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Imperatul mort și imp era tul nou al Rusiei.
In numărul acesta dăm 

icoanele bine nimerite ale re- 
pausatului impărat al Rusiei 
Alexandru al III-lea și cea a 
noului impăr. Nicolae al II-lea.

Imperatul Rusiei A 1 e- 
xandru al III-lea Alexan- 
drovici s’a născut la 10 
Martie n. anul 1845. Densul 
a fost al doilea fiiu al Împă
ratului Alexandru al II-lea. 
După moartea fratelui său 
Nicolae, intemplată la 24 
Aprile 1865 in Nizza, el e 
proclamat de moștenitoriu al 
tronului. La 9 Noemvre 1866 
se logodește cu mireasa de
cedatului său frate, princi
pesa Dagmar din Danemarca, 
fiica regelui Christian al IX. 
Ca principe se părea că den
sul urmând odată pe tronul 
tatălui său, se va pune in 
fruntea partidelor fanatice- 
nationale cu ajutoriul cărora 
va guverna. In decursul răs- 
boiului franco-teutonic din 
anii 1870 și 1871 pe când 
intreaga curte a tatălui seu 
simpatisa pentru Germania, 
moștenitoriul și curtea sa au 
luat partida nefericitei Fran- 
cie. Revolta comunei in Fran- 
cia, agitațiunile și atentatele 
nihiliștilor in Rusia au pro
dus in vederile sale o radi
cală schimbare. După ucide
rea tatălui său prin bomba 
nihiliștilor, intemplată la 13 
Martie 1881, el ocupă tronul 
imperiului rusesc.

Manifestul ce l’a edat cu 
ocasiunea suirei pe tron, cât 
și cel din 11 Maiu 1881 
accentuează și preamărește 
puterea absolutistă.

Din causa multelor in- 
cercări de atentate, tradițio
nalul act de încoronare s’a 
putut săvârși abia numai la 
27 Maiu 1883. împăratul a 
căutat se facă ordine in ad
ministrația internă, delătu- 
rând prin aspre ordinațiuni 
toate abusurile și inșălăto- 
riile amploiaților, ear in 
acelaș timp se nisuește a 
face economii in toate ramu
rile administrațiunei de stat.

întrevederea împăratului 
Alexandru din 15 Septem- 
vre 1884 cu împăratul Wil
helm și Francisc Iosif in 
Skierniewice, și visita ce 
acesta a făcut-o împăratului 
Francisc Iosif in orășelul din 
Moravia, Kremsier, la 25 
August 1885, lăsau să se 
întrevadă, că aceste 3 puteri

vor merge mână in mână in 
politica esternă. Crisa bulgară 
din anii 1885 și 1886 inse 
nu confirmă această vedere.

In Asia a făcut politica 
rusească sub împăratul Ale
xandru mari progrese.

Miraculoasa scăpare a 
țarului de atentatul urzit 
contra lui prin deraliarea tre
nului la Borki in 29 Oct. 
1888 este cunoscută.

Din căsătoria țarului ur
mată la 9 Noemvre 1866 cu 
Maria Feodorowna (numită 
înainte Maria Sofia Friede- 
rica Dagmar) a născut 3 fii 
și 2 fiice: actualul moșteni
toriu de tron Nicolae s’a 
născut la 18 Maiu 1868. 
George in 1871, Xenia 1875, 
Mihaiu 1878 și Olga 1882.

Vestea despre trista stare 
a țarului nicăiri nu a produs 
impresiune atât de dureroasă 
ca in publicul din Moscva.

Fapt adevărat e, că de la 
moartea țarului Petru cel 
Mare incă nu a ședut pe 
tronul țarilor nici un bărbat 
din casa Holstein - Gottorp- 
Romanov, care să fi dus cu 
sine pe tron atât de multe 
calități morale frumoase și 
esperință atât de bogată, pre 
cum a adus Alexandru al 
III-lea, care intrunia in sine 
energia moșului seu cu uma
nul mod de gândire al ta
tălui său; ear ceea ce se 
negligase in educațiunea sa 
din juneță, i-a suplinit’o pe 
deplin școala esperinței.

Curățenia vieței sale pri
vate e prima calitate care-1 
deosebește aproape de toți 
antecesorii lui, ear seriosita- 
tea morală isverită din o 
astfeliu de viață neprihănită 
e in aceeaș măsură esclusi- 
vul său merit personal ca și 
destoinicia sa de beliduce și 
conștiențiositatea de care a 
dat destule dovedi in timpul 
cât dat i-a fost de prove- 
dință să conducă sub esclu- 
siva responsabilitate a sa 
propria destinele nemărgini
tului imperiu moscovit.

Noul impărat al Rusiei 
Nicolae al II-lea este un 
bărbat de 26 ani, intreg și 
plin de putere. Se crede că 
in 26 Noemvre se va cununa 
cu princesa A1 i x. Urmând 
tatălui său pre tronul Rusiei, 
noul impărat a făgăduit că va 
fi omul păcii și al dreptății.



Din intemplările de preste septemână.
Timișoara, in 17 Noemvre 1894.

(Dieta din Budapesta. Aduna
rea grănițerilor de Ia Biserica- 
a 1 b ă. Procesul Românilor. Fiul 
lui Kossuth. Pregătiri la i mor
mânt ar ea țarului Rusiei). In 12 
Noemvre s’au inceput eară in Pesta șe
dințele dietei. Lucrul cel dintâiu a fost, că 
s’au apucat deputății a cerne planul de 
preliminariu al venitelor și al cheltuielilor 
țării pe anul viitoriu. Deputății din oposițiă 
spun și arată in vorbirile lor, că acel pre
liminariu sau buget nu este adevărat, ci 
este greșit și fără temeiu bun, deci nici 
iiu-1 primesc, pentru că ei nu au încredere 
in stăpânirea de adi.

Unii mai cu minți dintre deputați au 
arătat că starea economilor și a economiei 
din țară este tare tristă. Și dacă această 
stare se slăbește și mai departe, apoi se 
slăbește și statul intreg.

De la 1867 incoace de abia acuma se 
incepe a se vorbi in dieta țării cevaș mai 
cu inimă și mai cu căldură pentru intere
sele economiei.

Se pricepe că deputății guvernamentali 
spriginesc lucrurile stăpânirii, care acum Ia 
strimtoare făgăduește marea și sarea. Insă 
pățania ne-a invețat că maioritatea primește 
bugetul și țara rămâne mai bogată cu vr’o 
câteva făgăduieli goale ministeriali, până 
vom da odată cu nasul de părete. —

Comunitatea de avere a grănițerilor fos
tului regiment grănițeresc numeru 14 a 
ținut mai de unădi in Bi s e r i c-a-al b ă adu
narea sa generală. Aici a fost vorba despre 
multe toate numai despre Români nu. 
Aceasta-i mare minune și mare nedreptate. 
De acea comunitate de avere se țin o mul
țime de Români foști grănițeri. De ce insă 
nu este acolo nici vorbă de Români, nici 
de bine, nici de rău ? Respundă cei ce sunt 
datori cu răspuns poporului bun și răbda-

F O 1 Ș O A R A.

Doine din Bănat.
— Culese din Li p o v a. — 

Când eram la mama mea 
Eram pui de rîndunia 
Și dragă cui mă vedea; 
De când sunt la mama lui 
Nici îs pasăre, nici pui 
Nici îs dragă nimănui.

Vine dorul despre seară, 
Despre dori el vine iară, 
Și-mi grăește și mă întreabă 
De ce sunt cu fața slabă ? 
Eu die dorului cu jale 
Că iubesc fără de cale. *
Eu die dorului plângând 
Că iubesc fără de rând, 
Dorul rîde și se duce 
Bată-mi-l’ar sfânta cruce.

Mă dusei pe vale ’n jos 
Se-mi aleg fecior frumos, 
Amar de alesul meu, 

tori. Ajungă cu stoarcerile și cu nedreptă
țile de pân acum. —

Poliția din Sighișoara (Ardeal) a 
osândit pe invățătoriul de la școala română 
de acolo Patriciu Pintea la trei dile ariștă 
pentru că a purtat un breu cu tricolor 
românesc. Această sentență s’a intărit și 
invățătoriul a suferit pedeapsa. —

Ferenț, fiiul cel mai mare al lui Kossuth 
âmblă prin țară intre unguri și îi indeamnă 
prin adunări și prin vorbiri se lucre cu toții 
și din toate puterile ca Ungaria să se rupă 
de cătră Austria. Coconul Ferenț nu-i nici 
cetățan, nici alegătoriu, nici plătește dare 
in țară și totuș face atâta resmeriță contra 
legilor și contra împărăției de acum. Pan
durii, gendarii, procurorii, toți cei mari și 
înfricoșați insă tac și nici un fir de păr 
din cap nu-i strimbă. Ce dreptate este 
oare aceasta? —

Pentru imormentarea împăratului Rusiei 
Alexandru IlI-lea in Petrupole se fac 
cele mai urieșe pregătiri. Imormentarea se 
va ține in 20 Noemvre n. a. c. Toți domni
torii vor fi representați. Ferdinand, moșteni- 
toriul de tron al României a plecat incă in 
16 Noemvre n. a. c. și va sosi in 19 
Noemvre in Petrupole.

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

(țapul X.
Transgresiuni și pedepse.

(Continuare.)

§. 95. Transgresiune comite și se poate 
pedepsi până la o suta corone mulcta in 
bani acela:

a) care adună fără îndreptățire iarbă, 
material de gunoit sau de ars de pe agrul, 
livadia, pășunatul, grădina, pomeria sau din 
via altuia;

b) care pășunează cu vitele fără a le 
supraveghia;

c) care pășunează fără slobozenia cu 
ciurde, turme sau cu herghelii pe locurile de

Că alesem, Doamne, eu
Rădăcina poamelor
Urgia sătenilor, 
Rădăcina florilor 
Urgia feciorilor.

