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Imormântarea țarului Rusiei Alesandru III.
Cortegiul Țarului in Moscova.

Publicăm următoarele interesante amă
nunte asupra cortegiului Țarului Alexan
dru III la Moscova:

Doui crainici armați, in costume din 
veacul al 16-lea, călări, cu doui secretarial 
Senatului, tot călări, imbrăcați in caftane 
luDgi, armați și escortați de un escadron și 
avend in capul lor patru trimbițași, au par
curs principalele strade din Moscova, prin
cipalele răscruci, anunțând că rămășițele 
Eiortuare ale împăratului vor fi transportate 
de la gara Nicolae la biserica s. Archangeli.

Toate stradele sunt pline de o lume 
imensă, care se interesează mult de pregă
tiri. Fațabele celor mai multe case poartă 
insignii de doliu. Portretul defunctului Țar, 
înconjurat de crep, este expus la mai multe 
case; casele in construcția din drumul cor
tegiului sunt decorate cu ornamente funerarii.

Lumea se grămădește in fața vitrinelor 
prăvăliilor, care au expus portretele sau 
busturile defunctului Țar. Cea mai mare 
parte din ferestrile caselor private și a ho
telurilor din drumul cortegiului s’au închi
riat cu prețuri ridicate. Distanța de la gară 
până la catedrală este de aproape 4 verste.

Numerul coroanelor avisate este atât de 
mare că deputațiunile, care le aduc, se vor 
aduna in diua, când sicriul va fi transportat 
mai departe, la un loc special in Kreml 
pentru a depune coroanele in mănăstirea 
Ciudow; de acolo coroanele vor fi transpor
tate cu un tren separat la Petersburg.

Duminecă și Luni s’au ospătat 25000 
de săraci la mai multe puncte ale orașului.

La lumina faclelor, mii de lucrători au 
terminat in timpul nopții decorațiunea fu
nerară. Vremea e rece, dar luminoasă. Pen
tru a dobândi și păstra un loc bun, multi 
oamenni au petrecut noaptea in stradă. La 
revărsatul zorilor trotuarele erau deja pline 
de lume.

O imensă mulțime de lume stă grămă
dită incă de la oarele 4 dimineața pe stra
dele, pe unde va trece cortegiul. Tot dru
mul e acoperit cu frunze de brad. Pe una 
din părți e înșirată armata. Decorațiunile 
funerare fac o impresie imposantă. La oarele 
6 jum. un tren de serviciu pleacă spre gara 
Sumernaia, intru întâmpinarea unui tren, 
care venia din Petersburg cu generalul Șu- 
howsky, doui funcționari ai curții și bijutie
rul curții Bolin. Generalul Șukowsky luă in 
primire de la Bolin insigniile imperiale și 
le predete maestrului de ceremonie, ba
ronul Korf, care le inmânuâ contelui Ko- 
marowsky.

La oarele 8 sosi un tren de suită, la 9 
al doilea și la 10.35 trenul mortuar, in 
care sosiră Țarul, văduva decedatului Țar, 
mireasa Țarului, marele duce Alexe, fratele 
Țarului, marele duce Mihail, cumnatul Ța
rului, marele duce Alexandru Mihailovici cu 
soția sa, marea ducesă Olga Alexanerowna, 
prințul și principesa de Wales, ducesa de 
Coburg, marea ducesă Maria Alexandrowna, 
ministru curții Woronzow-Dașkow, generalii 
Richter și Cerewin și generalii â la suite. 
In pavilion așteptau trenul marele duce Mi
hail Nicolaevici, marele duce Sergiu cu so
ția, ministrul de intene Durnowo, adjutantul 
general Gahl, principele de Oldenburg, ge
neralul Stolipin, domnișoare și doamne de 
la curte, generali și inulți ofițeri.

Toți preoții catedralei principale și ai 
bisericilor din Moscova cu mitropolitul in 
frunte cântară o rugăciune la sosirea ca
davrului și-și ocupară apoi locul in cortegiu. 
Sicriul imperial fu apoi purtat până la dric 
de Țarul Nicolae, de marii duci Alexe, Ser
giu și Mihail Nicolaevici și generalii â la 
suite. La oarele 11 cortegiul porni in cea 
mai mare regulă.

Imediat după dric mergea Țarul Nicolae 
cu principele de Wales, marii duci Mihail 
Nicolaevici, Alexe, Sergiu, Mihail Alexan- 
drovici, Alexandru Mihailovici, ministrul cur
ții, generalii Rickher și Cerevin și generalii 
suitei. împărăteasa, mireasa Țarului și cele
lalte mari ducese urmau in trăsuri de doliu. 
Armata încheia cortegiul. Pe drum convoiul 
se opri la patru biserici pentru săvârșirea 
rugăciunilor.

