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Lupta poporului românesc.
Septemâna aceasta este așa de bogată 

de întâmplări mari și de așa mare insemne- 
tate pentru starea de acum și pentru viitoriul 
neamului românesc intreg, in cât o putem 
numi septemâna mare a poporului 
nostru românesc.

Vom da dară pe scurt și vom înșira 
acuma pre rând acele întâmplări. Poporul 
nostru se știe toate ce ating soartea lui, 
se cunoască dușmanii și dușmăniile cu care 
luptă și din acestea se vadă și se simtă 
poporul cât este de tare și de puternic in 
lupta sa dreaptă și sfântă când ține ca ferul 
frate cu frate ascultând de adeverații săi 
conducători binevoitori.

Avem multe de spus poporului și in 
acest număr al „Foaiei de Duminecă11. Deci 
nu se va supera nime dacă de astadată nu 
vom da icoană la acest loc, de și avem 
destule icoane frumoase și interesante, ci 
vom grăbi a publica iute și bine toate cele 
întâmplate in aceste dile, anume la adunarea 
din Arad, la procesul Memorandului din 
Clușiu, la casa magnaților din Budapesta, la 
sinoadele diecesane ale bisericei române gr. 
or. din Sibiiu, Arad și Caransebeș, in Munții 
apuseni din Ardeal ș. a.

Le vom lua dară pe rend așa pro cum 
urmează:

Adunarea de protestare română in 
Arad. Pre cum am înștiințat in aceasta 
foaiă septemâna trecută, așa s’a și intemplat. 
Joi in 3 Maiu n. după s. Paști s’a ținut in 
Arad, adunarea cea mare a poporului ro
mânesc. Puternicii din Arad au oprit ținerea 
adunării, inse bărbații noștri cu legea ca 
lumina soarelui a mână au apelat pe cale 
telegrafică la ministrul de interne Hieronymi. 
Acesta n’a avut incătrău, a trebuit se ingădue 
ținerea adunării. Adunarea s’a ținut in piața 
mare inaintea bisericei celei mari românești. 
Sute și mii de Români, plugari, preoți, | 
învățători, negustori, meșteșugari și alți mulți 
domni s’au adunat. S’au întâlnit cu iubire, 
și-au strîns frățește mâna și s’au intărit in 
credință și in nădejde frații cu frații de un 
sânge și de o limbă, de o credință și de o 
mamă Români din Ungaria, din Ardeal și 
din Bănat.

Deosebit din Bănat au fost mulți, mai 
cu seamă tot dintre cei aleși ai poporului, 
in frunte cu protopopii, cu preoții și invățe- 
torii, cari luminați la minte au inimă pentru 
lupta cea mare și grea a poporului.

De și au fost mii de Români plugari 
adunați, totuș toate au mers in renduiala cea 
mai frumoasă. Adunarea întreagă intrun 
suflet și intrun cuget au dat- protest contra 
legei păgâne a căsătoriei civile. Și apoi 
toți s’au dus cântând cu însuflețire la 
locuința Episcopului românesc, i-au arătat 
toata cinstea cuvenită, i-au spus durerea 
poporului și l’au rugat se lupte in numele 
poporului și in numele bisericei contra acelei ‘ 
legi păgâne. 

Capul bisericei din Arad, îmbucurat de 
această credință a poporului, a intinerit și in 
fața lumii și a lui Dumnedeu a dis că „negre
șit își va face datorința sa pentru sfânta maica 
noastră biserică și pentru prigonitul neam 
românesc.11

In sfârșit indemnâ poporul la credință 
și la bărbăția in luptă și-îi dete binecuvânta
rea sa archierească.

Poporul mângâiat isbucni in puternice 
„Se trăiască Episcopul Mețianu!" și se resfira 
frumos cântând versuri românești.

*
Procesul „Memorandului11 in Clușiu. 

Nici nu s’a isprăvit bine adunarea de protes
tare din Arad și in Clușiu s’a și inceput 
Luni in 7 Maiu nou marele proces contra 
poporului românesc. Procesul „Memorandu
lui11. In rendul trecut am pomenit de acest 
proces pus in capul comitetului național 
român din Sibiiu. Procesul acesta a sguduit 
toată Românimea. Eacă ce ni se scrie despre 
începutul acestui proces din Clușiu:

Diua insemnată, in carea de nou ni-s’a 
dat ocasiune să dovedim lumii că suntem 
element de ordine, iată că a sosit! Comitetul 
central al partidului nostru național a plecat 
din Sibiiu la Clușiu încă Vineri in 4 Main 
st. n. pentru ca acolo împreună cu apărătorii 
și cu ceilalți fruntași ai națiunei române, 
se se sfătuiască in privința grelei dar’ glo
rioasei lupte ce are se poarte inaintea curții 
cu jurați din Clușiu. Călătoria comitetului 
a fost una dintre cele mai înălțătoare săr
bători ale neamului nostru atât de mult 
cercat. Semnele de alipire și dragoste cu 
care a fost pretotindinea sărbătorit n’a» putut 
decât să-i dee indecită mângăere, indecit 
curagiu, vedend, că poporul pentru care are 
să stee pe banca acusaților și să fie judecat 
din partea celor mai înverșunați dușmani a 
tot ce poartă nume de român, — intr’a- 
devăr vrednic este de jertfe, vrednic este a 
ave astfeliu de conducători aleși!

In preseara plecărei, societatea română 
din Sibiiu a arangiat un mare banchet in 
onoarea comitetului, la care pre lângă toată 
suflarea românească din Sibiiu — domni și 
doamne, țerani și industriași — au venit 
anume spre acest scop o mulțime de fruntași 
din comunele din jurul Sibiiului, și toți îm
preună in dragoste frățească s’au intrunit se 
mai petreacă odată împreună cu iubiții mem
bri din comitet, căci — Dumnedău știe când 
și cum se vor mai re’ntoarce in mijlocul si- 
bienilor acești falnici apărători ai drepturilor 
noastre! Membrii comitetului in frunte cu 
venerabilul președinte Dr I o an Rațiu și 
însoțiți de nevestele și familiile lor au intrat 
in sală intre insuflețite strigări de „să tră
iască!11, ear’ musica la intrarea lor a inceput 
a cânta imnul național „Deșteaptă-te Ro
mâne11. S’a închinat in onoarea comitetului, 
s’au rostit vorbiri frumoase și însuflețite are 

1 și s’au predat comitetului cununi și buchete 
I de flori. Cea dintâiu care a rostit o drăgă

lașă cuvântare la adresa comitetului, a fost 
domnișoara Agneta Crist ea, care in nu
mele fetelor române a predat dlui Dr Rațiu 
o cunună din frunze de stejar de care atârna 
o funtă in tricolorul național cu inscripțiu- 
nea „Totul pentru națiune“. Drăguța 
domnișoară și-a încheiat cuvântarea cu ur
mătoarele cuvinte: „Puternic ca stejarul a 
resistat poporul român la toate furtunile ce 
l’au amenințat. Dorim, ca și din aceasta no
bilă luptă să eșiți invingători, căci Dumne
dău dreptul este cu noi. înainte ! Totul pen
tru națiune!11 Foarte frumos a vorbit apoi 
ț e r a n u 1 din Poiana, Ilie O p r e a n, apoi 
dl A u g u s t i n i (slovac), dl Septimiu A1- 
bini, Dr Bareianu (profesor la insti
tutul teologic din Sibiiu), in sfârșit vredni
cul președinte și mulți alții, dar’..... cine ar 
fi in stare se reproducă aici pe hârtie 
toate aceste frumoase vorbiri isvorite din în
suflețirea pentru causa sfântă a națiunei ro
mâne, isvorite din dragostea ce poporul ro
mân o simte față de aceia cari pentru drep
turile lui se espun la prigoniri și pedepse grele!

A doua di, Vineri dimineața, comitetul 
însoțit de același public numeros a plecat la 
gara spre a-și lua drumul elitră Clușiu. Ce 
frumoasă călătorie! Cât e drumul de lung 
de la Sibiiu până la Clușiu nu se mai sferșiau 
insuflețitele aclamări la adresa comitetului. 
La fie-care gară poporul aștepta cu sute și 
mii se vadă pre iubiții lui conducători. La 
Ocna-Sibiiului popor mult, însuflețire 
mare, mulțime de cununi predate presidentu- 
lui Dr Rațiu și celorlalți membri din comitet. 
La Loamneș intreg satul in frunte 
cu preotul și cu praporii bisericei aștepta 
sosirea trenului, ear’ clopotele dela bisericuța 
din Loamneș sunau doios, căci sunau in 
onoarea celor ce mergeau la Clușiu să-și iee 
osânda nedreaptă pentru că au fost la 
împăratul se-i spună păsurile și năcasurile 
poporului român. Când trenul s’a oprit pe 
un scurt minut la aceasta mică gară, un in- 
vețătoriu a eșit din mulțime și a rostit cu 
glas puternic: „Memorandul este 
jalba poporului român, procesul 
ce vi-se face este procesul națiu
nei române!11, apoi intre strigăte de „se 
trăiască!" trenul a plecat mai departe, ear’ 
poporul cu lacrimi in ochi făcea semne cu 
pălăriile, cu maramele, și striga: „Dumnedău 
să vă ajute ! Dumnedeu să vă aducă ’n pace!11

Așa au trecut iubiții noștri călători prin 
toate stațiunile dintre Sibiiu și Clușiu. Parecă 
adierea vântului de primăvară lua pe aripile 
sale știrea despre cele ce văduse petrecându- 
se la aceste stațiuni și cu iuțeala gândului 
le ducea mai departe la frații Români din 
celelalte sate, căci mulțimea celor ce așteptau 
pe la gări creștea tot mai mult, însuflețirea 
devenia tot mai mare, așa, in cât te mirai, 
cum poate sălășlui in inimile bieților țerani 
români batjocoriți și huiduiți de trufașii stă- 
pânitori impintenați, atâta dragoste față de 
conducătorii lor! La Oopșa-mică preste