Frunză verde sus la vie
Cine ști’ ce-mi place mie ? 
Măru roș și pădureț, 
Badea ’nalt și albineț, 
Că pășește cătănește 
Și vorbește voinicește.

„Doina“. Iuliu Tuducescu.

Moșul Adam și baba Eva.
După ce Dumnedeu a făcut lumea și toate 

câte sunt in ceriu și pre pământ, in <^iua a 6-a 
mai pre urmă a făcut pre om; trupul lui adecă 
l’au făcut din pământ, iar sufletul i-l’a dăruit 
Dumnedeu cu suflarea sa. Și a vd^ut Ddeu 
drăguțul de el, că nu e bine se fie omul singur 
și i-a dăruit lui muere — pre Eva. După acea 
Drțeu a voit se cerce credința lor, i-au pus adecă 
in raiu și le-au dat poruncă ca din toți pomii 

pășunat comune sau comunale și pe astfel 
de hotare sau părți de hotare, unde s’a pri
mit sistemul economiei cu ogor;

d) care impedecă fără îndreptățire cule
gerea de frunze spre scopul prăsirii de me- 
tasă de pe frăgarii (morus alba) din drumu
rile publice, depre locurile sau stradele 
publice, sau prin inficiarea frunzelor le face 
nefolosivere spre scopurile prăsirii de metasă;

e) care folosește fără îndreptățire unel
tele economiei de câmp lăsate in câmp;

f) care pășește fără îndreptățire pe teri
toriu străin sau își face fără drept trecătoare 
preste acel teritoriu și nu se depărtează de 
acolo nici la provocarea respectivului, intru 
cât n’a comis fapta ce se judecă după dis- 
posițiunile paragrafului 421 al codicelui 
criminal;

g) care din negrige lasă ca animalele 
se meargă pe pământurile cultivate ale al
tuia sau care folosește drum de câmp oprit;

h) care fără îndreptățire prevarică in 
câmp și in vii adunând spice remase și stru
guri uitați;

i) care fără îndreptățire cară gunoiu, 
oase, animale moarte, petri, țigle și lăpădă- 
turi sau le îngroapă acolo, sau care sapă 
groapă, albește pânză, uscă haine sau mu- 
rează și uscă cânepă pe pământul altuia;

k) care pe lângă toată îndrumarea au
torității nu estirpează in timpul statorit ani
malele stricăcioase respective plantele pă
gubitoare ;

l) care contra poruncii autorității nu în
grădește gropile de năsip, de lut, de peatră, 
de var și alte gropi sau fântânile;

m) care fără lipsă neincungiurată lasă 
fără supraveghiare animalele concredute lui;

n) care fără îndreptățire deschide îngră
diturile destinate pentru inchiderea drumuri
lor sau a pământurilor îngrădite, șrompaiele, 
porțile și alte asemeni construcțiuni;

o) care nimicește paserile folositoare, 
cuiburile și ouăle lor, ia puii lor sau fără 
slobozenia autorității ii aduc in circulațiune;

p) care aflând că stupurile de albine 
sunt putrede nu le nimicește fără intârdiare;

r) care știind că pe teritoriul seu pro
priu este ori ce animal crepat nu-1 îngroapă 
sau scoate fără îndreptățire animal crepat 
îngropat de pe vr’un teritoriu.

In cașurile a, e, f, g, h, i și n, proce- 

raiului se mănânce numai din unul nu, că dacă 
vor mânca din acela cu moarte vor muri. Stră
moșii noștri insă nu ținură porunca aceasta, ci 
fiind înșelați de diavolul in forma șerpelui, mân- 
cară din rodul pomului oprit, și făcend aceasta 
au călcat porunca lui Dumnedeu. Dumnedeu apoi 
s’a mâniat pre ei și i-au scos din raiu și i-au 
pedepsit aspru dicendu-le ca intru sudoarea feței 
lor se-și agonisească pânea cea de toate dilele. 
Dar nu mult după acea Ddeu intru multă bună
tatea sa s’a milostivit spre strămoșii noștri, ve- 
dendu-i că mult se năcăjesc ca sâ-și câștige hrana 
trebuincioasă pentru susținerea vieței și le-a <Jis: 
„De adi înainte voi se arați o brazdă de păment 
dar numai o brazdă, se o sămănați cu grâu 
curat și când se va coace grâul, din el faceți 
pane și vS hrăniți!“ Și mi se pusâ moșul Adam 
și cu baba Eva, și arară o brazdă de păment 
cum le-a dis Ddeu și o sămănară cu grâu curat 
și o grăpară, și resări grâul meu frumos frumo- 
șel și creștea de era minune, vedi bine era cu 
voia și cu darul lui Ddeu și in câteva sâptâmâni 
fu grâul crescut de ajuns, și era, ine rog Dvoastre, 
paiul tot spice de jos până sus și erau spicele 
mari ca tuleii de cucuruz și încărcate cu grăunțe 
mari și frumoase.



dura se pornește la propunerea părții păgu
bite, in cașurile b, c, d, k, 1, m, o, p.și r, 
procedura se pornește din oficiu.

§. 96. Dacă păzitoriul de câmp dimis 
sau care iasă din slușbă și nu respectează 
paragraful 78 al acestei legi, ca numai de 
cât o di inainte de ieșirea din slușbă se dee 
in sama antistiei comunale atestatul seu des
pre depunerea jurământului, comite trans
gresiune și se poate pedepsi cu gloabă de 
bani până la suma de o sută de corone.

(Va urma).

Cronică.
Metropolitul Blașulni. In foile din 

Pesta cetim știrea, că intărirea Ilustrității 
Sale a Episcopului Lugoșului Dr Victor 
Mihalyi de Apșa, de Archiepiscop și Me- 
tropolit al Românilor greco - catolici, este 
faptă implinită și acum se așteaptă numai 
publicarea in foaia oficială a guvernului 
țării.

Românii din Torontal. Din rapoartele 
sosite despre starea destrăbălată a Români
lor din Checia-română, estragem de astă- 
dată pre scurt următoarele jalbe mai de 
frunte: Starea politică este destul de slabă, 
pentru că poporul numai conducătoriu nu 
are in frunte, de și ar ave mare lipsă de un 
cap luminat, cu revna la luptă dreaptă și cu 
inimă pentru durerile și lipscle poporului. 
Inse starea bisericească-școlară de mai mulți 
ani incoace este și mai rea și mai strică- 
cioasă. Veneratul consistoriu din Arad este 
invoit cu ușorarea sorții poporului credincios, 
inse nime nu i-a adus aceasta la cunoștință. 
Parochul numai tot cerne la făină, dar de 
frământat nu vre se știe nimica. El este 
ingrigit numai pentru interesele sale. Biserica 
se ruinează, invețătorii harnici sunt prigoniți, 
poporul este invrăjbit prin intrigi, sărăcește 
și desperează. Ura, resbunarea, intriga și 
egoismul domnesc aici intru toate și pentru 
acea el este neiubit și nu vedut bucuros. 
Poporul geme greu ve$endu-se părăsit de 
toți și lipsit din toate părțile. Străinii rid și 
se bucură. Până când se meargă tot așa ? 
Sau doară Qhecia e dată pradă ? Așteptăm 
renduială bună și tare de la ven. consistoriu, 
până când nu ieșim cu toate pe față. — i. i.

Nici in temniță n’au pace. „Budapesti 
Hirlap“ primește din Vaț știrea, că con- 
damnaților li-s’a trimis in plicuri diare din 
România și fiind că directorul temniței n’are 
dreptul se deschidă epistolele, s’a recuirat 
poliția, pentru a constata că cliarele ce au 
primit iubiții noștri intemnițați sunt oprite. 
Și admițând că acele (tiare in adevăr sunt 
oprite, prin ce se periclitează statul, când 
diarele oprite sunt cetite de Români ținuți 
in temniță ?

Românii din Dergea si școala de stat. 
Se scrie din D e r g e a, că inspectorul maghiar 
de școale din Deșiu, insoțit de protopretorul 
cercual s’au presentat la 8 Octomvre n. in 
aceea comună și convocând representanța 
comunală și pe cea bisericească gr.-cat., li-a 
propus se-și dee învoirea și spriginul pentru 
înființarea și susținerea unei școale de stat. 
Intre altele protopretorul a propus, ca in 
scopul acesta comuna se arunce o dare de 
5% după 1 fi. și se contribue cu 12 fi. la 
fondul regnicolar. Bravul protopop gr.-cat. 
loan Hățăgan se scoală și declară, că după 
ce Românii au școala lor confesională, nu 
simt necesitate de școală de stat și prin ur
mare nu vor contribui cu nimic la înființarea 
aceleia. Dacă stăpânirea vrea se facă școală 
de stat, se o facă pe spesele sale. La aceste j 
protopretorul se înfurie ca un turbat și incepe 
a injura preoțimea română, că agită și turbură 
poporul, că e dușmană Maghiarilor, că gra
vitează in afară etc. După ce și-a mai potolit 
furia, se apucă și ia protocol. Punendu-se; 
apoi propunerea la vot, a fost respinsă cu 
mare majoritate, după ce toți membrii români 
ai representanței comunale au votat contra. 
Numai 2 jidani și 2 Armeni au votat pentru 
propunere. Vedând, că nu^a isbutit cu planul 
seu, protopretorul părăsește comuna intre 
înjurături cocișești și amenințări, că va închide 
școala confesională. Felicităm pe bravii Ro-I 
mâni din Dergea și in prima linie pe vredni- ' 
cui protopop pentru atitudinea lor deamnă și, ces mulțămitoriu. 
bărbătească.

românească, și nu l’a lăsat inima ca se nu 
meargă și el odată până la Vaț se dee față 
cu prisonerii neamului românesc. Drept ade
verire ni-a aretat o cartă de visită primită 
de la unul din intemnițați și însemnat pe ea, 
că el a fost acolo. Ne-am bucurat mult de 
atâta tragere de inimă și purtare de grije 
față cu cei ce pentru noi sufer, din partea 
chiar a unui cioban simplu și serac ! — „F. P“.