La oara 1 convoiul ajunse la catedrala 
Archangelski, in care fu aședat cadavrul.

După serviciul divin, Țarul și marii duci 
cu suita merseră la catedrala Uspensky și 
mănăstirea Ciudow și de aci la palat, iar 
impărăteasa-văduvă, mireasa marele ducese 
și suita lor trecură ia apartamentele inte
rioare ale palatului prin catedrala Bla- 
gowcensky.

Publicul putu apoi se pătrundă in ca
tedrală, spre a-și lua rămas bun de la 
împărat.

Cortegiul funebru in Petrupole.
Fisionomia orașului s’a schimbat cu to

tul. Sute de mii de oameni cutreeră stra
dele, prin care va trece convoiul funebru. 
Mii de lucrători sfârșesc decorările. Drumul 
de la gara Mirdai peste Newski-Prospect, 
de alungul palatului admiralității până Ia 
podul Nicolai, s’a decorat de abia astădi. 
Pe ambele lături ale stradei s’au ridicat 
stâlpi de doliu și obeliscuri, acoperite cu 

embleme funerare, și arcuri de triumf 
îmbrăcate in negru. Palatul Anicikow, locu
ința decedatului Țar, e îmbrăcat întreg in 
negru, afară de coloanele roșii din frontispi
ciul clădirei. La oarele 10 seara lucrările 
nu erau incă nicăeri isprăvite, afară de acele 
de pe cheiul englez.

O ceață adâncă invălue reședința. Cu 
toate că este incă foarte matinal, o mulțime 
imensă se grămădește pe Newski-Prospect, 
unde poporul se postase incă in timpul nop- 
ței. Acum s’a sfârșit cu împodobirea; strada 
e acoperită cu un strat gros de năsip și cu 
frunde de brad.

La oarele 8 răsună de pe fortăreață trei 
salve de tunuri, număroase trăsuri se suc
cedă, trupe cu musicele lor se apropie și 
se inșiră și îndărătul lor se grămădesc mase 
nenumărate de oameni; ofițeri călări patru
lează. Acum se inchid stradele laterale; 
toate podurile sunt pustii. La oarele 9 se 
inchid porțile caselor; portarii se postează 
înaintea lor; nici o prăvălie, nici un res
taurant nu este deschis. La ferestrele inchise, 
pentru care s’a plătit câte 200 ruble una, 
se văd capete peste capete. Balcoanele 
cernite remân goale.

Iarăș resună trei salve de tunuri. Trenul 
mortuar intră in gara Nicolai, care seamănă 
a salon de doliu. Jalnic resună de odată 
toate clopotele bisericelor, jalnic resună sa
lutul tunurilor. Maestrul de ceremonii, care 
se află la Djuma in capul cortegiului, urmat 
de trimbițași, toboșari și detașamente de 
trupe, ’și pune calul in mișcare.

Sute de mii de oameni umplu stradele 
reședinței, pe unde trece convoiul funebru. 
Pe bănci, scări și scaune se improvisează 
tribune. Pe stradele laterale, care duc spre 
stradele pe unde va trece cortegiul, dom
nește o îmbulzeală de nedescris. Clopotele 
sună când sombru, când mai ascuțit și din 
timp in timp bubue salutul tunurilor.

Deja cârnise capul cortegiului de la 
edificiul admiralității in spre prospectul admi
ralității, deja au trecut drapelul casei Roma- 
now, drapelul roșu de răsboi cu armele 
imperiale, calul favorit al Țarului „Lord“ 
și vre-o cincideci de steaguri și cai, pur
tând titlurile imperiale și numele părților 
imperiului, când sicriul Țarului d’abea fu 
purtat la gară pe auritul catafalc cu coroana 
imperială, tras de opt cai. Mitropolitul, în
conjurat de preoțime precedă carul până la 
biserica Snamenski, de unde eșiră preoții 
cu steagurile bisericești și icoanele și cele
brară un scurt serviciu funebru. Un haos 
de sunete se aud până la palatul admirali- 



tății. La apropierea carului funebru trupele 
salută, tobele bat de rugăciune și musicele 
intonează coralul lui Bortnjanski: „Cât de 
glorios e Ddeul Sionului". Apoi urmează 
cavalerul cu chirasa neagră de soleai, cu 
spada plecată spre picior ca semn de doliu 
pentru cel decedat.

