari. Se 
presară pe rană prav (pulbere) de cărbuni 
de lemn, se aplică „vată14 (bumbac) si apoi 
se leagă rana, sau

Se pune făină de grâu amestecată bine 
cu sare și se leagă, sau

Se aplică un strat mai gros de urez (orez) 
pisat mărunt și apoi se leagă.

Cel mai bun mijloc este fără indoeală 
cufundarea părții rănite in apă aproape fer- 
binte sau imblojirea in cârpe muiate in apă 
ferbinte.

Glume.
De la ce aternă? Omul cu necasul 

(clientul) cătră advocatul său: Până când 
se mai trăgănează procesul meu de moște
nire, domnule advocat?

Advocatul: Ian’ stai se vedem mai 
intâiu cât a mai rămas din lăsământ. —

Mai de mult. Ea (suspinând): Ah, mai 
de mult tinerii erau cu mult mai plăcuți. — 
E1: Da, insă mai de mult și fetele erau mai 
tinere. —

Și-a căutat nevastă. loan se făcuse și el 
holteiu deplin. Intr’o di îl chemă tatăl său 

; la sine și îi dise: — Audi, tu Ioane, tu tre
bue se te uiți se-ți capeți și tu o nevastă 1 
— M’am și uitat, tată dragă. — Da? și 
adecă după cine? — După tinera nevăstuță 
a vecinului nostru. —

Se esplică causa. Redactorul: Versu
rile DTale, domnule poet, sunt destul de mădu- 
voase și frumoșele ; dar versurile se potrivesc, 
ca și când te-ar scutura căruța. —Poetul: 
Nici n’ar fi minune, căci călătoream in omni- 

i bus, când le-am scris acele versuri. —
S’a domnit și el. Servitoriul unui 

căpitan: Rămâi cu bine, Anuță, noi trebue 
se ne despărțim.

Anuța: Dar de ce, pentru Dcleu?
Servitoriul: Fiind că stăpânul meu 

s’a făcut maior. Acuma trebue se-mi caut și 
eu o drăguță mai pe ales. —

Posta redacțiunii.
Domnilor S. Vițan in Slatina și P. Stoica 

in Satu-nou: Ve putem numai repeta respunsul: 
dat odată, că legea despre economia și poliția 
de câmp a apărut pân acuma românește numai 
in această foaiă. Nu știm dacă va apare și in 
broșure separate sau ba; edarea ei și in limba 
română este datorința și a ministeriului, că-ci 
poporul are negreșit mare lipsă de ea. Dacă va 
fi apărând undeva in broșure acea lege, vom da 
fără amânare știre despre aceasta onoraților 
noștri abonenti.

Dlui Dr. Vidi: Adi am luat notiță; acum 
incă-i do ajunsă, mai mult nu se poate.

Dior bostinari din Petroman și Obad: Cele 
din „țara lui Somogyi“ nu ve ating pe Dvoastră; 
bine că ați scăpat așa și se ve fie de învățătură 
pe viitoriu: Românul adevărat ori unde și ori 
când numai Român poate fi și trebue se fie.

Doamnei A. Br. in Lugoș: Seriile și numerii 
aceia noi nu i-am găsit trași de și am căutat in 
foaia „Mercur14 unde se publică toate trebile de 
loterie mare.

Dlui E. Barbuiescu in Pesac: Lucrarea 
DTale ar fi și practică și de lipsă și îți vom 
face toate ușurările posibile la tipografia, insă 
retipărirea pe contul foii nu o putem lua. Despre 
informațiunile de la tipografia îți vom scrie se
parat și apoi vom aștepta răspunsul definitiv diD 
partea DTale.

Editor și redactor responsabil: Dr. Valerin Braniște. 
Redacția și administrația: Strada Zâpolya nr. 6.



Târgui 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 iu săptămâna trecută. 
Speciele de grâne principale se cântau. 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. Circulați unea săptămânei să urcă 
la 120,000 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 fl. 65 cr. — 6 fi. 12 
cr. per m. m.

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

Grâul este fluctuant. Prețurile variau 
eu 6 fl 78—7 fl 18 cr.

S Scara incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’.vu sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 6000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
67 cr. — 5 fl. 71 cr.

S S c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 69 cr.
— 5 fl, 70 cr. in fine inse 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.