Dreptate ungurească. Anul trecut mi
nerii de la băile de sare din U i o a r a, scrie 
„Tribuna11 nedespoierile ce indurau din par
tea superiorilor minelor, au adresat o petiție 
directorului Blaska Ubald, cerând ameliora
rea sorții și incetarea prigonirilor și șicanelor. 
Poliția a fost dusă de 6 delegați, 3 Români 
și 3 Unguri. Directorul minelor refusând insă 
primirea petițiunii, bieții mineri s’au adresat 
prim-ministrului Wekerle, ca ministru de 
finanțe, in speranță, că doar acesta va fi mai 
milostiv. De și aceasta s’a întâmplat in Maiu 
1893, causa minerilor nici până in diua de 
astădi nu s’a resolvat. In șese rânduri ei au 
trimis delegați la ministrul rugându-1 se le 
resolveze causa, dar delegații s’au intors tot- 
deiina numai cu promisiuni goale. Bieții 
mineri au ajuns acum intr’o stare și mai 
deplorabilă. Superiorii minelor, din răsbunare, 
pentru că i-au denunțat ministrului, îi șica
nează in toate chipurile. Mulți dintre ei au 
fost dați afară din serviciu, lipsiți fiind și de 
dreptul de pensie, de și au contribuit la fon
dul de pensie timp de 25 ani. Mai torturați 

; sunt cei șese delegați, pe care îi țin închiși 
in mine de la oarele 4 dimineața până la 5 d. 
a. Săracă dreptate ungurească!

Concert de diietanți. Suntem informați 
că doamnele române din Timișoara, aran- 
giază in 22 a curentei o serată împreunată 
cu concert și dans in scop filantropic. Pro
gramul se va stabili și publica cât de curând, 

I ear invitările locale deja s’au inceput. Ne 
' bucurăih de aceasta veste și urăm un suc-

Convocare. Prin aceasta se convoacă 
£ Un cioban brav Român ! Ieri a venit' adunarea generală a despărțământului Bis.- 
in redacția noastră ciobanul George Cârtan ' albă, aparținător Reuniunei învățătorilor ro
din Opra-Cârțișoara, un țeran in haine sără-: mâni gr. or. de la școalele confesionale din 
cești cu opinci rupte, chiar slab imbrăcat, și 
ni-a impărtășit, că vine din cale depărtată, 
de la iubiții noștri întemnițați din Vaț! El 
cetește și știe tot ce se petrece in lumea

diecesa Caransebeșului, carea adunare se va 
ține Sâmbetă in 13 Noemvre st. v. la 8 oare 
a. m. in sala de invețăment clasa II din co
muna Racașdia.

Moșul Adam și baba Eva secerară grâul, îl 
imblătiră; grăunțele le duseră la moară și făcură 
făină albă ca neaua și mi se puse baba Eva și 
tăcu o pitoane mare, mare, toată butori ca spuma 
și bună ca pruna și se puseră la masă și mân- 
cară din darul lui D$eu pâne de se săturară. 
Și avură din grâul acela de ajuns pre doi ani 
de dile.

Intr’o di insă veni diavolul la denșii și pre 
când erau chiar la mâncare le (lise: Voi oameni
lor 1 mai aveți mult grâu ? Mai avem da, mulțu
mită lui Ddeu mai avem pre câteva săptămâni 
răspunse moșul Adam. Atunci diavolul iar le dise : 
O! ce oameni nesocotiți sunteți voi! Pentru ce 
nu arați voi mai multe bresde și se sămănați 
mai mult grâu se aveți din destul pre 20—30 
de ani. Deșchideți-vă ochii și vedeți că in curund 
o se aveți copii și apoi cu ce să-i hrăniți? Baba 
Eva era chiar atunci ingreoiată cu Cain. Băgați 
seamă și nu fiți nepricepuți, puneți-vă la lucru 
și câștigați copiilor voștri hrană. Intr’acea diavolul 
se depărta, iar strămoșii noștri se puseră pre 
gânduri: „Ian’ vedi bărbate, bine că veni omul 
acela a lui Dtjeu de ne desvălui din nepriceperea 
noastră, eată eu in curund voiu naște fii și apoi 
ce-i vom da de mâncare, căci grâul acuși ni se 

gată!“ La lucru dară nu mai sta nici o clipă 
prinde boii și (Iute la arat. Moșul Adam insă 
mai sta puțintel să se mai gândească, nu era așa 
grăbitoriu apoi îi dise: Bine muere; dar nu-ți 
aduci aminte că Ddeu ni-a dis că numai o brazdă 
de păment se arăm ? Ba-mi aduc aminte dar 
vedi omule! căpătăm copii omule, și apoi cu ce 
se-i hrănești ? doară nu se-i lăsăm se moară de 
foame, alduit se fie omul acela care ne deșchisă 
ochii, alduit in vecii vecilor. Mergi omule numai 
sta un cias, mergi și ară o mie de brazde ca se 
avem de mâncare noi și copii noștri. Și vedu 
moșul Adam că avusese drept baba Eva, injugă 
patru boi la plug și pleca la arat, și ară după 
cum îi spusese Eva o mie de brazde, le sămănâ, 
le grăpă cum o data și plecă mulțămit cătră casă. 
Cum se nu fie omul mulțămit când se' știe 
asigurat cel puțin contra foamei, și strămoșii 
noștri numai hrană trăbuiau se-și câștige altă 
nimic, căci dare la împăratul nu plăteau, dare 
după venit, dare de pușcă, de persoană etc. nu 
era pre vremea acea. Bucate și numai bucate de 
aveau apoi nu le era frică de nime. Și strămoșul 
Adam ș’a fost pus in păment bucate destule el 
cu truda lui și incă multe ca se aibe din destul 
cu baba lui și cu copii ce-i va dărui Dumnedeu. 

De cine dară se le fie frică și cum se nu fie 
mulțămiți. Moșu Strembu de la noi incă s’ar fi 
bucurat și ar fi fost mulțămit de ar fi avut 
atâtea bucate puse in păment.

După câteva săptămâni răsări grâul și creștea 
de vedeai cu ochii și se uitau strămoșii noștri 
la holda lor și li se umplea inima de bucuria, 
căci era grâul plin la spic, și erau spice de la 
rădăcină până la verful paiului, de cu drag se 
cauți la ele. Și era holda mare cât vedeai 
cu ochii, și se bucurau strămoșii noștri vă- 
dend cumcă li se vor umplea hambarele de 
bucate.

Dar pre când era bucuria lor mai mare 
adecă pre când era holda coaptă se uita Ddeu 
din ceriu jos pre păment la strămoșii noștri se 
va(lă ce mai fac ei și ce vă<ju holda lui Adam, 
vădii necredința strămoșilor noștri și-și dise: 
Așa-e Adame ! ântâia oară mi-ai călcat porunca 
mâncând din pomul oprit, acuma earăși n’ai 
ascultat de mine, așteaptă că-ți voiu da eu ție 
pâne de ajuns! Și mi se coborî drăguțul de 
Dumnezeu așa mânios cum era — pre păment, 
și ducendu-se la holda lui Adam (Jise: „tu holdă ! 
care ai făcut atâtea spice se fi afurisită și spini 
și scăeți se crească pre tine, ear voi pae care



Parastas solemn. In 7 Noemvre n. in 
(fiua m. mucenic Dimitrie, s’a serbat cu 
pompă cuvenită in biserica română gr. or. 
din F a b r i c u 1-T imișoarei parastas in
tru amintirea repausatei Mitra Ugurianu, 
mama Dlui advocat Emanuil Ungurianu din 
loc, care drept semn de recunoștință și mul- 
țămită fiiască a înființat pe numele repau
satei sale maice bune un fond cultural de 
de 2000 fi. v. a. pe seama școalei române 
gr. or. din Fabricul-Timișorii, depunend tot
odată la biserica numită și un capital de 300 
fi. drept fond din ale cărui venite se se aco
pere spesele anuale impreunate cu celebrarea 
acelui parastas. Parastasul s’a oficiat și in 
est an cu deplină evlavia prin Domnul pa- 
roch-protopresbiter Dr. Traian Puticiu, in 
presența generosului fiu fundătoriu și a unui 
public numeros și distins. Predica comemo
rativă a Domnului protopresbiter a făcut o 
adâncă și binefăcătoare impresiune asupra 
ascultătorilor credincioși.

Concert și joc in Maiere. Reuniunea 
română de cântări din Maierile-Timișoarei va ’ 
arangia Duminecă in 18 Noemvre n. in ho-1 învecinate despre aflarea comoarei. 
telul „Novotny** din Maiere concert împreu
nat cu joc intru amintirea festivă a anului 
al treilea de la înființarea reuniunii. Va 
coopera și chorul vocal din C i a c o v a. 
După concert urmează joc. Începutul la 7 
oare seara. Prețul de intrare de familiă 1 fl. 
de persoană 30 cr. Venitul curat rămâne in 
favorul fondului. Suprasolviri se primesc cu 
mulțămită și se cuitează public. Chorul vo
cal român din Ciacova va veni in număr 
complet sub conducerea dirigentului seu Dl 
Ioan Uzon. E probabil că vor participa și 
alte choruri pentru a oferi on. public o se
rată cât de plăcută.

Biserica română din Maiere. Pentru 
biserica română gr. or. din Maierile Timișo- 
rii au mai intrat din Vinga de la Domnii 
Georgiu L a z a r u advocat 2 fl. Dr. loan 
D ă m i a n când, de adv. 1 fl. Din Belințiu 
de la Domnul Georgiu Cr e ci unes cu 
protopresbiter 2 fl.