Urmează acum un șir enorm de grupuri 
cu blasoanele diferitelor representațiuui și 
corporațiuni, tinerimea din școli, conduși de 
maestri de ceremonie și mareșali ai curții. 
Apoi vin miniștri consiliul de Stat, un 
escadron de cuirasieri, crainici, patru colo
neii, purtând sabia imperiului, medaliile și 
ordinele Țarului pe perne de brocat Ordinul 
Tereza și Stefan incheiă șirul decorațiunelor 
străine și ordinul s. Andrei din cele rusești. 
Acum apar insigniile imperiale, drapelul 
imperial, scutul și sabia, toate coroanele 
din tesaurul din Moscova și in sferșit, pur
tate de generalul Glinka, Manwin și consi
lierii de Stat Anbrie și Ignatiew, coroana 
imperială, sceptrul și merul Statului, a căror 
rubine, sinaragde și mărgăritare nenumărate 
strălucesc și scânteiază.

Cântările bisericești se aud mai bine. 
Precedat de cântăreți de biserică in haine 
lungi cu margini aurite se mișcă un șir 
foarte lung de preoți superiori și inferiori 
in odăjdii albe și de brocat de argint pur
tând iu mâni luminări, icoane și steaguri 
aurite. Cântecul mortuar: „Ddeule afânt, 
atot-puternic, aibi milă de noi!“ străbate 
duios strada. Vocile de sopran a cântăreți
lor tinări și basurile adenci a celor bătrâni 
fac o impresie mișcătoare. Toată lumea se 
crucește.

In sferșit se bat tobele trupele salută, 
drapelele se apleacă și se aude deslușit 
un coral solemn, amestecându-se cu sunetele 
unui marș funebru. Toată lumea se descoperă 
și își face cruce. Se zăresc penagiile de pe 
baldachinu catafalcului, apoi caii cerniți

FOTșO ARA.

Mosul Adam si baba Eva.
3 9

(Incheiarea.)

Atunci veniră, pre rend toate animalele de 
pre lume și Ddeu le spuse la toate soartea și 
numărul anilor lor. Și toate animalele fură mul- 
țămite cu atâta cât le-a dăruit Ddeu, numai 
Adam crepa de năcaz vă<țend că D<țeu le dăru- 
ește altor animale cu mult mai mulți de cât lui 
— hei dar n’avea ce face.

După ce se prerândară toate animalele veni 
și rendul măgariului; el stătu cu capul și cu 
urechile sale cele mari plecat spre păment și 
asculta in liniște soartea sa. DZeu îi <jise: „tu 
in toată viața ta se suferi chinurile și batjocurile 
cele mai mari, se te ostenești mult, se duci poveri 
mari in spate, mâncarea ta se fie spini și pălă- 
midă, pae și nutreț reu și se trăești pre păment 
50 de ani.“ Bietul măgariu audind aceasta cădu 
in genunchi înaintea lui Ddeu și-i <Jise : „Fi in
durat mie Doamne! dacă sunt rânduit ca se duc 
o vieață așa ticăloasă pre lumea aceasta, atunci 
mai scurtează-mi vieața cu 20 de ani, căci e prea 
mult 50 de ani se trăesc și așa rău se-mi umble. 
Milostivește-te spre mine Doamne, și-mi scurtă 

conduși de ofițeri din grajdurile imperiale 
și catafalcul măreț. Pe scările acestuia stau 
patru adjutanți-generali și patruspredeee ge
nerali, ținând panglicile cosciugului de brocat 
de aur, peste care e aședată coroana împă
ratului. Cosciugul e acoperit pe jumătate 
cu mantaua imperială brodată cu liemelină 
și doui generali țin extremitățile ei.

Iinposantul dric trece in fața publicului 
infășurat de fumul a 60 facle, purtate de- 
pagi, însoțit de sunetele unui coral solemn, 
întrerupte din minut in minut de salve de- 
tunuri. Mulțimea sta tăcută, numai mânile j 
fac cruce din ce in ce mai des. îndărătul 
dricului poporul vădii pe noul Țar, înconju
rat de suita sa, de membrii familiei impe
riale și principii străini. Țarul purta uni
forma regimentului Preobrajenski.

Cortegiul a făcut o impresie grandioasă.
Biserica s. Petru și s. Paul a fost vi- - 

sitată in noaptea din urmă de mai multe 
mii de persoane pentru a da omagiu rămă
șițelor pământești ale lui Alexandru III. 
Visitele au continuat toată dina. Publicul 
este foarte tăcut. Multe persoane plâng. Cea 
mai mare parte a visitatorilor sărută crucea 
ce se află pe pieptul mortului.