6000 de oameni in frunte cu preoții și cu 
invețătorii lor așteptau sosirea trenului. Aici 
trenul avend se stee aproape doue ceasuri, 
după-ce voinicoșii slușbași ai guvernului au 
pus gendarmii se opriască poporul de-a intra 
in curtea gării, a mers o deputațiune și a 
rugat pe dl Dr Rațiu se vină impreună cu 
ceilalți membri ai comitetului la ei afară de 
gară. Cum se nu meargă in mijlocul popo
rului, care e sânge din sângele lor și pentru 
drepturile căruia sunt tocmai in cale de-a 
se da jertfă ?! întreg comitetul impreună cu 
alți mulți cari îi însoțiseră pe tren și cu 
doamnele lor, au eșit afară la câmp in mij
locul Românilor. Ce însuflețire, ce semne ne 
mai vedute de alipire și dragoste ! Betrâni 
cărunți se ’mbulziau se sărute mâna preșe
dintelui, se-’i atingă macar haina, ear’ femeile 
cu larcimi in ochi și cu manile ridicate spre 
ceriu cereau isbânda causei sfinte. Apoi 
intre puternice strigări de „se trăiască!“ 
au condus pe membrii comitetului înapoi 
in curtea gării, ear’ aici bunul nostru po
por nu și-a mai putut stăpâni și astempera 
dorul sufletului, a dat la o parte pe impenații 
gendarmi și au intrat in curte, unde până la 
plecarea trenului aclamau pe membrii comi
tetului, ear’ feciorii jucau jocurile noastre 
istorice „Călușeriul11 și „Bătuta11. — După o 
pausă de aproape doue ceasuri plecară mai 
departe atingând in calea lor tot comune 
românești și fiind salutați de poporul ce 
aștepta in numer mare și îmbrăcat in haine 
de sărbătoare. La B 1 a ș i u, locul memorabil 
de la 3/15 Maiu 1848, comitetul a primit o 
mulțime de cununi și buchete de flori, ear’ 
poporul partea cea mai mare s’a urcat in 
tren ca se insoțiască pe martirii neamului 
românesc până la Teiuși. Ajunși la T e i u ș i, 
unde Româna Sin trei sate erau adunați, 
presidentul și membrii comitetului earăși fură 
rugați se meargă in mijlocul poporului, 
ceea-ce toți cei din tren au și făcut cu cea 
mai mare dragoste, ear’ poporul mângâiat 
că l’a învrednicit Dumnezeu se vadă pe acești 
neinfricați eroi și se schimbe o vorbă baremi 
cu ei, ’i-a salutat cu strigări „s6 trăiască!“ 
și cu multe semne și cuvinte de dragoste și 
stimă. De la Teiuși incolo călătorii trec de-

FOIȘ O ARA.

Peatra credinței.
Istorioară din viața poporului 

de Ooriolan Brădicean.
(Continuare.)

Si dându-și calul obosit unui slugă, plecă 
alăturea cu Asan, trist, cu capul plecat, și îi 
mai țțisâ până a nu intra in casă.

— Eii bărbat, la ori ce rău fii pregătit 
Asane ! Ești fiu de beg. Și se perdură in lăuntrul 
cetății in despărțfimintele comandantului.

Intr’acea s<3 intelni Nincu cu comandantul 
cetății Aradului intră Biserica-albă și Verșeț, și 
după ce l’a predat pe Aga ca prisioner, a primit 
ordin se meargă acum cu ai sei la Lugoș, se 
nimicească garnisoana turcească din cetate, și 
după aceea intregindu-și șirurile, cu voluntari noi 
câți va putea ridica din popor, sâ alerge la 
Timișoara, căci — dise comandantul — această 
cetate mie mi-e dată se o curăț de turci.

Niucu cu ai s6i plecă spre Bocșa, și după 
puțină odihnă, când să gătea de plecare, chinezul 
orașului îi alergă inainte și <jise:

— Grăbiți Lugoșenilor acasă, căci eii noapte 
a sosit știrea, că Asan, fiiul comandantului cetății 
din Lugoș a jefuit biserica și poporul, a luat

asemenea printre ovațiuni și aclam ări, fiind 
că toți Românii lăsând la o parte toate în
deletnicirile lor dilnice au grăbit se-și iee 
remas bun de la comitet, de la „domnii, cari 
au fost pentru ei cu plânsoare la împăratul. “ 
— Intr’aceea călătorii se apropie de Aiud! 
Erau aici adunați ca la vre-o 10.000 de oa
meni, dar’ gendarmeria nu i-a lăsat se se 
apropie de gară. Un prăpădit de gendarm a 
bătut cu patul puștei pe un țeran, care voia 
se vină mai aproape de peronul gărei, ca se 
vadă pe membrii comitetului și se-și impli- 
niască astfeliu nevinovatul dor al inimei. 
Dar’ lasă! Ne-au bătut ei destul, am suferit 
in tăcere toate împilările nemernice la cari 
fost’am espuși de veacuri, .... va da bunul 
Dumnedeu se resară și pentru noi o di se
nină, o di de mult dorita libertate!

De la Teiuși a doua gară e G h i r i ș 
lângă Turda. — Turda! Scrisă va fi cu 
litere de sânge pe paginele istoriei luptelor 
noastre naționale ! Aici a fost locuința dlui 
Dr Rațiu inainte de ducerea Memorandului 
la Viena. De aici a fost stimatul president
silit a fugi la Sibiiu din causa canaliei de 
stradă și a haitei ungurești, care i-a dărîmat 
casa, i-a distrus toate mobilele din casă cu 
bolovanii ce sburau pe ferești aruncați fiind 
de ceata sălbatică și barbară, care se pornise 
cu nebună turbare se nimicească pe toți 
aceia cari au cutezat se ducă „Memorandul11 
la Viena. — Turda tot Turda a remas. Barba
ria și lipsa de simț uman a slușb așilor unguri 
aici in apropierea Turdei s’a dat mai urît pe 
față și de astadată. Li-a fost țandură in ochi 
cununa de stejar ce o primise presidentul încă 
la banchetul din Sibiiu de la fetele române. 
S’au repedit ca lupii și au luat cu puterea 
acea cunună pentru pecatul, că pe funta ei 
era scris „Totul pentru națiune11. Au mai 
luat și alte cununi și voiau se le iee pe toate 
câte le avea comitetul, dar’ după ce s’a pre
tins energic, ca se arete ordinul in scris, pe 
basa căruia sunt îndreptățiți a lipsi pe co
mitet de averea sa privată, voinicoșii s’au 
retras. Astfeliu plecând mai departe au mai 
trecut pe la doue, stațiuni printre șirurile de 
Români ce ’i așteptau, și in sfârșit la 6 cea
suri au ajuns la locul de judecată.

tot aul’ul și. argintul cât a aflat și făcend rob 
popor mult in deosebi tineri și fete, a fugit pe 
drumul Șdioarei spre Turcia.

— Așa? <Jise Nincu. După el numai copii! 
și o luă spre Ezeriș, Prebul, Caransebeș, și 
seara au și fost in Caransebeș. Acolo incâ nu 
s’a simțit trecerea turcilor.

Nincu vesti tuturor marea mângăere și învin
gere a oștirei impSrătești, și ordinul fu primit 
de a ridica voluntari cât de mulți.

Sebeșenii trimiseră in toate părțile oameni 
increduți, și ca se ridice poporul, și ca se afle 
de Caravana lui Asan.

La miedul nopții a și venit știrea, că Asan 
e in Mărul, și jăfuind și predând se gătește 
dimineața se plece ’nainte.

Nincu sări ’n sus.
— Care e om și creștin se-mi urmeze, 
llise, și incalecând pe cal plecă fără se pri

vească inapoi. Toți îl urmară, și din Sebeș 60 
de granițeri, și pe drum câți fugari prigoniți de 
turci îl vedeau ; audind că merge in contra tur
cilor și că vine dela învingerea cea mare peste 
turci, toți sâ înrolau in ceata lui Nincu.

Erau zori de dimineață. Razele zorilor de 
foc semnalară apropierea maestoasă a Aurorei.

Nincu și opri calul pe deluțul d’a stenga 
satului, și luptătorii săi sâ adunară cu grabă 
inprejurul lui.

In Clușiu de Luni dimineața neîncetat 
sosesc cetele de Români din toate unghiurile 
țerei, ca se dee Ungurilor dovadă faptică și 
ne mai trasă la indoială, că comitetul na
țional numai gândul și dorința lor, a tuturor 
Românilor o a implinit când a săvârșit faptul 
pentru care acum stă înaintea judecății, și 
că prin urmare osânda la care va fi acesta 
judecat, osânda intregei națiuni române 
va fi.............

*
Căsetoria civilă in casa magnaților. 

In acelaș timp in care in Clușiu s’a început 
procesul „Memorandului11 pentru a infrica și 
a turti poporul românesc in cele politice, s’a 
inceput in Budapesta in dieta magnaților 
desbaterea căsătoriei civile, pentru a lovi și 
a topi poporul și in cele bisericești.

Ți se pare ca când s’ar fi deschis de
odată toate porțile iadului pentru ca se în
ghită și se prăpădească neamul românesc 
din această imperățiă de pre fața pământului.

Inse nici pe această cale nu le ajută 
Dumnedeu, pentru că umblă pe căi strimbe 
și rătăcite.

Nu numai bărbații naționalităților, ci și 
capii bisericelor adeverat creștine au grăbit 
la Budapesta și au inceput ași ridica cu 
toată virtutea glasul contra căsătoriei civile, 
plămădită de calvini și spriginită de jidani 
și de unii slujbași d’ai stăpânirii.

La rând au venit până acuma metropo- 
litul catolicilor, apoi al Șerbilor. Episcopii 
românești iacă vor vorbi și-și vor apăra bi
serica și poporul.

Inse cu durere trebue se însemnăm, că 
pre cum in dieta deputaților am avut unii 
slabi de înger pre cum este S' z e r b Cyuri, 
Bele ș Iânos, Vuia Peter și alți cari nu 
s’au rușinat a vota pentru acea treabă pă- 
gânească, tocmai așa videm că se poartă de 
slab in casa magnaților spahia de la Lucareț 
Dr G a â 1 lozsi.

Tot uscături triste in frumoasa pădure 
verde a neamului românesc. Este bine se-i 
cunoaștem pentru viitoriu ca toți Românii 
cinstiți se se ferească de ei.