P ă s t ă i o a s e. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 7 fl. 80 cr. rotundă 9 fl. 25 cr. sură 
7 fl. 25 cr. pistriță 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 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 38 fl. (Toate, se pricepe, per 
100 kilogramuri).

Semențuri. 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 lin 60 fl. 20 cr. — 11 fl. 50 cr.

Gogoașe 10 fl 50— 12 fl 75.
Victualii. 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 6, 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 de vițel. 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. amâsurat 
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. 
De la 21 Docemvre 1894.

După notările Bocietății „Lloydtf din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 78 chilog. per 100 chilog. 5.80—5.85

n n n 79 » „ 100 „ 5.90—5.95
Secară „ „ n f» „ 100 „ 5.10—5.15
Orz „ n n „ 100 „ 5.55—5.60
Oves, venturat per 100 chilogr. .........................5.55 —5.65
Cucuruz, nou n 100 „
Rapiță, 100 .....................11.—11.05

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 20 Decemrre 1894.

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

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

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

Zona I clasa II clasa III clasa
1 —.30 cr. —.15 cr. —.10 cr.
2 —.40 cr. —.22 cr. —.15 cr.

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona Zona

Beregseu 2 Szakâlhâza 1
Merczyfalva 2 Siag 1
Recasiu 2 Sant-Andrăs 1
Remetea 1 Jebel 2

Tariful de zone general
Trenuri para, omnib. său meat. 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 4.80

Consemnarea stațiunilor
si a numerilor zonelor de cari se tin 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 Racz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Bâcs Aimăs 12 Corpa 7 Roszke 8
Bazia-siu 8 Kotegyan 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Sâmson 10
Bichisin 9 Curtieiu 5 Sârafalva 7
Bekesfbldvăr 8 K. Kun-Szălâs 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Șofronya 4
Bikitv-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branvitzka 12 Ldkoshâza 6 Szakâlhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz R
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. Moravicza3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfcîld-Sosdia 4 T.-Szlatina 8
Felegybâza 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-Sag 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyărsapdt 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkâny 7
Gyoma 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszbimos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispoki 4
Hal as 12 O.-Bessenyo 6 Vârad VelentielS
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Văsârhely 9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjămo3 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
[Ăm 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Bânreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Kâtegyhâza 6 Pnszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țin de zona 14.

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

OvSs de toamnă................................................. fl. 5.75 —
„ de primăvară................ ........................3. 5.91 —

Cucuruz per Mai—luni......................................fl. 6.26 —
„ „ Sept—Oct.........................................fl. 5.45 —

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

Bursa de Budapesta din 20 Oecemvre 1894.
Datoriă de stat:

ung. 100, 500, 1000
n
r

Renta
a
n
r»

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

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

aur
tt

«
coroane

fer. orient. 1876

47,
47,

.4%
•47,
• 57o

118.60

118.30
95.40
95.10 
124—

de

T)

V)

rt 
căilorObl.

_ _ „ de stat, 1889, aur., . • • .4*/,
• ■ -4*/,

127.50
103__rt rt rt n rt n arg. .

Obl. cu premii ung., 100. . . . 153.50
n tr rt r> 50, . . . 153.50

Obl. de desdaun. regal., am., ung., . .47,7, 101.—
„ „ h „ croata . .47,7, 102.—

Bonuri rur. ung.......................... . . .47, 96.—
„ „ croate ..................... . . .47, 99.—

Obl. regul. Tisei (Seghedin) . . • • .47, 145.50
„ hipot. croate, 100., .... . . .51% —.—

Asemnatele cas. de stat. 6 luni, 100, . —.—
Datoria de stat corn.. bărtia, Mai-Nov. . . . 4»/10 98.50

tt ft ft ff ff Febr.-Aug. . . 4V10% 98.50
ff rt rt tt arg. Jan.-Jul. . . . 4«/t0»/. 98.50
ff tt tt rt „ Apr.-Oct. . . . 471,7, 98-50

Renta de aur austr. . 47,119.75
Datoria de stat austr. 1854. 250............... . . 47, 150.—

n rt tr rt 1860, 500 ... . . . 57, 147—
tt tt tt rf 1860, 100 ... . . . 57, 159.50
tt ft ft n 1864, 100 ... . . . . 198—
rt tt rt tt 1864, 50 .... . . . 198—