Doliul la Petrupwk și Moscova.
Cu toate intențiile cele buDe, decorația 

Petersburgului păstrează un caracter oficial;; 
Moscova nu a întrebat mult ce fel de dra
pele de doliu vor place autorităților și fie-' 
care casă a arbqrat doliul, care i-a plăcut.! 
Acolo fâlfăe steaguri negre, negre cu alb, 
negre cu pleureuse și albe cu margini ne
gre. In Petersburg se văd pretutindeni stea
guri negre cu alb. In Moscova totul ieși 
din țîțîni, grijile dilnice dispărură, afacerile 
stagnară. Populația Moscovei trăește acum 
mai mult ca ori când pe strade și in bi
serici, unde se văd toată diua pioși cari 
se roagă.

Petersburg, centrul politic, căruia îi in- 

vieața cu 20 de ani.“ Aurind aceasta moșul Adam 
făcu față veselă păși înaintea lui D$eu și-i dise; 
„Ddeule! fi mie indurat și dăruește-mi mie cei 
20 de ani cari nu-i primește măgariul." D<jeu 
se milostivi spre om și-i dărui cei 20 de ani de 
la măgariu. După măgariu urmă cânele ca se-și 
primească numărul anilor și soartea sa in lume. 
Ddeu îi dise: Tu câne! tu ai se păzești casa, 
turma și toată avuția stăpânului tău. Tu ai se-1 
însoțești pre densul in toate regiunile și ori unde 
va merge densul, se latrii și se-1 păzești de toți 
dușmanii lui, ba incă și la lună și la stele se latrii 
și să te indestulești cu oase și cu im puțiciuni, și 
se trăești pre păment 40 de ani. Atunci cânele 
nemulțămit dise: „Oh prea bune Ziditoriule! 
dacă așa soarte amară mi-ai croit, fi indurat mie 
și nu-mi da o vieață atât de lungă, ci mai scur- 
tează-mi-o cu 20 de ani; că-mi va fi mie de 
ajuns se trăesc pre lume 20 de ani in așa multe 
neajunsuri și necasuri. Atunci Adam iar păși 
vesel înaintea Ziditoriului și cjise : „Dumnezeule 1 
Domnul meu și stăpânul meu, dăruește-mi mie 
cei 20 de ani cari nu-i primește cânele, căci mie 
ca la împăratul pământului mi se cuvin." Dumne
Zeu intru multă bunătatea sa dărui omului cei 
20 de ani, cari nu vru cânele se-i primească și 
moșul Adam era acum vesel și indestulit cu 

cumbă și primirea personagiilor princiare și 
a numeroase deputațiuni, poartă deja din 
pricina aceasta o altă fisionomie. Negoțul 
cu fotografii este in floare și totuș lipsește 
din viața aceasta de stradă caracterul, care 
se atragă atenția. Numai când simplul rus 
se oprește in fața unei biserici sau icoane*  
scoțend căciula și făcând cruce, i-se vede 
pe față durerea pentru moartea Țarului.

Numărul cererilor pentru a depune co
roane este enorm, până acum se numără 
1000 coroane.

In timpul transportului cadavrului im
perial de la Sebastopol la Petersburg se 
schimba la fie-care stație garda de onoare.

De la amiadi stradele, mai cu seamă 
Newski-Prospect, sunt literalmente pline de 
lume și trăsuri și in fie-c&re moment circu
lația este întreruptă.. In doliu adânc e ina- 
brăcată Duma de unde va porni capul cor
tegiului. Pe la oarele 3 apărură crainicii 
călări in costume de catifea neagră,, purtând 
pe pept acuila imperială și pe cap pălării 
rotunde cu pene, precedați de trîmbițași și 
un escadron de cavaleri ai gardeL Publicul 
se grămădi in jurul acestui cortegiu și unul 
di» crainici anunță, după un signal de trom
petă, aducerea cadavrului Țarului in biserica 
&. Petru și Paul.

Inmormăntauca Țarului Alexandru III.
Archiducele Carol Ludovic, prințul Enric 

de Prusia și prințul domnitor al Muntene- 
grului au sosit. Ei au fost primiți de cătră 
Țar, de cătră marii duci și de cătră dem
nitari. Li s’aa făcut onorurile militare.