*

Era o ceată de voinici cu inima curată, 
însuflețiți pentru credința și legea strămoșească, 
bucuroși de lupta in care ’și puneau viața; căci 
binecuvântarea părinților, fraților, surorilor și a 
neamurilor, a împăratului și a tatălui ceresc le 
încălzea pieptul și învârtoșa brațul.

— Mergi Pavele cu un grănițer și caută 
unde sunt turcii. Nu zăbovi.

Pavel ascultă și se furișă la vale cătră sat 
și se pierdu prin grădini.

Nu trecură nici 10 minute și o pușcătură 
sună in mijlocul satului.

Nincu comandă: „pe foale“ copii, și toată 
ceata s’a intins pe foaie.

In sat — tăcere adencă; numai câte un 
„Au doamne11 sfâșietor spărgea din când in când 
liniștea, și de după cum se auriră că se apropie 
de deluțul, pe care erau postați voluntarii.

Nincu ! vâtjend că turcii sunt mulți la număr, 
ca să-i poată atăca d’odată de 2 părți, porunci 
unei părți a armatei sale mici s6 se retragă pe 
sub coasta dealului in tăcere și. se intre in sat; 
ear când vor audi cele d’intâi pușcături, se ese 
in spatele turcilor prin sat și se-i atace; și după 
ce se vor apropia bine, Nincu cu ai săi din deal 
vor susținea lupta incet, chiar și cu retragere.

Cam la un pătrar de oră 6 călăreți turci, 
avantgarda armatei lui Asan eșiră din sat, apoi



Sinoadele bisericei ortodoxe române. 
Tocmai in aceste dile de lupta grea s’au 
deschis in temeiul statutului organic in Du
mineca Tomii, 6 Maiu nou, sinoadele din 
archidiecesa Sibiiului și din diecesele Aradu
lui și a Caransebeșului.

Din hotărîrile lor de până acuma se 
vede că sinoadele, in frunte cu archiereii, 
sunt tare ingrigiți pentru soartea bisericei 
viue. Inse cu atât mai mare bărbăția a im- 
plut pe archierei și pe deputății sinodului.

De și archiereii au grăbit la casa mag
naților, eară mai multi dintre deputați trebue 
se fie in Clușiu la procesul Memorandului, 
totuș sinoadele eparchiale își fac datorința 
prescrisă in statutul organic. Este de mirat 
cum toți cei buni și adeverați fii ai biseri
cei și ai neamului nostru sunt la locul lor 
și in buna ințelegere frățească se sfătuesc și 
hotăresc cele de lipsă pentru susținerea 
bisericei și pentru apărarea poporului.

Sunt dile mari și ispite grele. Acestea 
timpuri apăsătoare arată limpede câtă putere 
de viață nesecată este in neamul nostru 
românesc.

Un gând pătrunde pe toți deputății si
nodali, un suflet ii conduce pe toți in aceste 
timpuri primejdioase. Puterea lor este spri- 
ginul poporului credincios și nădejdea fără 
sfârșit in sfințenia luptei pentru causa na
țională.

Românul nici când n’a fost așa mare și 
minunat ca in timpuri mari și in ispite grele.

*
Monument lui Avram Iancu. Lucru fi

resc că tocmai in aceste timpuri de lupte 
grele s’a ivit ideia de a ridica un monument 
lui Avram Iancu.

Dacă jidanii și fanfaronii patriotici ridică 
monument lui Kossuth, care a afurisit casa 
domnitoare a monarchiei noastre, Românii 
au hotărît a ridica in Ardeal un monument 
vrednic lui Avram Iancu, care, credincios 
domnului țării, a luptat in 1848/9 pentru 
apărarea tronului și pentru desrobirea și 
libertatea poporului românesc iobăgit de sute 
de ani.

In Abrud, in Ardeal s’a constituit un 
comitet in frunte cu dl advocat Alexandru 

după un interval se ivesc ca la 100 de călăreți, 
apoi pedestrime. Mai mult nu se vede.

O pușcătură trosnește, și unul din cei 6 
turci cade. Ceialalți cinci opriră caii, apoi să 
intoarsără la trupă. Toți călăreții turcești se pu
seră in mișcare, și tot mai pintenând caii țineau 
drept cătră dealul de unde a venit pușcătura. 
Când să apropiară de poalele dealului, cinci 
pușcași bine postați pușcară d’odată și 5 litfe 
turcești să tăvăliră după cai. Ceialalți sbierând 
sălbatic: „Alah!u se repediră la deal. Pedestrașii 
lui Nincu i jumătățiră cu o salvă puternică, și 
așteptau cu baionetele pe pușcă. Să incepu lupta 
piept la piept; dar bărbăția și resoluțiunea bravi
lor voluntari respinse cu eroism atacul turcesc 
și restul nemernicilor incepea a să retrage. Intru 
acea insă pedestrimea din vale văijend tovarășii 
săi in pericol, alerga cu pași repedi in ajutoriul lor.

Nincu lăsă se sufle retragere, căci din sat 
nu se audia incă nici un semn de atac.

Dar pedestrimea turcească dela mijlocul 
dealului d’odată se ’ntoarsă, și eară o luă la fugă 
in vale cătră sat.

Chimir alerga in calea lor și chiema pe toți 
luptătorii turci indărăpt, căci prin atacul d’inapoi 
a detașamentului lui Nincu toate comorile eran 
in primejdie. Sclavii, fetele și viața lui Asan 
pierdută.

După ei voinici! strigă Nincu și se repedi 

Fiii p, la care sunt a se trimite toate con- 
tribuirile de bani pentru ridicarea acelui 
monument național.

Se ne facem dară eu toții datorința 
pentru ca se se vadă că ne știm cinsti și 
prețiui pe toți bărbații noștri cari luptă și 
sufer pentru popor și pentru causa națională!

Cronică.
Serată musicală-teatrală in Ticvaniul- 

niare. O bucurie mare ne cuprinde când 
vedem, ca și țeranul român, carele diua ține 
in mâni plugul și sbiciul, eară seara notele 
și acord-signalul, se ridică și progresează, 
nu numai in privința materială, ci și spiri
tuală, prin cultură atât pre terenul cunoș
tințelor elementare, cât și pre al artelor 
frumoase. O asemenea di de bucurie ni-a 
oferit Reuniunea de cântări și musică „Ar- 
monia“ din Ticvaniul-mare, prin arangiarea 
unei „Serate musicale-teatrale“, împreunată 
cu dans, in seara dilși de 30 April n. c., 
adecă in Lunia Paștilor, cu ocasiunea rugei 
seau a chramului bisericei gr. cat. parochiale. 
„Serata“ s’a inceput, conform programei, cu 
concert, esecutându-se doaue cântece popo
rale : Hora Românului de A. Glogo- 
veanu și „D r a g ă c o p i 1 i ț ă“ de Gh. A. 
Dinicu; apoi doaue romanțe: Coroana 
femeească de Gh. Gheorghiu și Sâr
bo a i c a de N. Ionescu. Toate piesele, armo- 
nisate pentru coruri bărbătești de I. Birou, 
fiind intonate cu multă precisiune și armonie, 
au fost viu aplaudate, deosebit „Sârboaica“, 
care a trebuit bisată. Esecutarea a dovedit, 
că corul numitei reuniuni dispune de voci 
bărbătești puternice și flecsibile totodată, cum 
rar se aud pre la corurile de plugari.

După concert a urmat apoi teatru, care 
s’a inceput cu canționeta comică „H e r ș c u 
Boccegiul“ de V. Alecsandri. Această 
canționeta, predată de laneș Brusture cu 
desteritate, a făcut mult haz, ear interpretul 
ei a fost acoperit de aplausele publicului.

Culmea producțiunii a fost inse piesa 
teatrală „V1 ă d u ț u 1 m a m e i“ seau „Pros
tul la insurătoare“, comedie cu cântece 

cu iuțeala focului. Turcii abia acuma văzură că 
atacul a fost intocmit de amendoauă părțile și ei 
sunt strîmtorați intră doauă focuri.

După o scurtă, dar aprigă apărare căutară 
să spargă șirurile celor ce iau atăcat din sat, 
ca printre sate și strade se poată scăpa mai ușor.

Această manevră le-a și succes turcilor; 
toți o luară la fugă in cotro putură.

Șirul de sclavi rămase in mâna voluntarilor, 
comorile, și arme nenumărate.

Toți erau veseli și fericiți de învingere, 
numai Nincu căuta cu ochii de vultur pe Asan, 
fiiul comandantului, pe care a voit se-’l piardă, 
dar pe care nu-’l poate afla.

— Mi-a scăpat vipera, strigă Nincu furios, 
mușcându-și buzele. Dar tot nu mă las! Apoi 
dădu ordin să se desfacă lanțurile amărîților 
sclavi și se-i adăpostească.

Pusă strajele de lipsă pe toate dealurile, 
dând ordin, că ori ce turc vor prinde, se-’l lege 
și se-’l pună sub strajă, până se va re’n- 
toarce el.

Și luându-și soții, Nincu eși din Mărul 
spre răsărit și dădură pinteni cailor și sburară 
inainte.

— P’aici nene Nincule a apucat, strigă o 
țigancă, care îi opri calea. Știu că cauți pe 
Asan, și pe ... .

intr’un act de I. Lupescu. Diletanții coriști 
au și predat’o și jucat in genere preste 
așteptare bine. Dar deosebit dintre doamne 
Maria I. Birou, in rolul „Smarandița“, o 
fată țărancă naivă, și Maria S. Beloane, in 
rolul „Cocoana Savasta“, o văduvă guralivă 
s’au produs foarte bine ; — ear dintre băr
bați, George Belea, in rolul „Vlăduțul11, fiiul 
cocoanei Savasta cel prostocan, — carele 
inzădar se roagă intre bocete de mamă-sa, 
ca se-1 „dee dracului mai lesne “ și se-1 
insoare cu Smarandița și până n’a învățat 
„boscoavna11, că știe „Tatăl nostru11 și „Credul11 
dearostul și Smarandița nu-1 știe, eară după 
ce se va fi insurat se va face tobă de 
carte11, — prin predarea șăgalnică și cu 
sentiment a rolului, a fost încărcat de nesfâr
șite aplause.

După producțiune a urmat dansul, care 
s’a continuat cu insufiețire și veselie de 
cătră tinerime până in diori de di, când 
„Aurora11 salutându-i i-a trămis la ale lor, 
ducând fîe-care cu sine cele mai dulci suveniri.