Obl. oraș. Budapesta 1890 . 47,7, 101.51
Obl. c. fr. bulg. . . • . . • ••••• . . 67, 119—
„ cu prem. sârb. 100 fr. . .37, 38—
ft ff tt rt rt h (stamp, austr.) . . 37, 39—
„ soc. p. reg. Temeș-Bega.................... ,. . 57, 105—

Scrisuri fonciare.
„Albina", inst. de econ. 5% 
Banca civ. de credit Arad 5°/(

ft

ft 

rt 

tt 

ft 

tt 

tt 

n 

rt 

rt 

rt 

rt 

rt 

ft 

h tt ft rt h
împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|

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

102.50

/, 40 ani . . .
n h .................................
n n ° /O • • • •

”7o................
41/1’/, 40 ani . . 
4i/*»/0 50 ani . .

Sibiiu 5%.................
57>7o • . . .
6%.................
41/27o . . . .

5°/o 31.3 ani , .
5°j0 40 ani . . .

ft

ft
de credit ardeleană 5°/(

ft

rt ..

credit fone. dir
ft rt n

rt tr rt

ft tr rt
gen. din Sibiiu

r> ft

ff ft

„rt n IV. emis.
I. de credit din Timișoara 5°j0 .
I* rt rt " .. " . ,41IA

o • •

ff

tt

fl

ff

tt

tt

tt

rt

110
106
III. emis. 5°|, .

47,7,

Monede.

100.50

102.50
100.50
102—
99.50

128—

Galbenul ces. și reg. tesc.......................................... 5.94
„ ............... varig........................................ 5.94
„ 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

. . . 63—
ft H „ st. austr. . . . • • • • . . . 65—

Șorțuri reun. . . . 3.30
ff ff „ austr. . . . . . 3,60
.. crucea roșie 5................. . . . 12 50
V ff „ austr. . . . . . . 13.50

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

Instit. de cred, austr. 100 . . . . . . 200—
Crucea roșie austr. 10................. . . . 19.50
Sorți Pâlffy 40............................. . . . 58.50



Banco.
Banca anglo-austriacă 120.................

„ pe acții Budapestană 100 . . . 
n „ „ a. capitalei I emis. 100

„Hermes“ intreprind. de bani 200 . . 
Banca

n

tt

ff

J»
ft

if

if

if

ft

ft

ft

if

ft

n

n

ft

ft

w
n

154.—
128.50
94.—

credit
ft

ft

ft

ft

tf

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

pe acții Budast. 50 . 
austriacă 160 ...

„ din 4 Apr.

120.50

442.=
54.50

de
n

tt

tt

n

tt

industrială I ung. 150.........................
„ ți comerc. ung. 100 ....
„ „ „ » 4'n 31 Mart,

croat-slavon. 100.................................
de credit ung. 200 .... «...
„ „ „ vechiă 100.................
„ „ „ II. emis. 31 Mart. . .

comercială ung. pestană 500 .... 
com. ți industr. bpestană 100 . . . . 
de credit fonciar centrală 500 . . .
creată de escompt 200 ... • . . . 
de escompt ți zarafiă ung. 400 K. . .
„ „ „ „ 31 Mart. . . .

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

368.50
215.—

114.—

119.—

237.50
1124.—

590.

246.—
1034.—

MONETE

EFECTE
xe
ti <® vQO 
Q

SCADENTA
CUPOANE

LOR

g
s’B

Gq £ c« 
o ° u

ÎMPRUMUTURI DE STAT
ROMANE

Rentă perpetuă..................... 5% Apr.—Oct, 100»/.
„ amortibilă..................... 5°/o Apr.—Oct. 97’/,
„ „ din 1892 . 5% Ianuarie Iulie 98
„ a , 1893 • 5% Ianuarie Iulie 98’/,
„ „ 32'/, mii. . 4% Ianuarie Iulie 84*/,
„ „ 50 mii. . . 4% Ianuarie Iulie 83»/,
„ „ 274 mil. . 4»/o Ianuarie Iulie 85’/,
„ n 45 mil, . .

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

Schuldversehreibung) .... 5% Ianuarie Iulie —
Obl. de Stat (conv. rur) . . 6% MaiuNoembre 100»/.

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

„ „ „ „ 1884 5% MaiuNoembre
» n » » 1888 5% Iun.—Dec. —
» , „ » 1890 5% MaiuNoembre 87’/.