Târg posterior in Vinga. In locul târ
gului de țară din Vinga din 30 Septcmvre 
n. care din mai multe motive nu s’a putut 
ține in acea fii, ministrul de comerciu a per
mis se se țină in Vinga in 18 Noemvre n. 
un terg de țeară posterior.

Unii își caută patria. Contele Eugen 
Zichy ventilează din nou a căuta patria 
adevărată, leagănul Maghiarilor. Spre acest 
scop mai mulți bărbați curagioși, filologi și 
etnografi s’au înțeles, ca in anul viitoriu, se 
porniască la drum in lume și se caute patria 
străvechiă a Maghiarilor. Cercetările și scru
tările se vor estinde preste deserturile de la 
Gobi și preste ținuturile muntelui Himalaia. 
— Ce se-i îndemne oare pe așa numiții 
Maghiari de adi se caute tocmai acuma, in 
preajma iubileului mileniului de când sunt in 
Panonia antică, patria străvechiă a Maghiari
lor de odinioară? Ce-i îndeamnă așa cu dor 
îndărăt la Asia?

Comoară aflată. Locuitoriul Skubik din 
Poruba-germână a săpat in pădure se scoată 
rădăcini de brad. Săpând a dat cu sapa de 
un vas de aramă ruginit. Bietul om desfă- 
cend vasul și vădend intr’ensul mulțimea de și istoriile ce raportorii foilor patriotice au

neanțu din Sân-Mihaiul-român tocmai când 
acesta* ședea cu familia sa la cină. Glonțul a 
atins spatele stăpânului casei.

Paroch alienat. In foile străine din loc 
cetim sub titlul de mai sus următoarea știre: 
Vincentiu Schelegianu, parochulgr. or. 
român din Fabric, care in timpul din urmă 
s’a dat beuturei, a suferit de delirium tremens 
și in 7 Noemvre polițistul Denhof l’a trans
portat in casa alienaților.

Grassarea difteriei. Primim știrea că 
difteria grassează in măsură mare și in comu
nele Gătaia și Ghilad, din care causă 
s’a suspendat instrucțiunea in școalele din 
acele comune.

Eară credibilitatea raporturilor pa
triotici. In „P. H.“ din 9 Noemvre n. a apă
rut o publicare intre știrile (filei, prin care 
proprietarii inșiși desmințesc categoric știrile

bani de argint era se leșine de suprindere. publicat despre catastrofa de la Bistra. Pe 
Și-a făcut inse cruce și s’a apucat de lucru timpul esplosiunii in moară au fost numai 
și a scos vasul cu bani din păment și l’a 10 lucrători și 1 supraveghietoriu. Cu totul 
dus acasă. Vestea s’a lățit curend in satelei

Veniau!
cu grămada se admire tesaurul și bietul 
Skubik nu resbia se distribue monetele de 
argint merunte până ce in vas n’a mai ră
mas nimic. L’au spăriat adecă alți mai cu
minți de cât el, că dacă ține pe seama sa 
acei bani aflați, apoi îl împovărează cu dare 
mai multă de cât este vrednică toată co
moara. Astfel omul a rămas numai cu vasul 
gol. Comorile dară nu sunt ca să le afle se fa maj pOată crede*? 
on-cme. | Cârti funduare noue. Ministrul de jus-

Un comite suprem nebunit. In foile din tițiă a h’otărît inflințarea de inca doug oficii 
loc se confirmă acuma știrea, că Sigismund | n^;+Q+„i„;
O r m o ș, fostul comite suprem a totputernic 
al comitatului Timiș, a nebunit și a fost 
transportat la institutul alienaților de minte 
din Pesta. Morbosul, un om de 84 ani, sufere 
de închipuirea că îl persecută toată lumea 
și vrea se-1 invenineze.

Difteria in leselnița. In comuna Iesel- 
nița lângă Orșova difteria grasează in măsură 
așâ mare, in cât s’a oprit cercetarea școalei. 
Antistia a recuirat telegrafice „serul** lui 
Behring, insă până adi nici răspuns n’a sosit. 
Minunată administrația.

împușcat prin fereastă. In noaptea din
6 Noemvre un om necunoscut a- tras cu 
glonțiu prin fereastra țăranului Flore Dome-

au murit patru inși și patru s’au rănit, intre 
cari și un copil mic. Știrea despre Aron, Bem, 
Iaricu sunt fantasmagorii. Apoi faima, că „liga 
română4* ar fi de vină la această catastrofă 
este scornitură fără seamen. Ear’ intre lucră
tori n’a fost nici o mișcare, pentru că ei 
muncesc acolo de 22 ani și sunt mulțumiți. 
— Eacă ce raportori conștiencioși au foile 
patriotice! Eacă cum este servit publicul 
maghiar prin foile sale! Apoi cine și când

de cărți funduare pe teritoriul comitatului 
Caraș-Severin. Anume aceste doue oficii se 
vor înființa in comunele Teregova și Bozo- 
vici, pentru ca cei interesați se nu fie siliți 
a face lunga cale până la Orșova, impreu- 
nată cu multe spese și perdere de timp.

Industria untului proaspet.
I. Toate corpurile grase in genere, atât 

uleurile vegetale cât și seurile animale sunt 
compuse din douS părți: Una solidă și alta 
liquidă. Lui Chevreul, eminentul și mult re
gretatul chimist francez, se datorează cu-

purtați spice de jos până sus se rămâneți numai 
cu un spic de asupra și acela se fie mic și plin 
de tăciune."

Și cât ai bate in palme holda se umplu de 
spini și scăeți, iar paiele râmaseră numai cu un 
spic mic in vârful lor. Și se duse Ddeu la Adam 
și-i fise: „Omule nesățios! au nu ți-a fost ție 
de ajuns o brazdă ca se te hrănești ? pentru ce 
ai călcat earăși porunca mea? De adi inainte poți 
ara cât îți place, și eu îți voiu da earăși cât îmi 
va plăcea mie și suntem gata.“ Și seduse earăși 
D4eu in ceriu, iar Adam se duse se-și secere 
holda; dar ce vădii! toată munca și truda lui 
fusese zadarnică căci din holda cea frumoasă, de 
mai inainte se făcuse o stirpiciune, și nu căpătă 
Adam din ea nici atâta grâu, cât căpătase mai 
nainte din o singură brazdă. Și se intristâ Adam 
căci călcase earăși porunca lui Ddeu și-și da palme 
preste obraz de mânie, și ducendu-se la baba 
Eva o luâ de moț o invert! de trei ori pre după 
mână și o bătu de o făcu vânătă ca pruna.

Și era supărat moșul Adam, dău supărat și 
avea cuvânt de a fi supărat, căci vedeți bine

nu știu ce ar fi făcut cu ea. Atâta fu norocul 
ei că nu dete față o săptămână cu Adam până 
ce-i trecu acestuia mânia.

La câteva file după ce se impăcară strămoșii 
noștri, ear veni bunul D<jeu pre păment, suflă 
intr’o trâmbiță și adună toate ființele și făpturile 
sale cele cu viață împrejurul său ca sâ le hotă- 
rească anii vieții și soartea lor pre acest păment. 
Moșul Adam păși și el înaintea ziditoriului și 
aștepta cu capul plecat hotărîrea Dumne^eească. 
Moșul Adam se-1 fi v&fiit cum era acum de vesel, 
s’a fost impăcat cu baba Eva și voia se-1 dăru
iască D^eu cu un milion de ani, pre când cu 
câteva rjile mai nainte pre când era mânios cu ea, 
voia să-și facă lui și ei topenie. Așa e omul și 
firea lui când dă de râu ar vrea atunci se moară, 
iar când îi merge mai binișor ar vrea se mai 
trăească puțintel, deu se mai trăească că nu-i gata 
de moarte că una că alta. Și moșul Adam era 
acum vesel, adecă trăia bine cu baba lui, prin 
urmare voia se trăească mult. D(jeu induratul și 
bunul de el pricepu gândul lui Adam și-și dise 
iu gândul sâu : așteaptă om nesățios se te păcă-

Dvoastră se asculte el tot de muere și se o lese și eu pre tine cum numai ascultat tu pre
pățească tot râu, ba-i venise la grumaz omului și mine și chemându-1 inaintea sa îi dise : „Adame !
de nu fugea Fva sâ se ascundă, dâu moșul Adam pre tine te-am ales dintre toate făpturile mele

te-am făcut oui cu stătură frumoasă se umbli 
pre doaue picioare drept in sus și se privești 
spre ceriu ca nici care altă făptură ; pre tine te-am 
dăruit cu minte și judecată se poți deosebi intre 
bine și rău, și ție ți-am dăruit o omule grain 
viu, ca se mărești pre făcătoriul tău, pre tine te 
pun împăratul pământului, ție se-ți fie supuse 
toate dobitoacele câte sunt pre păment, in pă
mânt, in mări și in aer, tu sâ le stăpennești pre 
ele, și toate bunătățile de pre păment se fie ale 
tale ca se te hrănești din trânsele, și anii tei pre 
păment se fie 30.“ Moșul Adam care pân aci 
săltă de bucuriă aurind cum Ddeu îl mărește 
pre el punându-1 împărat preste tot pământul, 
când auc^f insă de numărul cel mic al anilor ce-i 
dăruise Ddeu se trase la o parte nemulțămit cu 
soartea sa și dise: „Oh! prea bune ziditoriule ! 
de ce folos îmi va fi mie se fiu împăratul pă
mântului și se gust toate dulcețile lumei aceștia 
dacă am o vieață așa scurtă numai de 30 de 
ani. Eu cugetam ca se trăesc cu mult mai mult 
de cât atâta fiindu-mi dată mie coroana de îm
părat al pământului." D<jeu insă nu-i răspunse 
nimic.