Din aceste puține date reese, cred, suc
cesul moral destul de satisfăcător al acestei 
„Serate11, și nu pot decât felicita, atât pre 
conducătorii acestei reuniuni de cântări, cât 
și pre coriștii ticvăneni. — Un oaspe.

Producțiunile corurilor vocale. La s. 
Paști s’a ținut rugă in multe comune paro
chiale românești. In unele comune corul 
plugarilor români a dat producțiuni. Așa și 
in B e 1 i n ț corul mixt sub conducerea in- 
vețetoriului C. Pava a dat concert și teatru 
in zidirea scoalei. Toate au mers bine și 
lumea adunată și-a petrecut bine și a fost 
mulțămită. — Sâmbătă in diua de s. Georgiu 
asemene a fost rugă in mai multe comune. 
Despre cea din G h i r o d a ni se scrie că 
de și timpul a fost tare uricios totuș corul 
mixt al plugarilor sub conducerea și dirigerea 
dlui teolog absolut Ion Chișotjan a exelat 
in toate piesele de cântare, pre cum și in 
producțiunea piesei teatrale „Ruga de la 
C h i s e t e u“, scrisă de Iosif Vulcan. — In 
aceeași di a fost petrecere românească și in 
comuna I e z v i n sub conducerea dlui in- 
vețătoriu loan Mateica, cu resultat inbucu- 
rătoriu.

— Pe el babo Stanco, dar tu cum de ai 
ajuns pe aici?

— M’am ținut de bieții robi. Le-am mai 
dat apă și le eram de ajutor. Dar mai cu samă 
pentru Zoe.

— Cum și Zoe e intre sclavi ?
— Acum numai e, căci Asan a luat’o cu 

el. A luat’o cu el disă Stanca și arătă cu mâna 
cătră răsărit și s’a dus spre munți.

— Nincu nu mai disă nimic, ci 
iuțială grăbi cu soții săi ca și când 
aripi, mort de frică, că nu va mai 
contrarii săi.

Caii sforăiau turbați și tropoteau puternic. 
Munții sunt mari și căile ascunse.
A trecut aproape un ceas, decând aleargă 

Nincu in fruntea cetei sale voinice după fugarii 
turci, dar nici de urmă de om nu au dat.

Nerăbdarea lui Nincu creștea la tot pașul.
Așa e; când te credi mai aproape de aceea 

ce dorești, — când după atâta luptă și chin se 
credea Nincu aproape de iubita sa Zoe — atunci 
mai iute să vîră frica in inimă.

— Dar dacă totuși nu o voiu găsi, dar 
dacă a perit — sau au uciso? să gândi el.

Scopul bun insă poartă pe cei drepți pe 
urmă bună.

Nincu și tovarășii săi, cu bărbăție de leu 
pășea tot inainte. D’odată la capetele duor aripi 

cu indoită 
ar fi avut 
ajunge pe



înființarea unei noue reuniuni. La 
stăruințele dlui invețătoriu Lazar Ciorman 
din Docnecea, carele pe lângă toate incor- 
dările contrare ale unor oameni slabi de an
ger in 13/25 Martie au ținut adunarea gene
rală conștitutivă la care au participat un 
numer insemnat de persoane, și au inființat 
o reuniune de cântări și musică inscriindu-se 
ca membrii ai reuniunei 50 de inși. Preșe
dinte s’a ales Constantin Mihailovici negu- 
țătoriu, vice-președinte loan Popovici oficiant, 
casariu Miloș Manoiloviciu negustor, secretar 
Milan Sazavicichi negustor, archivar Dumi
tru Maniu, ear instructor invețătoriul Lazar 
Ciorman. Ii dorim inflorire și bună ințălegere!

Combaterea beției. Guvernul României 
a luat salutare disposițiuni pentru combate
rea beției, care atât de mult roade la corpul 
națiunii, incât demoralisarea poporului ia din 
di in di tot mai inspăimentătoare dimensiuni. 
După-cum cetim in foaia guvernamentală 
„Timpul11, s’a trimis tuturor prefecților din 
țeară un circular iscălit de domnii Lascar 
Catargiu și Dr. Felix cu privire la combaterea 
alcoolismului din comunile rurale. Printre alte 
disposițiuni circulara conține următoarele: 
Domnii prefecți sunt obligați se ecludă din 
consumație rachiul făcut din spirt brut și 
nerafinat. Să intervină pe lângă consiliele 
comunale ca să reguleze poliția cârclmelor. 
Să iee disposițiuni, ca cârcimele din sate să 
inchidă de vreme seara și să nu permită jo
curi de noroc in cârcime. Să nu permită 
cârcimarilor să-’și deschidă cârcimele in 
(filele de Dumineci și sărbători pe timpul 
oficiării serviciului divin. Să oprească pe 
cârcîmari să vândă rachiu pe amanet. Aceste 
disposițiuni strict aplicate vor aduce cele mai 
mari foloase poporațiunii rurale.

Biserică trăsnită. Din Alba-Iulia se 
scrie „Gaz. Trans.11 (nrul de Duminecă): 
„Cu prilegiul inmormântărei lui Kossuth, 
unica biserică din Alba-Iulia, care a arborat 
steag negru, a fost biserica ev. luth, a Sașilor. 
Afii la orele 11V2 a- m. a fost lovită de un 
fulger, și s’a aprins. Niște pardositori români, 
cari lucrau in apropiere, au stins focul.11

Dăruiri. Elena B ă n e ș și Liuba B ă n e ș 
din Tornia, au dăruit sf. noastre biserici 

de munte o strigare ca de goană de lupi sfașiă 
aerul: „Ține măi! Ține măi!“ se aude din 
verful unui deal la celalalt și d’acolo resună 
înapoi tot: „Ține măi! Ține măi!“

Nincu și ai săi îndreptând privirea spre 
vârfurile dealurilor, vedură doauă cete de păcu
rari, cari ridicând ca de amenințare bâte, furcere 
și topoare, le făceau să vîjăie in aer, strigând 
neîntrerupt: „Ține măi! Ține măi!“

Românașii voinici se opriră ca se deschili- 
nească ce e ?

Puțin stătură, și Nincu arătând cu mâna 
dreaptă spre vale <Țse: „Eată-i! Eată-i!“ Căci 
din fundul văii, dintre dealuri se zăria landșele 
și fesurile unei cete de călăreți turcești, carea 
se silea se resbească pe culme in sus.

Ciobanii și ei negri de ură contra turcilor, 
le opreau calea.

Acum recunoscu Nincu că e pe urmă bună 
și cu repeziciunea fulgerului îndreptă pe ai săi 
cătră ceata turcească. El îi atacă de ’nap oi, pă
curarii buiră la vale amenințendu-i in față.

Incăerarea fu grabnică și se sferși iute; căci 
turcii stremtorați de toate părțile începură a se 
despărți unul de altul, căutând se scape care 
cum poate.

Vr’o cinci călăreți turcești, cei mai aleși, se 
deslipiră dela început de gloată, și până se lup
tau ciobanii și voluntarii cu turcii prinși piept 

doaue prapore de metasă curată. Praporele 
au fost sfințite in (fiua de sf. Paști. Cu 
aceasta ocasiune Cuviosia Sa părinte Vasile 
Mangra, carele era oaspele comunei noastre, 
a rostit o frumoasă cuvântare ocasională, 
desfășurând in mod plăcut și ințeles de toți 
insemnătatea steagului din timpurile cele mai 
vechi până in qLilele noastre. Dumnedeu sg 
resplătească dăruitoarelor jertfa adusă pe sf. 
Altariu și sg dee ca in sinul creștinilor se 
afle cât mai mulți imitatori și imitatoare, 
ear Cuvioșiei sale îi dicem : am remas încân
tați de prețuitele cuvinte adresate noaue. — 
Tornia, la 20 Aprilie v. 1894. Georgiu 
Petrovici inv. gr. or. român.

Dăruire. Economul maestru (cojocar) 
din Parța Iovan Radovan in „Dumineca 
Florilor11, a dăruit sf. biserici gr. or. rom. 
din loc, o masă, un masai pe masa, un măsai 
pe prestol, o perină de ingenunchere, pe 
dânsele inscripția „Pentru ertarea păcatelor 
reposatei Maria Radovan11 in fine 2 lumini 
cu pantlici in prețiu de 1 fl 02 cr. Toate 
darurile fac suma de il fl 50 cr. După ter
minarea serviciului divin s’a ținut părăstas 
intru pomenirea reposatei fiice Maria Rado
van la care cântările funebrale le-a esecutat 
corul vocal bis. al plugarilor gr. or. rom. 
din loc. Pentru cari daruri in numele credin
cioșilor gr. or. rom. din loc invețătoriul A. 
Blasiu aduce respectivului dăruitor mulță- 
mita publică.

Mulțămită publică. Provedința J divină 
trimite pre oamenii săi in locurile primejduite 
in momintele cele mai supreme, ca să mân
tuiască poporul asuprit de nimicire. Astfeliu 
ni-a trimis și nouă Românilor din Vinga, 
cari abia numerăm 40 familii de jeleri, pre 
binefăcetoriul nostru, in persoana dlui advo
cat G. L a z a r u, a căruia nume, pentru 
multele binefaceri au devenit bine cunoscut. 
Domniei sale avem a mulțămi mult, că as- 
tăfli mai există parochia română din Vinga, 
deoare-ce inainte de aceasta cu câțiva ani 
biserica noastră era negligată, negrijită, lip
sită de ornate, scaune și dimpreună cu casă 
parochiala in stare de a se ruina. Ba chiar 
până acolo ajunsesem, că detrăgând senatul 
orașului ajutoriul de 200 fi. cu care se plătea 

la piept, acei cinci călăreți era p’aci p’aci se 
ajungă culmea dealului. Nincu insă cu gândul 
mai mult la Zoe. Nincu, care ar fi cinstit viața 
tuturor turcilor pentru Zoe via, căuta ce căuta 
printre șirurile luptătorilor, dar nu afla ce căuta.

In neliniștea, nerăbdarea și frica sa insă, el 
zări mai nainte pe cei cinci călăreți turcești, și 
dând pinteni calului său ’și îndreptă pașii drept 
spre ei.