ÎMPRUMUTURI de 
SOCIETĂȚI

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

6%
Iulie Ianuarie 102
Iulie Ianuarie 100

57o Iulie Ianuarie 87
// a» » Iași .... 57o Iulie Ianuarie 79’/,

Obl. soc. de basalt................. 67, Iulie Ianuarie 95

ACȚIUNI
S 3 Valoarea 

Nomiuala

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

» „ „ Naționala , . 36 200 —
„ „ a Patria — 100 —
„ rom. de construcțiuni 1115 200 —
„ de basalt......................... 30 250 —
„pentru fabr. hârtiei .... — 100 —

SCHIMB

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

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

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

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

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

Adresăm inteliginței noastre rugarca, se 
binevoiască a recomânda poporului do 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 Zarului „Dreptatea" in 
Timișoara. (Temesvâr, Zâpolyagasse Nr. 6.)

Adniinistrațiunea.

z,

Cărți
bisericești

și de

rugăciune»

hS
M -
M §

£

Napoleonul.....................
Galbenul austriac . . . 
Coroana germană (marea) 
Lira sterlină ...... 
Lira otomană.................
Imperialul rusesc .... 
Florinul austriac de hârtie 
Rubla de hârtie ....
Aur contra argint (agiul) . 0%

CEREALE

Grâu . 
Porumb 
Secară 
Ovâs .
Orz . .
Rapiță 
Fasole

Londra . . cek
n «

Paris
tt 

Francia
n

Viena . . cek
»
„nap. (scurt) 

Berlin
»

Germania . cek 
„ 3 luni

Amsterdam3 luni
Petersburg 3 luni 
Belgia

Elveția
Italia ,

. 3 lnni 
. . cek 
• 3 luni 

i . cek 
. 3 luni

. 3 luni

. . eek 
, 3 luni

. 3 luni 

. (scurt) 

. 3 luni 
, 3 luni

2541
25.27
101
100.25

203’/.
201’/.

124.35
128.70

99.90

I. Tipărit cu litere bisericești (cirile):

Acaftistul preasântei născătoarei
Dumnezeu și alte Rugăciuni foarte de folos, roșiu 
și negru tipărit cu icoane; legat in piele roșiă 
cu copee 1.60, frumos legat 1.30, simplu legat 1.15.

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

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

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

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

Patima și moartea 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.

de

II. Tipărit cu litere latine in Blașiu:
T r i o d u legat in piele tare și cu copcii 

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

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

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

piele 4.—.
Apo stoleri n, folio, leg. in piele 

margine aurite 6.40.

in

Și

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

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

Archieraticon, cuprinzând rendueliie 
tuturor chirotesielor și chirotonielor pentru tisul 
p. s. s.x archierei, tradus de P. S. Partenie 
Episcop, cumindend 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 Dumnedeească, in 
folio. 5.50.

Evhologiu sau carte derugăciuni, 
care cuprinde in sine toată renduiala bisericească 
ce se cuvine a sâverși preoții la toate trebuințele 
religioase ale creștinilor. Predată intâiu dela 
sânții Apostoli, apoi dela sânții de Dumnezeu 
purtători părinți și redută 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 paștelor până la Dumineca tuturor 
sânților, in 4° m. 4.40.

Tr iodul, adecă trei cântări, care cuprinde 
in sine servirea DumneZeească, cu începere dela 
Dumineca vameșului și a fariseului până la sânta 
înviere, 4° m. 11.—.

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

Autori Români, I. Antologia. II. Crestomația. 
Bacalbașa A., Arta pentru artă.
Biografia lui Grigorie T. Brătianu, cu portret. 
Biografia Ini 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 
Crasescu V., Nuvele. 4 volume. 
Demetrescu J., Intim, Poeme in 

Nuvele.
i Demetrescu J., Sensitive.

Densușianu Ar., Cercetări literare, 2. 
, Eminescu M., Poesii complecte.

Eminescu Henriette și 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 
Livescu

2 acte.
Marian
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.
HHP" Catalog dePiese musicale 

trămitem Ia cerere gratuit.
Se află in

Librăria lui W. Krafft in Sibiiu.

1 act.

proză,

voi.

in

L. C., Poesii, 2 vol.
I. J., Floarea din Firenze, comedie

G., Carmen Sylva.

in

Și

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