(Incheiarea ra urma.)
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noștința perfectă a composiției corpurilor 
grase. El, cel dintâiu, asimilă corpurile grase 
cu etherurile, adecă le consideră ca fiind 
formate prin asociația glycerinei, jucând ro
lul de alcool, cu acidele organice următoare: 
acidul margaric, stearic și oleic.

Aceasta teorie confirmată in urmă, grație 
experiențelor synthetice ale lui Berthelot :* a 
fost punctul de plecare și de desvoltare a o 
mulțime de industrii, printre cari voiu cita 
industria luminărilor de stearină și de aceea 
de care in special ne vom ocupa, a untului 
proaspăt.

Foarte puțini se gândesc, de sigur, că 
mâncând unt proaspăt cu mămăliguță pri
pită, introduc in stomacul lor margarină și 
oleină. Mulți, cei mai mulți, nu știu, relativ 
la provenința untului proaspăt, de cât că se 
obține bătând laptele dulce in putineiu; că 
din acea bătaie apare untul sub formă de 
mici steluțe de grăsime la suprafața laptelui, 
steluțele acelea se împreună, se măresc, iau 
consistență, devin bulgări, cari adunați și 
intr’un vas oare-care constituesc untul proas
păt, așa cum îl cumpărăm noi.

In țările occidentale, unde gusturile sunt 
și mai rafinate de cât in țara noastră, in
dustria untului proaspăt a luat proporțiuni 
colosale. De și afară de Români și de po
poarele balcanice, nici unul din popoarele 
Europei nu cunoaște gustul untului proaspăt 
cu mămăliguță, totuș untul proaspăt este 
foarte căutat. In Francia, de exemplu, mai 
toate mâncările sunt preparate cu unt proas
păt ; mai toate popoarele din Europa Occi
dentala obicinuesc untul proaspăt odată cu 
cafeaua cu lapte; la dejun și la 5 oare untul 
proaspăt earăș se servă la masă, și se mă
nâncă fie cu ridichi sau sardele, fie la 5 
oare cu ciai mai ales la Englezi. Cu un cu
vânt mai peste tot locul untul proaspăt 
servă ca aliment, grație gustului seu și pro
prietăților sale nutritive.

Din causa aceasta și din causă că nu se 
poate produce in cantitate suficientă, untul 
proaspăt a fost, poate mai mult de cât ori-ce 
alt aliment natural, objectul unei exploatări 
industriale foarte activă, căreia chimia și 
descoperirile lui Chevreul i-a înlesnit des- 
voltarea.

Helveția, Belgia, Francia și Hollanda 
sunt țările in cari industria untului proaspăt 
artificial a făcut progrese mari și repedi. 
Amestecând Oleină și Margarina —- acidul 
Uleie și acidul Mărgări® — se va obține o 
materie grasă, pe care colorând’o puțin in 
galben, o vom face se semene in tocmai cu 
untul proaspăt. Cum s® obține acest ames
tec? Sigur fiind că acesta va putea fi de 
oare-care interes, voiu dlescrie metoadele in
dustriale întrebuințate astăfli pentru fabri
carea untului proaspăt.

O metodă foarte oncestă, basată numai 
pe reacțiuni chimice estee următoarea:

Se ia săul de vacăl, se taie in bucăți 
mici, se spală bine, se așează in urmă in
tr’un vas și peste el se toarnă apă, carbo-. 
nat de potasă și se mai adaogă pântece de I 
porc sau de berbec tăiat in bucăți mici; 
amestecul, acesta se incălflește incet, foarte 
incet, la o temperatură maximă de 40°, agi- 
tându-1 continuu. Când amestecul s’a topit, 
țesătura celulară care incunjura grăsimea 
cade la fundul vasului și deasupra plutește 
o materie uleioasă, galbenă și foarte limpede, 
acoperită cu o spumă albă. Spuma se adună 
și se lapedă, iar grăsimea este strecurată 
bine și lăsată 24 oare să se răcească la o 
temperatură de 20° până la 25”. Grăsimea

astfel obținută nu este alt-ceva de cât un 
amestec de Stearină, Margarină și Oleină, 
introdusă in saci de pânză și presată cu o 
presă hydraulică, grăsimea se separă in două 
părți: o parte liquidă, compusă din Oleină 
și Margarină și o parte solidă, Stearina, care 
rămâne in saci.

Partea liquidă, după ce se așează bine 
și se prinde luând aspectul unui corp solid, 
gălbui și grăunțos, este spălată bine cu apă 
de câte-va ori. Se adaogă apoi la 100 kgr. 
de această materie — care se poate numi 
Oleo-Margarină — 25 litri de lapte de vacă, 
și 25 litri de apă in care au macerat 100 
grame de uger de vacă, prealabil tăiat in 
bucăți mici. Totul se introduce in malaxori 
și se obține un corp omogen care nu este 
alt-ceva de cât untul proaspăt artificial.

Dacă industria s’ar fi mărginit numai la 
această imitațiune a untului natural, răul nu 
ar fi fost mare, căci in definitiv, materia 
astfel obținută este destul de curată, pro
venind din substanțe, ele insele foarte 
curate.

de

Afară de concurs ca demne de premiat 
s’au aflat 2 vițele ale reuniunei și 3 berbeci 
castrați, cari s’au distins prin grăsimea lor 
și prin lâna cea multă, moale și fină.

Asupra acestui din urma avantagiu al 
castrărei berbecilor s’a atras atențiunea pu
blicului indemnendu-se spre imitare. înainte 
de distribuirea faptică a premiilor vicepreșe
dintele reuniunei Dl Ioan Bartolomei a ținut 
înaintea publicului adunat o cuvântare în
seninătoare.

Aflăm de lipsă a observa că Dl preșe
dinte Ioan T o p a 1 bolnăvindu-se repentin nu 
a putut fi de față in diua premierii, inse a 
conlucrat cu mult interes la pregătirea acestei 
esposiții.

Cu ocasiunea acestei esposiții membrii 
reuniunii s’au putut convinge despre frumo
sul progres, care l’au făcut economii noștri 
pe terenul economiei de vite și au putut 
câștiga zel indoit de a lucra pentru desvol- 
tarea mai departe a acestui ram de econo
mie, ear economii noștri pot inveță, ce câș
tig frumos poate aduce o vită bine ținută, 
pre cum dovedește esemplul Dlui invăță- 
toriu Virgil Stefaniga, căruia pentru un vi
țel abia de 8 luni i-s’a oferit 60 fl. și a ob
ținut premiul cel dintâiu de 10 fl.

Dee Dumnecieu, că acest esemplu se afle 
se poate de mulți imitatori. —

*

Esposiția de vite in Caransebeș.
(Raport special al „Dreptății".)

Esposiția de vite aranjată prin reuniunea 
agricultură din Caransebeș s’a ținut la 4

Nocmvre amesurat programului statorit și 
publicat mai nainte și amăsurat decisului luat 
in adunarea gerjerală din 25 Faur 1894.

Admițându-se la esposiție deocamdată 
numai vitele din comunele apărținetoare cer
cului pretoriul Caransebeșiu s’au espus 52 
capete do vite și anume: 7 părechi de boi 
de 3l/2—4 ani, 8 vaci de 3—8 ani, 15 vițele 
de 1—3 ani, 4 vițele sub 1 an, 7 tauri de 
1—3 ani, 1 taur de 8 luni, 3 berbeci castrați 
din 1893.

Vitele numerisate s’au espus in curtea 
magistrarului orășenesc, unde la oarele 11 
infățișându-se și membrii juriului ales, in 
ședința, care a urmat esaminării esacte a 
animalelor, din suma de 200 coroane desti
nată pentru premiarea vitelor a distribuit la 
olaltă 197 coroane, car’ restul de 3 coroane 

] s’a restituit cassei reuniunei.
Premiul cel dintâiu de 20 coroane l’a 

câștigat taurul de 8 luni de rassă Mollthal 
al Dlui invățătoriu in Ciuta Virgil Stefaniga, 
cărui in fața locului i-s’a și făcut ofert de 
cumpărare oferindu-i-se 60 fl.

Premiile de câte 16 coroane le-au obținut: 
' loan Pervoni din Ciuta pentru 2 tauri de 

2 ani de rassă Pinzgau.
George Hertila pentru 1 păreche de boi 

(Pinzgau) de 4 ani.
Filip Muller pentru vițele de rassă 

Mollthal.
Nicolae Cârpan pentru 1 păreche de boi 

rassă Pinzgau de 4 ani.
Nicolae Ivașcu pentru 1 păreche de boi 

rassă Pinzgau.
Premiul de 12 coroane l’a câștigat loan 

Cucu pentru 1 păreche de boi rassă Pinzgau.
Premii de câte 10 coroane au câștigat :
Anton Stauber pentru o vițea de rassă 

Mollthal, Mitru Penciu pentru o păreche de 
boi Pinzgau, George Andreeviciu pentru 2 
vaci (incrucire de rassă olandeză și indigenă), 
Petru Nemeș pentru o păreche de boi Pinz
gau, Toma Ambruș pentru o păreche de boi 
Pinzgau, Petru Zigriș pentru o păreche de 
boi Pinzgau ș. a.

In fine premii de câte 5 coroane au primit: 
Iova Popoviciu pentru o păreche de boi, loan 
Rădoiu pentru un june, George Mihaescu 
pentru o păreche de boi.

de

de

cât

Semnele timpului.
— Credințe poporale. V-

V a fi iarnă grea: 
Când sunt șoareci puțini;
Când se mârlesc oile de timpuriu; 
Când toamna sunt alune multe; 
Când 
Când 
Când 
Când 
Când 
Când 

puriu.

e ghindă 'multă;
e hemei mult;
sunt porumbele multe; 
paserile sunt grase toamna; 
vitele au părul des;
cad foile arborilor toamna de tim-

Va fi iarnă moale:
Când sunt șoareci mulți toamna;
Când nu cad frundele arborilor toamna 

curând;
Când paserile sunt slabe toamna;
Când e hemei puțin;
Când âmblă vântul de la apus (gureanul) ;
Când ninge toamna de timpuriu, dar ear 

duce zăpada;
Când sunt muște multe toamna ;
Când se văd pomii inflcrind toamna;
Când sunt bureți și ciuperci puține 

peste veară;
Când cântă mult vrăbiile toamna.