O pocnitură de pușcă se audi din deal.
Calul celui din fruntea celor cinci turci cade 

in genunchi. Călărețul turc sare in grabă pe alt 
cal și fuga.

— După ei copii! strigă Nincu. El e Asan! 
striga Pavel, mâncaiași sufletul. Și-i luară 
la goană.

După coama dealului insă se începu o pă
dure deasă. Cei cinci turci apucară care in cotro 
prin pădure.

XV.
După un restimp de jumătate de oră ro

mânii se re’ntoarseră dela urmărirea lor. Doi 
turci au fost prinși. Era Caravan și Mustafa cei 
ce aveau odinioară poruncă se sugrume pe Nincu 
și pe Partenie in arestul din zidurile cetății 
Lugoșului.

— Legați-i și se mergem, strigă Pavel cătră 
un tovarăș al său, căci ceialalți poate că au scăpat!

— Dar unde-i Nincu ? Nincu! 

cantorul, in lipsă de salariu cantor nu se 
mai putea ține in sânta biserică nici serviciul 
divin. La zeloasa intrepunere a dlui G. La- 
zaru inse s. noastră biserică s’a reparat și 
provedut cu ornate, casa parochiala reparată 
radical, acoperită de nou, așa incât privin- 
du-le toate aceste, umple de bucuria inima 
credincioșilor din Vinga, cari nu mai sperau, 
că mica lor parochiă din lipsa mijloacelor 
se se mai poată susține. In fine edificiul 
scoalei cumpărat in anul acesta incoronează 
faptele binefăcătoriului nostru, și fiind că nu 
suntem in stare a-i da altă mulțămită pen
tru nobilele sale fapte, — convinși fiind, că 
cine nu știe stima și distinge pre binefăcă
torii sei, nu este demn de ei, — ne ținem 
de plăcută și sântă datorință a-i aduce pre 
această cale mulțămită publică, rugând pre 
Dumnedeu sântul ca se ni-1 țină la mulți 
ani, dimpreună cu stimata-i familiă, și se 
trimită in toate locurile românești astfeliu de 
oameni devotați națiunei, bisericei și scoalei 
românești, cum este on. dn Georgiu Lazaru. 
Cu stimă, Vinga, in 29 Aprile 1894. 
Petru Stefanoviciu, Ilie Haica, Todoru Stoian, 
Petru Gasparu, locuitori din Vinga.

Slavii din America. Intre Slavii din 
■ America, mai ales intre Slovaci și intre 
Rușii galițiani, se lățește foarte mult orto
doxia. Numai de curând au trecut la orto
doxism 700 de persoane in Pittsbourg și 600 
in Wilkesbar.

Felurimi.
Greutatea unui miliard. Un miliard 

cântărește in argint 5 milioane de kilograme, 
in aur 322.580 kilograme, in bilete de câte o 
mia de franci 1770 de klg. in bilete de 100 
de fr. 11.580 klg. Pentru transportul unui 
miliard admițând, că un om poartă 100 de 
kilograme, ar trebui in bilete de o sută de 
franci, 115 oameni; in aur 3225 de oameni, 
in argint 50,000 de oameni. Un miliard in 
bilete de câte o sută de franci ar forma 2000 
de volume de câte 500 de pagini fie-care.

Flegma unui Engles. Intr’una din (fi
lele trecute un incendiu violent a prefăcut

Nincu, care apucase pe urma lui Asan și 
p’aci-p’aci era se pună mâna pe el, fu prevenit 
de Asan — carele recunoscând pe Nincu, și 
știindu-1 mort, se credea urmărit de însuși 
moartea in chipul lui Nincu și mai bine decât 
se-i cadă in ghiare, scoase pistolul dela breu și 
și-l slobodi in gură incât i-se sfărimă capul și 
cădu mort la păment.

Nincu dete poruncă unuia dintre voluntarii 
ce-1 însoțea se ia armele și tot ce e de preț 
după Asan, eară el se re’ntoarse și ajunse cu 
mult înaintea lui Pavel și a ortacilor lor înapoi 
in verful dealului.

Era mâhnit de tot.
Asan e mort; dar unde e Zoe ?
Voind se aștepte re’ntoarcerea fraților sâi, 

s’a dat jos după cal.
Un cioban cărunt și gârbovit se apropiă de 

Nincu.
— Bună (Țiia căpitane diso ciobanul.
— Bună diua moșule.
— Tu ai lovit calul turcului ce că<ju mai 

nainte ? întrebă Nincu.
— Eu Domnule Căpitan. Și te rog se vini 

până in vale, căci pe calul, care a că<Țit, am 
aflat legată de șea o fată și e mai moartă. E 
româncă d’a noastră, poate că o vei cunoaște.

— Ah! unde e ? disc Nincu spăimentat, și 
alergă in cotro arăta moșneagul cu bâta. 



in cenușă la Granada marele otel „Wasching- 
ton“. Focul a isbucnit la prând, pe când o 
mulțime de oameni se aflau la masă. Când 
s’a dat prima alarmă, s’a iscat o panică ne
spus de mare și o invălmășală de nede^cris. 
Fie-care alerga spre odaia sa, ca se-și scape 
lucrurile, pe cari le avea. Un Engles a fă
cut insă escepție dintre toți. El a luat apa
ratul seu fotografic și cu mare sânge rece a 
început se ia schițe de pe scenele tragice, 
cari au inceput, când s’a anunțat focul. Un 
chelner vine la Engles și-i (Jice: — Dom
nule, lasă aparatul, haide repede, că-ți arde 
hagagiul.... Fugi de grabă. Englesul își 
închise aparatul, se sui sus pe scări lua din 
odaia sa singurul geamantan, pe care-1 avea 
și a plecat incet de tot cficend chelnerului:
— „Ia ascultă-me băiate, se nu uiți se-mi 
aduci vis-a-vis in prăvălie o cafea...“ îm
prejurul Englesului cădeau lemne aprinse, 
ear oamenii desperați se aruncau pe ferești.

Cultura tutunului in Bulgaria. Agri
cultorii din Bulgaria se dau tot mai mult 
la cultura tutunului, fiind-că aceasta se plă
tește mai bine decât aceea a grâului și a 
viței. După ultimele date statistice, stabilite 
in anul 1891, Bulgaria a produs 2.214.051 
kilogr. de tutun cu 97.166 kilogr. mai mult 
decât anul 1890. Din această cantitate 1.670.843 
kilogr. s’au prelucrat in cele 95 de fabrici 
existente de cătră aproximativ 1600 lucrători, 
ear 214.133 kilogr. s’au exportat brut și in 
stare lucrată.

Bogăția in Francia. O dovadă emi
nentă despre uimitoarea prosperitate, ce se 
constată di cu (ți in Francia, este și resul- 
tatul ultimului imprumut contractat de orașul 
Paris in interiorul țării, orașul al cărui con
siliu comunal este compus numai din radicali 
și socialiști, prin urmare s’ar putea presu
pune o oare-care neîncredere din partea pu
blicului, care își plasează banii in obligațiuni 
de a-le orașului. Capitala Franciei s’a adresat 
filele trecute publicului, ca să-i imprumute 
200 milioane franci. După „Figaro “, resul- 
tatul împrumutului este următoriul:

Numărul obligațiunilor emise de oraș 
și oferite publicului in schimbul banilor 
ceruți, a fost de 558,235, ear publicul a

Când a ajuns mai in vale, zări o ființă 
femeiască întinsă pe earbă.

— Eată-o (jise el, și cădu in genunchi 
lângă Zoe, — căci ea era.

Lacremi de bucurie umediră ochii lui Nincu 
și cuprindindu-i capul cu, amendoauă manile, 
ca și când i-ar fi frică, că o scapă earăși, privind 
la ea cu toată fericirea o sărută pe frunte.

Zoe ca atinsă de fulger tresări, deschise 
încetișor ochii; privi tainic in fața lui Nincu, voi 
se-și ridice capul, dar acela cădu înapoi; ochii 
i-se inchisără, un suris i însenină fața galbină 
ca ceara — și nu mai dete nici un semn de viață.

Zoe! in spaima, frica, teroarea neîntreruptă 
cădind d’odată in fuga mare a leșinat, și nu 
mai știa de sine. Viă e, ori e moartă ? atunci i 
apare fața unui mort crezut.

Va fi gândit sărmana Zoe, că e pe lumea 
cealaltă și acolo vede fața iubitului seu Nincu, 
despre care i-a dis Asan de nenumărate-ori că 
e mort, că l’a ucis.

Ciobanul bătrân privea cu multă durere la 
Nincu și la Zoe, apucă mâna lui Nincu și <jLis6:

— De nu veniam ingrabă, peria biata fată, 
căci calul rănit pe care era legată, de dureri 
începuse a se întinde, și voia se se tăvălească.
— Acum e scăpată !

— Ce <jici ?! Ori nu vedi că nu se mișcă, 
nu arată nici un semn de viață ? 

subscris 49,894,000 obligațiuni. Suma totală 
a primei rate, ce fie-care subscriitoriu trebuia 
se depună in momentul subscripției, se urcă 
la 49,411,75 fr.; atât cerea orașul, ear publicul 
a vărsat la locurile de subscripția un miliard 
și cinci milioane de franci. Din cele 588,235 
obligațiuni ale orașului Paris, 220,282 sunt 
declarate, ca nereductibile, ear 367,953 ca 
reductibile, așa incât fie-care subscriitoriu 
mare va căpăta numai 7 in loc de 1000 
subscrise.

„Figaro“ își esprimă mulțumirea de acest 
resultat prin următoarele cuvinte: „Aceste 
cifre deșteaptă in noi o mândrie legitimă; 
ele dovedesc vitalitatea strălucitoare a țării 
noastre, munca sa fără preget, reservele mereu 
crescânde ale banilor economisiți, de care nu 
s’a știut, precum și bogăția tot mai mare a 
Franciei. “

E c o n o m i ă.
Despre cafea. Pe di ce merge ne depăr

tăm tot mai tare și mai tare de datinele 
celea eredite din moși strămoși; unora nu 
li se pare destul de frumoasă limba, și o 
inlocuesc cu cea nemțască, franțozască, ori 
chiar cu cea ungurească, numai românește 
se nu se vorbească la ei in casă; altora nu 
le mai convine cioarecul, opinca, pieptariul 
și căciula străbună, ci — de și au ocupațiuni 
cari poftesc haine trainice, răbdurii, — îm
bracă ciobota cu tureacul lung săcuesc, in 
care iarna degeră piciorul ear veara se opă
rește. Așa stăm și cu mâncările. Strămoșii 
nostrii incepeau cu o a u ă 1 e și sfâr- 
șau cu brânza vre un prânz mai mare, 
ear noi măimuțând pe streini am introdus 
multe de toate intre cari și cafeaua. Nu-i 
vorbă ca dejun, un păhar de cafea cu lapte 
cu o falia de pâne bună este un lucru tare 
cinstit pentru cel ce poate fi pe amiacli cu 
prânzul dinainte, dar pentru cel ce dă din 
spate de pe la 5 oare dimineața până-i cruce 
amiadi și atunci are numai pânea goală ori 
cu ceva bucată uscată lângă ea, pentru acela 
cafeaua e de puțin folos. Dar fiind că cafeaua 
se introduce și incă nici nu tare incet până

Dicend acestea Nincu, își plecă capul pe 
pieptul fecioarei și ascultă.

— Inima-i bate cu iuțimea baterei inimei 
mele. Ai dreptate moșule! E incă in viață. 
Doarme. S’a gătat suferința! Dormi liniștită. 
Ai adormit in primejdia de a intra de viă in 
mormânt și bun a fost Ddeu. Te vei trezi eșită 
din mormânt la viață in brațele celui mai fericit 
mire al teu. Moșule! ean strigăți ortacii, și cău- 
tați ramuri, nuele și frunze. Iute se faceți un 
pat de purtat și se-1 aduceți, căci această fată 
e Zoe, fata obercnezului din Lugoș, și pentru 
mine — de o voiu vedea earăș vie — e res- 
plata cea mai frumoasă, pentru tot ce au suferit.

Nincu căută in desagii de pe calul cădut a lui 
Asan și află o mulțime de bani și pietrii scumpe.

In scurt timp patul fu gata și Pavel cu 
ciobanii aședară pe frunze verdi gingașul trup 
al Zoei. Eară patru ciobani tinări voinici luară 
patul pe umeri și așa in frunte cu Nincu por
niră spre Mărul.

Moșneagului cioban, care a rănit calul lui 
Asan, i dădu Nincu și pentru sine și pentru 
ceialalți ciobani o frumoasă sumuliță de galbeni 
din cei aflați in disagii lui Asan, ca se țină 
minte și se aibe bucurie și el de diua aceasta 
de isbândă și fericire pentru toți bănățenii și in 
deosebi pentru Nincu.

(Incheiarea va urma.) 

și prin familiile mai sărace, care nu știu 
chiar bine multe de toate, ne vom pune a 
vorbi aci ceva despre ea.

Cafeaua ca beutură are însușirea de a 
alunga somnul (însușirea antiseptică die 
domnii), poate chiar din asta causă o beau 
doamnele dimineața (colea cătră amiadi) ca 
se le sară somnul; știu inse de bună seamă 
că desbederii, cari petrec nopțile Ia measa 
rotundă la a glăjilor umbră, colo după ce li 
se ingreună bostanul, cer cafea neagră, care 
— (Lie ei — îi mai agere ște, le mai alungă 
somnul. Am cercat și eu puterea alungătoare 
de somn a cafelei negre, dar am aflat că 
pentru mine nu o are; eu adorm după cafă 
doară mai curund decât fără ea. Dar chiar 
dacă cafeaua are puterea de a alunga somnul, 
mult și-a bătut omenimea capul se afle 
anume care parte a ei are aceea putere; 
dar in zădar, la atâta minte incă n’a ajuns 
omenimea.

Contra pregătirei cafeiului, daună, se fac 
dese păcate neiertate. Pentru binele și folosul 
public vom da aci unele împărtășiri, cari 
ne pot servi drept regule: Se nu judecăm 
cafeaua după coloarea boanelor, ci după gust; 
la prăjire se fim cu băgare de seamă la 
aceea, ca se nu o ardem până va fi neagră, 
ci —- când va avea coloarea brună ca cas
tanele — se o luăm dela foc, căci la din 
contră, ardindu-o, se dissoalvă materiile 
oleioase, ear cafeaua remâne amară și cu un 
gust rău. Cafeaua prăjită nu se pune numai 
decât intr’un vas strimt, că acolo s’ar reci 
numai incet și până să se recească s’ar arde, 
ci o imprăștiem pre o sită ori pre ceva cur- 
pător mare. După ce s’a răcit cafeaua o 
punem in vase de tinichea ce se închid bine 
și cu ele la loc sbicit, dar nu prea cald; 
mulțimea boanelor ce vrei se le macini nu 
se măsură cu vasul, ulcica ori păharul, ci 
eu cumpăna, cu cântarul, de oare-ce boa- 
nele de cafea soarte ușoară, prin prăjire 
devin mai mari decât boanele soarte mai 
grea și-mai puteroasa, așa cât o ulcelucă de 
cafea soarte ușoară avem mai puțin de cât 
in o ulcea de asemenea mărime dar soarte 
mai bună, mai grea. Avem de pus pentru 
fie-care fingiă cam 8 grami cafea măcinată; 
cafeaua să se macine cât numai se poate de 
fin; cu cât e mai fin măcinată, cu atâta mai 
bună se face, nici că-i ertat se o fierbem, 
ci turnăm numai preste ea in mașină apă 
fierbind, care trece in jos prin fărina de 
cafea ce e pe un ciur; cafeaua, indată ce 
e filtrată (scursă) trebue preparată și consu
mată (mâncată ori beută) căci prin incăldiri 
repețite își pierde aroma. — i.

*
Creșterea purceilor. Dacă a dat Ddeu 

de scroafa a fătat in pace și atât ea cât și 
purceii sunt sănătoși, atunci puțin lucru 
avem cu creșterea lor, vedem ca scroafa se 
fie nutrită bine ca se aibă lapte de ajuns și 
grijim ca se nu-i înădușească ori sdrucească. 
Unii s’au indatinat a rupe dințișorii cei ca 
acele, cu cari vin purceii pe lume, căci cu 
aceia mușcă pe mame de țiță cât acele sân
geră, de nu-i mai pot suferi la țiță și astfel 
tângesc. Operațiunea aceasta insă se nu se 
intemple in apropiarea scroafelor, căci la 
sbieratul purceilor ele ar veni in furiă și bol
nave fiind și din causa fătării — ar putea 
chiar muri, seau cel puțin a se bolnăvi.

Contra sdrucirei purceilor din partea ma
melor lor se recomândă multe de toate, nu
mai necasul că aci avem de lucru cu ființe 
neințelegătoare. înainte de toate se vedem 
ca in cotețe (cocine) se fie paie multe, că 



atunci purceii se tăvălesc in ele și moi fiind
— chiar de se tăvălește scroafa pe careva
— poate eși de sub ea cât de cu greu. Ase
menea se recomandă drept așternut durătu- 
rile de la gileul mesarilor, ogrinji, turnumetă 
ș. a. Mulți sunt cari, indată după fetare, 
aleg purceii de la scroafe, ținendu-i in ladi 
calde, cu deosebire iarna, ca se nu inghețe. 
Dar acest lucru are adese-ori urmări rele, 
că scroafele nu numai că nu-i primesc se 
sugă, dar ii chiar mănâncă. Mai bine e ca 
se facem cotețele calde și purceii se remână 
la ele cel puțin câteva dile ca se se deprindă 
bine scroafele cu ei. Dup’aceea ii putem și 
despărți și slobodi la mame numai pe tim
pul suptului, de 3—4 ori pe di.

Scroafa, pe timpul cât lăptează, trebue 
nutrită bine, ca se fie in stare se producă 
lapte destul pentru purcelași. Nutremintele 
acre-i simt oprite. Cele mai potrivite nutre- 
minte pentru ele sunt lăptăriile, cartofii, lă
turile făcute cu fărinuri de orz, cucuruz, terițe 
etc. După 3—4 săptămâni prind a se deprinde 
purceii cu nutremânt de a mamelor lor.

înțărcarea purceilor se intemplă conform 
scopului pentru care-i creștem. Ii creștem 
pentru vindare — atunci ii ințărcăm după 
4—5 săptămâni; de-i creștem inse pentru 
prăsilă, nu-i ințărcăm până-s de 7—8 săp
tămâni.

Mișcarea purceilor in liber, la soare, le 
este foarte prialnică, le desvoaltă muscula
tura și le ințepenește oasele; chiar și porci
lor deplin crescuți le face bine mișcarea că 
li se intărește corpul se poată purta greuta
tea grăsimei.

Cel mai potrivit nutrement pentru pur
ceii mici, când ii deprindem se mănânce, este 
săcara, lăturile bune și apa proaspătă. — i.

*

Dați apă proaspătă porcilor! Deși 
porcul primește dilnic mai mult nutrement 
apătos, totuși cere ca se i se dee și apă 
curată, proaspătă, cu deosebire in timpul cel 
călduros al verei. Nu putem din destul reco
manda apa curată, proaspătă, cu atât mai 
vârtos că mulți au părerea rătăcită, că. porcul 
s’ar afla destul de bine și in necurațeniă, și 
deci îi dau ori ce apării necurate, puturoase 
chiar. Vecii bine că dacă-1 arde setea, bietul 
dobitoc trebue se bee ce-i dăm, de multe 
ori chiar și de s’ar bolnăvi, că el n’are graiu 
se ne spună ce-i place și ce nu, ce-i priește 
și ce-i strică. In interesul bine înțeles al 
posesorului este se cerce numai și va vedea 
cu câtă lăcomia se aruncă porcul la apa 
proaspătă, curată; cât de bine se află după 
ea, și atunci de bună seamă va inceta de ai 
mai da câte hălăciuge de lături rele in loc 
de apă curată. — i.