Va ține iarna lângă:
Când paserile de pădure pro cum sunt 

bufnițele și cucuveicile, vin n sat;
Când
Când
Când
Când 

l Măria mică;
Când se adună cocorii de pleacă;
Când își fac furnicile mușinoaie mari;
Când pasările băltoase se trag spre 

meadă di;
Când vitele se trag toamna la sat și 

nemânate;
Când

se

Când
Când 

lunei;

nu putem baga toaana oile in țarc; 
rîmă toamna porci mult;
se bat gâștele la m.ncare și strigă; 
se duc rendunelele nainte de sântă

porcii își caută culcușuri.
Va ninge: 

norii pe cer sunt alburii; 
se face cearcăn roșietic in jurul



Când se ling pisicele și dau cu brânca 
pe urechi și pe spate;

Când iau porcii paie ’n gură;
Când se aleargă vitele și fug in grajd;
Când se face moiște după frig;
Când toamna sunt neguri multe;
Când șoarecii își fac găuri afunde și-și 

cară mult nutrement toamna in ele;
Când latră vulpile earna;
Când se cârăe cioicele.

Va fi iarnă friguroasă:
Când ninge mărunt la inceputul iornei;
Când fluturii de zăpadă sunt mici și ușori;
Când se pun pisicile lângă foc;
Când bate ventul despre răsărit după 

lună nouă;
Când stelele strălucesc mai tare, ca 

altă-dată;
Când pasările de prin păduri se ascund 

prin tufișuri;
Când paserile băltoase se trag la ape 

curgătoare;
Când vin de timpuriu gâștele sălbatice;
Când țes-păianginii multă pânză peste 

noapte;
Când es schintei, dacă freci pisica noap

tea pe intunerec, pe spate.

Higiena.
Ceva despre friguri.

I. Măsurile igienice ce le vedem la un 
individ, la o familie sau la un popor, sunt 
totdeuna nota cea mai bună despre starea 
lui culturală. Și ca consecințe a acestor mă
suri vom vedea totdeuna o deosebire enormă 
intre individii popoarelor culte și acelor 
neculte, și această deosebire va fi atât in 
privința corporală cât și intelectuală.

Individii cari cresc și trăesc in condițiuni 
igienice bune, vor fi robuști, bine desvoltați 
și foarte puțin expuși a se bolnăvi, pe când 
cei cari trăesc in condițiuni igienice rele sunt 
slabi, palici, bolnăvicioși, sunt expuși la ori 
ce boală contagioasă sau necontagioasă, ei 
sunt victimele celor mai dese in cașuri de 
pneumonie, pleuresii, choleră, tifos și alte 
boale grele. Dar răul nu se mărginește aici: 
ei servesc tot odată ca focare de infecții, 
fiind că ori ce epidemie ar trece prin vre-o 
localitate ei nu scapă neatinși și astfel servesc 
spre propagarea ei și intre acei ce ar fi 
rămas neatinși de acea epidemie.

Acești individi sunt pentru sine o neno
rocire iar pentru alții o primejdie. Și atari 
individi vor fi cu atât mai mulți cu cât hrana 
dilnică va fi mai defectuoasă, cu cât apa de 
băut va fi mai puțin curată, locuința și 
îmbrăcămintea mai puțin îngrijită și cu cât 
localitatea va fi mai nesănătoasă, adecă mai 
bogată in bălți și ape stătătoare unde se 
descompun, putrezesc, plante și animale.

Vedem de aici cât de elementare sunt 
condițiunile de sănătate și cu toate aceste 
cât de greu poți convinge lumea, că acele 
condițiuni sunt foarte necesare!

Obiceiul rău, ignoranța, prejudițiul pun 
foarte des o stavilă neînvinsă la ori ce povață 
și dacă pe lângă aceste mai vine și fanatismul 
religios atunci ori ce încercare este zădarnică. 
Dacă ne-am încerca se spunem la multă lume 
se facă cel puțin odată pe lună o bae, ne-ar 
răspunde că nu s’a scăldat de 3—4 ani și 
tot e sănătos.

Despre muntenegreni se dice că nu se 
spală de cât de două ori; odată la botez și 
a 2-a oară inainte de a intra in morment. 
Poate că e adevărat! Dar nu e mai puțin 

adevărat că nici poporul nostru nu are prea 
multă simpatie pentru apă.

De multe ori vedem câte un bolnav cu 
o cămașă atât de murdară de ’ți face rău. 
Bolnavul zace de 2—3 sepetmâni și cămașa 
nu i s’a schimbat! Dacă spui se-1 primenească 
ți se respunde cu mirare și superare că nu 
vor face aceasta din causă că ar primeni 
boala. Acesta este ultimul argument; ori ce 
încercare d’ai convinge este zădarnică. Și 
lucru curios! Acest răspuns îl avem nu nu
mai la țară; îl aud im și in orașe și de multe 
ori chiar și in case mai bune 1

De câte ori nu vedem in decursul urnii 
post că un bolnav atins de pneumonie, de 
febră tifoidă mănâncă mămăligă cu ciapă și 
fasole; și aceasta nu din causă că nu i s’ar 
putea da o supă de pui sau nițel lapte, ci 

! din causă că fiind post, crede că e păcat se 
; mănânce de dulce. Poți se vorbești bolnavu- 
I lui și la cei din casă despre igienă cât vrei, 
— poți se le spui de o sută de ori că pentru 
bolnav nu e păcat dacă mănâncă dulce — 
toate sunt in zădar, și aceasta mai ales dacă 
și preotul satului e de aceiaș părere cu bol
navul și familia lui. Și cu părere de rău 
trebue se spunem că atari preoți se mai 
găsesc și acuma și incă in un număr destul 
de mare.

Cu toată povața bolnavul urmează a 
mânca fasole și ceapă, starea lui se agravează 
din ce in ce mai mult. Bolnavul preferă se 
moară de cât se se lase de post. Familia îl 
aproba. Tragedia se isprăvește la cimitir.

Familia nu ’și face nici o remușcare, 
crezând că a făcut bine ce a făcut; iar lumea 
dice că așa i-a fost dat se moară. Credința 
religioasă a fost urmată cu sfințenie, rude, 
prieteni toți sunt liniștiți; e liniștit și fostul 
bolnav numai cât liniștea lui este — liniștea 
mormântului — liniștea de veci. — Și dacă 
acest lucru nu se repetă și mai des —■ de 
sigur că nu e nici vina bolnavului și nici a 
celor din jurul lui.

Obiceiul rău, ignoranța, prejudițiul și 
bigotismul sunt cele mai dese cause a mise- 
rabilei stări sanitare in care se găsește po
pulația noastră de la țară și orașe. Aceste 
sunt causa celor mai multe epidemii și a 
altor boale ce bântue și decimează populația 
rurală și urbană.

Din multe boale voiu aminti aici in 
câteva cuvinte ceva despre Febra palustră 
care este atât de lățită la noi și care face 
atâtea victime la câmp și la munte in sate 
și orașe:

Febra palustră este provocată ca toate 
boalele înfecțioase, adecă ca tifosul, pojarul, 
vărsatul, cholera și altele, prin intrarea in 
corpul nostru a unor paraziți, a unor ființe 
mici, atât de mici in cât numai cu micro
scopul se pot vedea, dar și atunci numai 
dacă le vom văpsi cu o coloare de alinică. 
Aceste ființe mici poartă numele de micro
organisme. Ele aparțin la diferite clase. Pa- 
raziții cari produc frigurile sunt din clasa 
protozoarelor, și poartă numele de p 1 a s- 
modium malariae.

Acest părăsit este ca parasiții tuturor 
boalelor infecțioase, foarte pretențios. Nu 
poate trăi de cât in anumite condițiuni. El 
trăește și se desvoltă numai in regiuni băl
toase unde se descompun multe plante. 
Aceste bălți pot fi permanente sau numai 
de scurtă durată. De aceia vedem foarte des 
frigurile apărând după inundați mari sau 
după irigațiuni abundente. Cel mai bun 
esemplu ni-1 dă câmpiile de orez in Italia, 
unde cu introducerea culturei orezului s’au 

ivit și frigurile in regiuni, unde până atunci 
nu-și făcuseră apariția. Și aceasta din causă 
că cultura orezului cere foarte multă apă, și 
este impreunată cu putreziri de substanțe 
vegetale.

*
Zama de urez ca leac. Se ia 1 litru de 

apă și se ferbe 3—4 oare cu urez bun, o 
lingură incărcată. Zama se străcură și se 
amestecă cu zăhar și must de lămâe (țitroană) 
in cătățimea dorită. — Beutura astfel dobân
dită e nutritoare și are prețioasă însușire de 
a tămădui in pripă stomacul (rînza) stricat 
prin bucate. —

Purgativ și desinfectant al tubului digestiv, 
pentru suferindii de boale de stomac. Dr N. 
Popescu recomandă: A se lua in fie-care 
seară câte o jumătate de gram de Sulf in 
pulbere și jumătate gram Magnesie calcinată, 
puse in buline Limousin. Pentru inlesnirea 
digestiunei se se ia după masa de seară câte 
o lingură din următoarea soluțiune : Salicilat 
de Lithină 10 grame și 300 grame apă desti- 
lată și sterilisată. —

Tragerea de losuri.
Losuri comunale Vienese. S’au tras urmă

toarele serii: 20 300 493 522 561 784 857 
1026 1281 1748 1754 1867 1988 2056 2156 
2243 2480 2623 3715 2827 și 2900. Câștigul 
prim cu 200.000 fi. l’a dobândit seria, 2715 
nr. 97, al doilea cu 20.000 fl. s. 522 nr. 5, 
al treilea cu 5000 fi. s. 2480 nr. 38. — Câte 
1000. fl. s. 493 nr. 88, s. 522 nr. 43, s. 1988 
nr. 100, s. 256 nr. 65 și s. 2480 nr. 62. Câte 
250 fl : s. 522 nr. 81, s. 561 nr. 20, 43 și 88 
s. 857 nr. 55 și nr. 70, s. 1754 nr. 66, s. 1988 
nr. 59, s. 2715 nr. 23 și 70 și s. 2827 nr. 10 
și 13. Altele au dobândit câte 150 fi.