*

Limpedirea vinului de mere (poame). 
Dacă poamele au fost bune și procedeul corect, 
vinul de sine devine și rămâne limpede. Să 
intemplă inse adesea, ca vinul să fie tulbure, 
sau odată limpezit să se tulbure și negrească. 
Atari vinuri se limpedesc in modul următor: 
Se amestecă cu 5—10 la sută drojdii de vin 
proaspete; sau cu 1 litru lapte dulce smân
tânit (ecrâme, abgerahmt), sau cu l/i litri 
cleiu de pește de hectolitru. Mai ântâiu trebue 
încercat mijlocul in o sticlă. Se umple o 
sticlă cu vin (cam 1 litru), se amestecă cu 
4 linguri de drojdii, sau o linguriță de lapte, 
sau x/g linguriță de cleiu de morun și se 
scutură bine. Dacă după câte-va dile se limpe- 
dește vinul din sticlă, se poate îmbunătăți 
și vinul din butoiu. — In cele mai multe 
cașuri reușește mai bine limpezirea cu lapte.

*

Starea semenăturilor. In dilele din 
urmă a plouat aproape in toate ținuturile 
țării; in unele locuri au fost ploi torențiale 
cari au cam culcat sămănăturile. Peatra sau 
grindina n’a făcut mare daună, inse negura 
ce s’a ivit in unele districte pe țermurul 
drept al Dunării a fost stricăcioasă pentru 
pomii înfloriți. Grâuldeiarnăse desvoaltă 
exelent pretotindinea. Secara a suferit prin 
uscăciune, in unele locuri s’a arat din nou. 
Mai bine stă secara in ținutul de sus și pe 
ambi țărmuri ai Tisei. Din Ardeal asemene 
se raportează că secara stă bine acolo. Sămă
năturile de primăvară, anume, orzul, ove- 
sul și cucuruzul stau binișor, se pricepe, 
numai acolo unde a plouat. Nutrețurile 
promit o recoaltă foarte bună. Fenațele și 
pășiunile stau bine. In ținutul T imiș o- 
r i i incă a plouat binișor, in doue nopți inse 
a fost vânt geros, care a stricat plantelor 
gingașe și pomilor de minune plini de fructe. —

*
Exportul țevilor de vișini. Se atrage 

atențiunea singuraticilor și a reuniunilor agro
nomice asupra exportului de țevi de vișini 
din Bănat la Newiorc in America. Aceste 
țevi din lemn de vișini, cireși, castan sălbatec, 
supranumite de Mehadia, sunt in America 
foarte căutate și se face mare negoțiu cu ele. 
Informațiuni și deslușiri se pot căpăta dea- 
dreptul și de la agentul Mr. Otto Kaaf in 
Newyork, strada Pine 69.

*
Vasele goale. Buțile mucedite se pot 

curăți in deosebite moduri, e de observat 
inse ca in ele apă fierbinte se nu punem, 
până le-am curățit mai intâiu de mucedeală, 
ceea ce o putem face frecându-le cu o periă 
aspră. Căci prin udarea muce(lelei cu apă 
caldă se formează materii puturoase și cu 
rău gust cari intrate odată in lemn, cu greu 
se pot delătura. Mai intâiu de toate așa dară 
butea se spală pe din lăuntru cu apă rece, 
frecându-o mereu cu o perie aspră și limpe- 
dindu-o conținu.

Pentru manipularea mai departe se reco- 
mândă mai multe mijloace. Se curățesc 
vasele cu obori ori cu apă fierbinte, după ce 
in aceea apă s’a pus var nestins, soda, 
pucioasă; oamenii noștri spală vasele cu 
apă in care au fiert frunde de nuc etc.

De avem un aparat potrivit, e bine se 
aburim buțile. Apa fierbinte se răcește — 
de nu o avem in măsură destul de mare, 
cât nu mai folosește nimic.

Varul nestins și soda ar fi bune, dar 
cel de intâiu are partea sa rea că, părți din 
el se induc in porii lemnului, care apoi ear 
se descompun, după ce umplem butea cu vin 
bună-oară. De vom văpsi lemnul de stejar 
cu var ori soda disolvată in apă și-1 vom 
lăsa apoi la aer, atunci vom observa că se 
face brun, se formează o crustă pe el. Dacă 
deci cu o asemenea fluiditate vom umplea 
o bute și o vom lăsa așa timp mai îndelun
gat, atunci in acele locuri, unde lemnul umed 
vine in atingere cu aerul, incă se va forma 
o materiă brună, care la curățire numai cu 
greu se lasă a fi delăturată, mai târdiu insă 
de n’am curățit’o bine, intră in vin.

Dacă așa dară voim se folosim soda — 
(că varul din mai multe cause nu se poate 
recomanda) atunci trebue se umplem vasul 
bine cu fluidul in care am disolvat’o, com- 
putând la fie-care hectolitru de apă chilo 
soda, și-l ținem astfel plin 4—5 dile. Apoi 
îl golim și clătărim de câteva ori cu apă 
curată, rece.

Aceasta lucrare a avut resultate bune, 

pe tot locul unde s’a practicat. Chiar așa 
distruge plantuțele mucedelei și rarul hidro- 
sulfuric, precum și sulfurul (piatra pucioasă.) 
Dacă din aceasta sare disolvăm 1 litru in 
10 litri apă și frecăm cu o periă muiată in 
ea bine internul buților, apoi le limpedim 
cu apă, vedem că ne rămân mai bine cură
țite decât cu ori ce alte materii. Din asta 
causă se recomândă dară pucioasa și apa 
mai tare decât toate cele lalte.

Am veflut apoi oameni cari cred a face 
bine dacă la curățirea buților se folosesc de 
amândoaue mijlocele acestea, adecă de soda 
și sulfur, de odată. Dar nu fac bine, de oare 
ce una singură ori care distruge mucedeala, 
dar la olaltă nu au nici o influință, căci 
âmbinate dau o sare nefolositoare. — i.

*
Curățirea petelor de oleu și grăsime 

de pe mobile. Se incăldesc jemle proaspete 
in mașina de gătit, ear când acestea sunt 
ferbinți, luăm una o rupem in doauă și cu 
miedul frecăm pata. Aceasta o continuăm, 
luând in continuu altă bucată proaspetă, până 
dispare pata. —

*
Prețul ferul ni. Ferul — atât de ieftin 

— poate după fineța lucrării și scop se ajungă 
un preț fabulos. O bucată de fer, in preț de 
30 cr., poate să ajungă: ca potcoave, prețul 
de peste 1 fl.; ca unelte, 2 fi.; ca obiecte 
de artă, 20 fl.; ca ace, 30 fl.; ca bumbi, 300 fl.; 
și ca arătătoare sau arcuri de ceasornic, 
până la 20,000 fl.

Higiena.
Contra durerii de cap. Negrele din țe- 

rile cele fierbinți folosesc contra durerii de 
cap ce o capătă de fierbințelile cele mari de 
acolo, următoriul mijloc simplu: Taie in două 
o citroană și fie-care jumătate o pun pe o 
tâmplă cu tăietura spre piele, unde o leagă 
țeapăn cu o cârpă. Și durerea de cap dice 
că le trece de loc. — i.

Ghicituri.
43) Am doauă fete; una se tot spală alta 

nu se mai spală; și e mai frumoasă care nu 
se spală decât care se spală!

(Petrile și roata dela moară.)
44) Me duseiu in pădurice, găsim oauă

de bobice, luaiu noauă lăsaiu doauă la bobice 
se mai oauă! (Crunpenele.)

45) Părinții acum se nasc și copii ’s in
vârful casei I (Focul.)

46) Teiul ține pre alunul; alunul ține 
pre gorunul, și gorunul ține broascele!

(Butea cu curechiu.)
47) De ce ști tu și Dumnezeu nu știe ?

(De frică.)
48) Ce nu-i nici in ceriu nici pre pământ,

nici in casă, nici afară? (Fereastra.)
49) Tata lung, mama lată, sorumea 

bubată, fratemi-o bolând!
(Parul, loza, strugurul, și vinul.)

50) Rug de fer pe deal de os!
(Briciul pe barbă.)

51) Trupul capul mi-e tot una, 
Pe un picior stau totdeuna 
Haine am nenumerate 
Și le port toate ’nbrăcate!

(Curechiul.)
52) Truchină pe truchină; ales voinic

cine o desghină! (Cartea.)
53) Răsteu rece peste apă trece.

(Șerpele.)
54) Casa unui crai intr’un vârf de scaiu 1

(Macul.)
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Tergul de producte.
In piațele din țările esterne comerciul s’a 

îndreptat insă tendențele prețurilor nu se urcă.
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 se 
urcară puțin in prețuri. Cu mult mai bine au fost 
căutate și plătite nutrețurile.

Grâu curat s’a adus puțin la târg, 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 110,000 măj metrice.

O v e s u 1. A fost mai puțin căutat. S’au 
vândut vr’o 6 mii de măji metrice și se plătea, 
amăsurat cualității, cu 5 fl. 60 cr. — 5 fi. 90 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 5 fl 16 cr.—5 fl 20 
cr. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 5 fl 26—5 fl 32 
cruceri.

Grâul este fluctucant. Prețurile variau 
cu 7 fl 46—7 fl 74 cr.

Secara incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’au sosit multe comande. 
Cu totul a fost o circulațiune de 5000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
92 cr. — 6 fl. 17 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 58 cr. 
— 5 fl, 70 cr. in fine insă remase cu 5 fl. 70 
cr. 6 fl. 22 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 5 fl. 70 cr. — 5 fl. 90 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 4 fl. 70 cr. cu vamă cu tot.

P ă s t ă i o a s e. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 5 fl. 50 cr. rotundă 6 fl. 25 cr. sură 
5 fl. 25 cr. pistriță 4 fl. 75 cr. pitică 7 fl. 
cr. M a z e r e 8 fl. 25 cr. — 9 fl. 25 un
gară despoiată 16 fl. 10 cr. Linte, slab cău
tată, soiul mai slab 9 fl. mai bun și despoiat, 
amăsurat soiului și mărimei până la 20 fl. Mac 
sur 28 fl. vânăt 32 fl. Chimin, din țară nu 
este, cel ollandez 38 fl. (Toate se pricepe, per 
100 kilogramuri).

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

G o g o a ș e 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 4—6 fl. Găine 
80 cr. — 90 cr. — 1 fl. 20 cr. Coponi 1 fl. 80 cr. 
și 2 fl. 60 cr. Ciurcan 3 fl. 50 cr. = 5 fl. — cr. 
Rețe 1 fl. — cr. — 1 fl. 30 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 fl. 50 cr. per păreche en gros.