Losuri de ale crucei roșie italiene. La 
tragerea intemplată in Roma in 2 Noemvre, câș
tigul principal de 100.000 lire l’a dobândit 
seria 72o0 nr. 42, al doilea cu 2000 lire s. 
9739 nr. 26. Câte 1000 lire s. 6324 nr. 29 
și s. 6799 nr. 31. Câte 50 lire s. 3252 nr. 32, 
s. 3802 nr. 29, s. 4645 nr. 2, s. 7825 nr. 31, 
s. 9002 nr. 4, s. 11710 nr. 44, s. 11800 nr. 
39. La amortisare s’au tras 12 serii: 1363, 
1369, 4234, 7035, 7664, 7804, 8163, 8983, 
9405, 9682, 9893, 11344.

Posta redacțiunii.
Dlui D. 0. in Chișfăleu: Așa cum ne-ai 

scris lucri bine și rațional cu oltoile ; mai târdiu 
apoi va fi bine se și pui gunoiu bun pe locul 
curat și liber dimpregiurul trunchiului.

Dlui Dr. Vidi in P : S’a făcut. Ti-am și scris 
separat, așteptăm răspuns neameuat.

Numărului I4C din Chiseteu: Cearta și 
vrașba Sămuueștilor este uricioasă, rea și strică- 
cioasă, se ve feriți, că-ci eară numai Dvoastre 
toți veți ii păgubiții. Ura intre frați este păcatul 
cel mai mare.

Domnului Pictor: Le vom adjusta puțin și 
apoi le vom intrebuința.

Domnului „Numepublica“: De veți mai 
răbda cocoana minte va lua, pe grozav l’a mai 
lăsa și de școală își va căuta; lumea nu va mai 
striga, Bozoviciul va sălta.

Dlui lantra din Fabric: Dacă îți place de 
mândra, cu tutun n’o tortura, dragoste de-i dai, 
n’o tracta și cu mălai; ear de noi se-ți fie milă, 
nu ca țiganului de pilă. Nu poftim mai mult 
din cele ale Dtale versurirele.

Editor și redactor responsabil: Dr. Valerin Branisce.
Kedacția și administrația: Strada Zăpolya nr. 6.



Tergul de producte.
In piațele din țările esterne comerciul este 

mai vivace, prețurile sunt staționare.
In piața din B p e s t a comuuicațiuuea și 

comerciul e aproape ca iu săptămâna trecută. 
Speciele de giâue principale se căutau. Ele 
variază in prețuri.

Grâu curat s’a adus puțin la terg, nici era 
prea căutat. In săptămâna aceasta morile au favo- 
risat puțin grâul de proveniență indigenă, grâul 
străin nu prea era. Circulațiunca 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 6 fl. 01 cr. — 6 fi. 06 
or. per m. m.

Cucuruzu 1, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 6 fi 40 cr.—6 fl 45 
cr. Cucuruzul nou in Steinbrucli lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 5 fl 50—5 fl 52 
crueeri. Cel slab 4 fl. 30—4 fl. 50 cr.

Grâul este fluctuant. Prețurile variau 
cu 6 fl 74—7 fl 12 cr.

S ă c a r a incă sau căutat, cumpărătorii erau 
puțin reservați; din afară n’au sosit multe comande. 
■Cu totul a fost o circulațiune de 8000 măji 
metrice, iară prețul se stăbili in fine cu 5 fl. 
15 cr. — 5 fl. 35 cr.

S ă c a r a de primăvară se da cu 5 fl. 20 cr. 
— 5 fl, 30 cr. in fine insă remase cu 5 fl. 72 
cr. — 5 fl. 32 cr.

Orzul de nutreț și de fabrici a remas 
staționar cel ungar cu 6 fl. — cr. — 6 fl. 10 cr. 
cel din esterne nu era mai scump și se 
lua in fine cu — 5 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 : Păsula 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).

SSmențuri. Sâmență de trifoiu 70—72 fl. 
de luțeruă 64—68 fl. măzăriche 6 fl. 25 cr.— 6 fl. 
75 cr. mohor 9 fl. 50 cr. — 10 fl. 50 (tot per 
100 Kilogr.), de I i n 10 fl. 20 cr. — 12 fl. 50 cr.

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

incă la cei mai mulți articoli. Gâsce 3—5 fl. Găine 
90 cr. 1 fl 20 cr. — 1 fl. 30 cr. Coponi 1 fl. 80 cr. 
și 2 fl. 60 cr. Ciurcan 3 fl. 50 cr. = 5 fl. — cr. 
Bețe 2 fl. — cr. — 2 fl. 40 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 fl. 50 cr. per păreche en gros.

O a u ă, 35 până 45 dărabe 1 fl. 20 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. vânătă mai slabă 89 fl. mai 
bună 114 fl. defectuoasă 75 fl.

Carnea devițel. Tergul bun. Ten- 
dența tare. Viței vii 40 cr — 45 cr. tăiați 
65 cr. — 70 cr. per Kilog. nesocotită darea de 

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

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

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

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

Tariful zonelor
pentru căile ferate de stat reg. ung.

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

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

Zona
1
2

I clasa 
—.30 cr. 
—.40 cr.

II clasa 
—.15 cr. 
—.22 cr.

III clasa 
—.10 cr. 
—.15 cr.

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona Zona

Beregseu 2 Szakâlhâza 1
Merczyfalva 2 Siag î
Recasiu 2 Sant-Andras 1
Remetea 1 Jebel 2

Tariful de zone general
Trenuri pers, omnib. seu mest. Trenuri accelerate

Kona 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

Datoria de stat corn.. hârtia, Mai-Nov. . . . 4%, 98.50
ff ft tr ft tf Febr.-Aug. . . 4*/,o7o 98-50
H tf tt ff arg. Jan.-Jul. . . . 47,0% 98-50
rt rt tt tf „ Apr.-Oct. . . . 4‘/,o% 98-50

Renta de aur austr. . 4% 119.75
Datoria de stat austr. 1854. 250,. . . . .. . 4% 150.

n rt tt ff 1860, 500 ... . . . 5°/o 147—
ff tf tt tf 1860, 100 .... .. . 5% 159.50
tf tf tf ff 1864, 100 ... . . . . 198.
tf n ff ff 1864, 50 .... . . . 198—

Obl. oraș. Budapesta 1890 . 4%70 10t.50
Obl. e. fr. bulg . . . ...... . . 67O 119—
„ cu prem. ;șerb. 100 fr. . . 370 38—
tf H rt tf ff tf (stamp.' austr.) . . 37, 39—
„ soc. p. reg. Temeș-Bega..................... . . 5% 105.

Consemnarea stațiunilor
si a numerilor zonelor de cari se țin acele

stațiuni in

Abony

comunicațiunea cu T i m i ș i o ra :
Zona ZonaZona

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 Răcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Bâcs Almâs 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Samson 10
Bicliisin 9 Curticiu 5 Sărafalva 7
BekesfBldvâr 8 K. Kun-Szâlâs 12 Soborsin 9
Bel.-Chiseteu 3 Kutvolgy 10 Szabadka 10
Birda 3 Lesz 12 Sofronya 4
Bikity-Borsod 12 Lizzava 10 Szajol 13
Branyitzka 12 Lokoshâza 6 Szakalhăza 1
C’iaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-IIia 12 Szatymaz S
Cseffa 12 Meliadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Andras 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-Hubert 3
Csorvâs 9 Mezo-Keresztes 13 Szolnok 13
Delta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritz fold-Sosdia 4 T.-Szlatina 8
Felegyhâza 11 Nagy-Kikinda 4 Teregova 9
F.-Vâsârhely 13 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vărad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemet-Boesan 5 Totvărad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurașada 12 Nyârsapot 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkăny 7
Gyoma 10 Oroshâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispoki 4
Halas 12 O.-Besțenyo 6 Vărad VelentieJ3
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palics 10 Versecz 12
H.-M.-Vâsârhely9 Paulis 6 Vinga 3
Jablonicza 10 Perjâmos 8 Vojtek 9
lassenova 6 Piski 13 Zsaguzsen 5
lâm 7 Podporâny 5 Zâm 12
Caransebeș 6 Porta Orientalis 9 Zombor 12
Cavaran Sacul 5 Puszta Banreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Kâtegyliâza 6 Pnszta-Poo 12

Toate celelalte stațiuni se țiu de zona 14.

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 16 Noemvre 1894.

După notările societății „Lloyd“ din Timișoara.
Grâu, greutatea cualit. 78 chilog. per 100 chilog. 5.80—5.85

n n x 79 x X 100 „ 5.90—5.95
S6cară „ „ » n X 100 „ 4.90—5.00
°™ X x * n x 100 „ 5.50—5.60
Oves, venturat per 100 chilogr. 5.50—5.60
Cucuruz, nou x 100 „ 5.10—5.15
Rapiță, X 100 „ 9.40—9.50

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 15 Noemvre 1894.