O a u 6, 50 până 52 dărabe 1 fl.
Cartofi (crumpiri, baraboi, mere de 

pământ) au cădut cu 50 cr. la maja metrică: s’au 
vendut galbini cu 2 fl. 00 cr. roșa 1 fl 80 cr. 
ca covrigii 3 fl — de fabrică 1 fl. 20 cr.

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

Ceapa in cuantități mari a remas cu 
a 5 fl. — A i u 1 40 fl (per 100 Kilogr.)

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

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

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

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

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

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

Șorțuri reun. „Io-sziv" 2.........................•.... 3.30
„ „ „ austr..........................  3,60
„ crucea roșie 5............................................... 12 50
„ „ „ austr.......................................... 13.50

Obligațiunile basilicei 5.......................................... —.—
„ „ bpestan.............................. 10.75
„ rr 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

Monede.

Bursa de Budapesta 9
Datoriă de stat 

ung. 100, 500, 1000 . .
n
n

Renta de 

n

Obl.
n

Obl. cu

Obl. de

aur
rt
n 

coroane
w

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

ui g........................
„ pr. 20 Mart.

•n

n

căilor fer, orient. 1876
n
n

premii ring-, 100...............
„ „ 50.................

desdaun. regal., am., ung., 
„ „ croate .

„ de stat, 1889, aur., 
» » » » arg.

tt

ffft
Bonuri rur. ung....................................

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

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

rt

tt
tt 

Renta 
Datoria

»
tt

ft

ft 
Obl. 
Obl.

statde
rt

ti

rt
de aur austr. 

de

rt

tt

ft

stat
tt 

rt 
rt

1894.
4%
4%

4%
4%
5%
47,
4*/,

47,7.
47,%
.4%
•4%
• 4%

• 5|°o

118.50

118.30
95.40
95.10 

124.—
127.50 
103.—
153.50
153.50 
101.— 
102.—

96.—
99.—

145.50

Galbenul ces. și reg. tesc....................................... 5.90
„ „ „ „ veriP..................................... 5.82
„ austr.-ung. de 8 fl....................................... 9.92
„ de 20 franci.............................................. 9.92

20 maree...................................................................... 12.22
Lira de aur turcească............................................. —.—
Argintul austr. și ung.................................................. —.—
100 maree germ, in papir..................................... 61.15
„ „ „ de bancă pr. 31 Mart................. 61.05

Bursa din Bucuresci pe diua 
de 8 Maiu 1894.

rt

rt

ft

com., hârtia, Mai-Nov.
rt

rt

„ Febr.-Aug. 
arg. Jan.-.Jul. .
„ Apr.-Oet. .

98.50
98.50
98.50
98.50
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SCADENTA
CUPOANE

LOR

P H >-
S 5

g o M

ÎMPRUMUTURI DE STAT
ROMANE

Rentă perpetuă . . 5% Apr.—Oct, 1027,
„ amortibilă . . 5% Apr.—Oct. 987a
„ « din 1892 5% Ianuarie Iulie 97

1893 5% Ianuarie Iulie 97
327, mii. 4% Ianuarie Iulie 837,

„ n 50 mii. . 4% Ianuarie Iulie 83%
.. „ 274 mii. 4% Ianuarie Iulie 857,
„ » 45 mii, . 4% Iunuarie Iulie 83’/<

Obl. căilor fer. rom . (conv.
Schuldvers chreibung) • • • 5% Ianuarie Iulie —
Obl. de Stat (eonv. rur) 6% MaiuNoembre 102

„ casei pens, a 300 lei . 10 MaiuNoembre 282
IPMRUMUTURI DE ORAȘE
Obl. ale com. Bucuresci 1883 5% Ianuarie Iulie 86’/,

1884 5% MaiuNoembre
n n n « 1888 5% Iun.—Dec. —
n ff rt ff 1890 5% MaiuNoembre 88>/,

ÎMPRUMUTURI DE
SOCIETĂȚI

Scris, func. rur. . . . . . 5% Iulie Ianuarie 92%
„ urb. Bucuresci . 7% Iulie Ianuarie 10’74

6 0/ Iulie Ianuarie 100
5 7o Iulie Ianuarie 867,

,r rr » Ia?i • • • 5% Iulie Ianuarie 797,
Obl. soc. de basalt . 6% Iulie Ianuarie 92

a rd Valoarea
ACȚIUNI Nomiuala

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

„ „ Naționala . 36 200 —
„ „ „ Patria . . . 100 —

rom. de construcțium 15 200 —
„ de basalt . . . 30 250 —
„pentru fabr. hârtiei . . . 100 —

fl o 
a rt

rt p
MONETE a SCHIMB CO

sW fl rt pA
O U2 u

Napoleonul . . . . Londra . . cek 25.23
Galbenul austriac _ . 3 Inni 25.12
Coroana germană (marca) Paris . . cek 100.20
Lira sterlină . . . . ,, •3 luni 99.70
Lira otomană . . . Francia . cek —
Imperialul rusesc . . „ . 3 luni —
Florinul austriac de hârtie Viena . . cek 2027,
Rubla de hârtie . . • • „ . 3 luni 2007,
Aur contra argint (agiul) . 0% „nap. (scurt) —

Berlin . . cek 123.40
rt /n p fl „ . 3 luni 122.90

_
CEREALE fl £

fl
s
a

O
O „ 3 luni —

p. s IP <D Amsterdam3 luni —
o o Petersburg 3 luni ——

Grâu..................... 60 1 Belgia . 3 luni 99.50
Porumb................. 60 5-75 „ . (scurt) —
Secară • . . . . _ Elveția . 3 luni
Oves..................... — — Italia . . 3 luni —
Orz......................... — —
Rapiță................. — —
Fasole................. — I —

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

1890

rt 

tt 
rt

250,
500
100
100
50

tt

rt

tt

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

B a n c e.

47,%
•6%
• 3»/o
• 3%
•5%

147.—
159.50
198.—
198.—
101.50
119.—
38. —
39. —

105.—

Banca anglo-austriaeă 120 ..................................... 154.—
n pe acții Budapestană 100 .............................. 128.50
„ „ „ a capitalei I emis. 100 .................. 94.—

„Hermes“ intreprind. de bani 200 ......................... —.—
Banca de credit fiumana 80 ..................................... 120.50

rt 

rt 

rt 
rt

rt 

rt 

tt 
rt 

tt 

tt 
rt 
tt 

ft 

ff 
rt 

rt 
rt 

ff 

rt

n rt gen. ung. 200 ......................... . —.—
tt tt /r ft din 31 Mart. . . . . 442.=
ff tt pe aetii Budast. 50................. . 54.50
a austriacă 160......................... . —
rt tt „ din 4 Apr................... . 368.50

industrială I ung. 150............................. . 215.—
comerc. ung. 100................. . —.—

„ „ din 31 Mart. . . 114.—
croat-slavon. 100.....................................
de credit ung. 200 .... •.................119.—
„ >„ „ vechia 100.......................... —.—
n „ „ II. emis. 31 Mart.................. 237.50

comercială ung. pestană 500 ..................... 1124.—
com. și industr. bpestană 100..................... —.—
de credit fonciar centrală 500 ..... 590.—
croată de escompt 200 ... •................. —.—
de escompt și zarafiă ung. 400 K............... —.—
„ „ , „31 Mart. . . ■ . . 246.—

austro-ungară 600 .........................................  1034.—
„Unio" 200 ...................................................... —.—

Scrisuri fonciare.
„Albina", inst. de econ. 5% ....
Banca civ. de credit Arad 5% 40 ani

H ft „ „ 5% ....
ft ft „ „ &7,% • - •

de credit ardeleană 5% ....
rt rt „ 4>/,% 40 ani
rt rt „ 4i/a% 50 ani

credit fonc. din Sibiiu 5% . . .

„ „ n
I. de credit din Timișoara 5°(0

tt tt n „ 5%»/0 . .
tt rt tt ft b /o • •
rt rt r> „ 4>/,% -

gen. din Sibiiu 110 5% 31.3 am
n tt 106 5% 40 ani

tt rt tt III. emis. 5% .
rt tt r> IV. emis. 4%%

„ I- » rt rr . rr 4l|,°|o 
împrumut, băncii ung. hipotee. 4% . .

Șorțuri private.

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

102.50

100.50

102.50
100.50
102.—

99.50
128.—

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

„ „ „ aastr.......................... 65-~
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Invitare la prenumerațiune.
„Foaia de Duminecă" a diarului 

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

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

(„Dreptatea14 care apare in fiecare cli de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fl. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea14 capetă și „Foaia de 
Duminecă44 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 rugarea, se 
binevoiască a recomanda poporului de la 
țară abonarea acestui organ menit a contribui 

la educățiunea politică, culturălă și econo
mică a poporului român.

Abonamentele se trimit la adresa Ad- 
ministrațiunei diarului „Dreptatea14 in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Administratiunea.
1

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 8 Maiu 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
6.72—6.85 
6.75—6.85
5. -----5.10
6. ----- 6.40
6.50— 6.70
4.50— 4.60

Grâu, greutatea cualit. 76 chilog. per 100 chilog.
n n „ 77 „ „ 100

Secară „ „ „ 100
Orz „ « n „ 100
Oves, venturat per 100 chilogr. • • •
Cucuruz, nou „ 100 „

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 7 Maiu 1894.

Grâu de primăvară................................................ fl. 7.45 —
„ „ toamnă....................................................fl. 7.44 —

lives de toamnă..........................  fl. 6.19 —
„ de primăvară............................................fl. 7.10 —

Cucuruz per Mai—luni..................................... fl. 5.80 —
„ „ Iul.—Aug........................................ fl. 5.90 —

Beția
se vindecă prin Antibetin, în
trebuințat cu resultat strălucit 
in o mulțime de cașuri. Nenu
mărate mulțumite primite 
dela cei vindecați se trimit 
franco la cerere. Fiind fără 
ori-ce gust, se poate da păti
mașului de beție și fără știrea 
lui. 1 dosă 2 fl. 20 cr., 1 dosă 
duplă pentru morbul invecbit, 
4 fl. 40 cr. trimițându-se suma 
din urmă se trimite franco 
in toate țerile. Se capetă la far
macia „La Vultur44, Lugoj, nr. 

113, Bănat.
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S’a tipărit in „Institutul tipografic, societate pe acțiuni44 in Timișoara,