Grâu de primăvară..............................................fl. 6.76 —«
B „ toamnă....................................   . . . fl. 6.27 —

Ovăs de toamnă..................................................fl. 5.74 —
„ de primăvară ......................................... fl. 6.05 —

Cucuruz per Mai—luni................................. .... fl. 6.15 —
B „ Sept.—Oct........................................ fl. 5.35 —

Rapiță.................................................................. fl.11.20 —
Grâu nou pro 1895 ............................................. fl. 7.13 —

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

Renta de aur ung. 100, 500, 1000...................4‘/0 118.60
X „ „ „ 10.000. . . • -4% —.—
„ X X X pr- 31 Mart. 118.30
„ „ coroane ung................ • .4% 95.40
„ „ X X Pr- 20 Mart. . . • -4% 95.10

Obl. căilor fer. orient. 1876 . . • -5% 124.—
„ „ „ de stat, 1889, aur., . . • -4'/, 127.50
» j» « n » n arg. . . • .4'/, 103—

Obl. cu premii ung., 100. . . . 153.50
153.50

Obl. de desdaun. regal., am., ung., . . • 47,% 101.—
// // tt h croate . 47,% 102—

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

Obl. regul. Tisei (Seghedin) . , • -4% 145.50
„ hipot. croate, 100., . . . . • -51% —.—

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

Scrisuri fondare.
„Albina", inst. de econ. 57o................. 102.50
Banca civ. de credit Arad 570 40 ani . • 100—

5°/tt tt tf tf tt / o ••• , 101—
Kll 9 '

tf ft tf tt tt u /2 . 0 • • 101—
„ de credit ardeleană 570 . . . 100.—
„ n n H 47‘7, 40 ani 99—

tt tt ^1/lo/o 50 ani 98.50
n credit fonc. din Sibiiu 5°/0 . , . 102.50
tt tt h n tt • •

» rt rt tt tt °/o • • •
100.50tt n tt n tt • •

„ gen. din Sibiiu 110 57o 31.3 ani ____
„ „ „ 106 5% 40 ani . —.—
rt tt ff ff III. emis, 5°|0 . . 102.50
rt tt rt ii 41/2% . 100.50
„ I. de credit din Timișoara 5% . • 102—
ff tt tt rt ff 99.50

împrumut, băncii ung. hipotec. 4°|, . . • 128—

Monede.
Galbenul ces. și reg. țese.......................... 5.90

„ n h „ veriS........................ 5.94
„ austr.-ung. de 8 fl...................... 9.88
„ de 20 franci ............................. 9.92

20 maree...................................................... 12.19
Lira de aur turcească............................. _ _
Argintul austr. și ung.................................. 11.29
100 maree germ, in papir..................... 61.37
„ „ „ de bancă pr. 31 Maiu . 61.37

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

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

„ „ „ austr...................... 3,60
f, crucea roșie 5............................. 12.50
„ „ „ austr. ..................... 13.50

Obligațiunile basilicei 5......................... —
„ „ bpestan .... 10.75
„ „ austr....................................... n-—
ft crucea roșie italien, 25 lire .... 12,50
„ „ „ „ austr.................. î.3.50

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

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

„Hermes'* întreprind, de bani 200 . . 
Banca

154.—
128.50
94.-

Librăria lui
W. Krafft in Sibiiu

Speranța, Th., Anecdote populare, Prosa 2 
voi. ă^lTlO. ->

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

de credit
// 

ff 

ff 

ff

ff 

ff 

ff 

ff 

ff

fiumana 80.................
gen. ung. 200 . . .

„ „ din 31 Mart,
pe acții Budast. 50 . 
austriacă 160 ...

„ din 4 Apr.

120.50

442.=
54.50

recomandă Se află in

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff

* 

ff

368.50
215.—

114.

de
ff 

ff

91

ff

ff

n

ff

industrială I ung. 150.........................
w și comerc. ung. 100 ....
„ „ „ „ din 31 Mart,

croat-slavon. 100.................................
credit ung. 200 .... • . . .

„ „ vechiă 100 .................
„ „ II. emis. 31 Mart. . .

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

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

119.—

237.50
1124.—

590.

246 —
1034.—

Bursa din București pe diua de 13 Noemvre
1894.
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SCADENTA
CUPOANE

LOR
a ■“ 5 ■
O ° *

Cărți mai noue.
Bacalbașa A., Moș Teacă din căsarmă. Umo

ristic. Ediț. V. 1.37.
Barițiu I. G., Arta de a trăi. Leg. —.50.
Bebel A., Femeia in trecut, present și vii- 

toriu. 1.37.
Boca A.., Dialogul Țiganului cu Sân-Petru 

la poarta raiului sau glume. —.25.
' Cătană G., Poveștile Banatului din gura po
porului. —.30.

Coșbuc G.. Balade și Idile. 1.65.
Cura de Apă de preotul Kneipp. 1.75.
Demetrescu A., Particularități ale limbei 

franceze: Galicisme, Proverbe, Maxime, Barba
risme. 1.10.

Dimitriu C., Cestiunea națională. 
Delavrancea, Intre vis și viață. 1.90. 
Dobrogeanu-Gherea C., Literatură și 

vol. I și II â 2.75.
Duica Bogdan G., Petru Maior, un 

biografic —.35.
Qheaja T. V., SS audim ! Toaste 

tot feliuTde persoane și ocasiune. —.20.
Hășdeu, Ion Vodă cel cumplit. 1-65.
Heliade-Radulescu I., Historia critică 

versală, Scriere posthumă, 2 voi. 4.40.
Ispirescu P., Legende sau basmele Roma

nilor. 2.20.
Manliu I., Gramatică istorică și compara- 
a limbei rom. 2.75.
Michalescu St., încercări critice asupra în

vățământului nostru. 1.10.
Moșescu C., Iisus Christos și reforma sa 

socială. 1.65.
Maiorescu T., Critice (1867—1892). Ediție 

nouă și sporită, 2 voi. 4.40.
Memoriile regelui Carol I al României, 2 

tom. â 2.10.
Pop A., Desbinarea in biserica Românilor 

Ardeal și Ungaria 1697—1701. 1.40. 
Riurenu I. M., Familia creștină. —.33.
Socaciu I., Dreptul cambial. 2.— >

Librăria lui W. KRAFFT in Sibiiu.
Nr. 34. D. (X—10)
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studiu
I 

pentru I

uni-

ÎMPRUMUTURI de stat 
ROMANE 

perpetuă 
amortibilă

ff

ff

n

n

n

Rentă
»
»
ff

ff

n

ff

ff
Obl. căilor fer. 
fichuldverschreibung) . . . .
Obl. de Stat (eonv. rur) . . 

„ casei pens, a 300 lei . .
IPMRUMUTURI DE ORAȘE 
Obl. ale

»
»

din 1892
„ 1893 

32’/, mii. 
50 mii. . 
274 mii. 
45 mii, . 

rom. (eonv

5%
57o
5%
5%
4%
4%
4%
4%

5%
6%

10

com. Bucuresci
»>
n
ft

n

n

n

1883
1884
1888
1890

5%
5»/o
5%
5%

Scris.
ff

n

n

»

r>

n

»
ÎMPRUMUTURI 

SOCIETĂȚI 
func. rur. . .

n
n
r>

ff

DE

urb. Bucuresci
•f

"n

. n
Obl. soc. de basalt

ff
Iași . .

ACȚIUNI

Banca naț. a Rom. . . . 
Soc. de asig. Dacia-Rom.

T»
ff

n

n

>rl

Naționala 
Patria . .

n n

ft 'n
rom. de construcțium 
de basalt.................

.pentru fabr. hârtiei . .

8 rs
o
86
35
36

15
130

MONETE

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

CEREALE

Grâu . 
Porumb 
Secară 
Ov& .
Orz . .
Rapiță 
Fasole

£ ©— b
— — B " 
£ a 
o ’

60

O°/o

Apr.—Oct,
Apr.—r 

Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Iunuarie

Oct.
i Iulie
i Iulie
> Iulie
i Iulie
> Iulie I

Iulie

1003/4
97%
98
98%
84>/,
83%
85%
86%

tivă

IulieIanuarie 
MaiuNoembre 
MaiuNoembre

Ianuarie Iulie 
MaiuNoembre 
Iun.—Dec.
MaiuNoembre

Iulie 
Iulie 
Iulie 
Iulie 
Iulie 
Iulie

Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie 
Ianuarie

Valoarea 
Nomiuala

500
200
200
100
200
250
100

SCHIMB

Londra . . cek
« •

Paris
ff 

Francia
n

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

Berlin . . cek 
„ . 3 luni

Germania . cek
„ 3 luni

Amsterdam3 luni 
Petersburg 3 luni 

. 3 luni 
, (scurt) 
. 3 luni 
. 3 luni

. 3 luni 
. . cek 
.3 luni 

i . cek 
. 3 luni

100%
277

861/,

87%

92
102
100
87
79%
95

£
§
o

25.41
25.27
101

100. 25

203%
201%

124.35
123.70

Belgia
n 

Elveția 
Italia .

99.90

Invitare la prenumerațlune.
„Foaia de Duminecă** a di ar ului 

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

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

(„Dreptatea11 care apare in fiecare di de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fi. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea11 capetă și „Foaia de 
Duminecă11 gratuit).

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

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

Abonamentele se trimit la adresa Ad- 
ministrațiunei diarului „Dreptate a11 in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Administrațiunea.
din

iiS-

ir/

IJZ

Os

W“ Lista de prețuri, cu icoane, se trimite ia cerere gratuit și plătit,

Fornisor fle curte WILHELM MtÎHLE Fornisor ds curte
Prăvălia de semințe, grădinărit și florărie

Timișoara (cetate)

vinde numai lucruri adevărate, ca:

Semințe alese, plante frumoase de salon, tot fellul de novități de rose,
pomi nobili, cei mai potriviți arbori de podobă, bradi etc.

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

mure, strugurei, agrișei etc.

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

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

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

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

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