Au sosit de asemenea principele Sue
diei, deputațiunea spaniolă împreună cu du
cele de Alba, deputațiunile militare germane 
și austro-angare.

Țarul, marii duci și principii presenți 
au dus cosciugul la mormânt. Artileria a 
tras salve.

Un serviciu funebru s’a oficiat adi in 

soartea sa. — In sferșit veni și măimuța înaintea 
lui Dumnezeu ca se-și primească și ea numărul 
anilor și soartea sa după care adecă avea se 
trăească pre lume. — DumneZeu vâZ'mdu-& îi 
Zise: Tu se te numești măimuța! și se ai chipul 
omului dar minte, graiu și judecată ca el se nu 
aibi, ei se fi proastă hăbăucă, și toți se te bațjo- 
curească și se-și rîZă de tine, și se fi silită se 
înveți jocuri și apucături ca se fi de rîs la lume, 
și se trăești 60 de ani pre păment. Atunci măi
muța incepîi a sâ rostogoli pre jos, a-și bate 
peptul și a se ruga Zicând: „Prea bune, prea 
bune Doamne! așa soarte ticăloasă la nime nu 
ai dăruit numai mie ; nu roâ lăsa de joc omului 
și de rîs lumei, nu mâ lăsa Doamne, ci retează-mi 
30 de ani din vieață că-mi va fi mie destul 30 
de ani se trăesc de rîsul lumei.“ Atunci moșul 
Adam iar Zise lui DZeu se-i dea lui cei 30 de 
ani de la măimuță și DumneZeu ascultă și de 
astă dată. DZeu după acea suflă earăși cu trâm
bița și toate animalele se imprăștiară ducâudu-se 
ca se trăească fie-care după soartea ce primise 
unele mai bine altele mai râu, după cum adecă 
voise DZeu.

Moșul Adam mulțămf lui DZeu pentru 
onoarea ce i-a dat și se duse acas, iară DZeu se 
suf earăși in ceriu.



presența Țarului, principilor streini, miniș
trilor și a membrilor consiliului imperiului.

Corespondenții diarelor streine au fost 
de asemenea admiși.

O mulțime imensă staționa in fața bi- 
sericei. Ordinea a fost perfectă.

Principele moștenitor al României a so
sit la 11 și 4 dimineața. La graniță fusese 
primit de adjutantul Nepokoitschisky. La 
gară a fost așteptat de cătră marele duce 
Paul, de personalul legațiunii României și 
de o gardă de onoare a regimentului Paul. 
A. Sa R. s’a dus împreună cu marele duce 
Paul la palatul de iarnă, unde a fost sa
lutat de marii duci Constantin și Dimitrie 
Constantinovici, de principele Petru și Ol
denburg, de principii Eugen iu și George de 
Leuchtenberg, de miniștrii de resbel și de 
marină.

înainte de amiadi la 10 oare și câteva 
minute trei detunături de pe fortăreața Petru- 
Paul dedeau de știre celor veniți se dee 
țarului Alexandru al III-lea ultimul onor, că 
au se meargă la catedrala Petru-Paul. înaintea 
ușilor catedralei doi heroldi in costum de 
doliu și-au ocupat locul de gardă. Preste 
puțin timp au inceput a sosi trăsurile de 
curte aducend pe dignitarii de curte și pe 
cei de stat, apoi trăsurile diplomații or acre
ditați la curtea rusească și ale suitelor lor; 
după acestea veniau representanții curților 
esterne și nu preste mult spațioasa catedrală 
era indesuită de cel mai ales public al 
Europei. Inmediat după trăsura țarului, a 
țarevnei văduve și a miresei Alice urmau 
principii și prinții statelor esterne, apoi marii 
duci și ducesele Rusiei.

La ușa catedralei metropolitul incungiurat 
de clerul inalt a primit pe țarul Nicolae II, 
și familia imperială cu sfânta evangelie și 
stropindu-i cu aghiasmă i-a petrecut la locu
rile lor. înaintea altariului era loc destinat 
pentru familia țarului și pentru persoanele 
princiare ale statelor esterne; in dreapta

Când ajunse naoșul Adam acas spuse babei 
sale toată intemplarea și se bucurară amândoi 
dând laudă lui Dumnezeu.

Și trăiră ei amândoi fericiți, el ca împărat 
și ea ca împărăteasă a pământului 30 de ani, 
cari adecă le-au fost dat lor Făcătorul. Acești 
ani trăiră după cum se <Țce „lumea albă“ ne
conturbați și neasupriți de nime. După ce trecură 
acești ani veniră anii de la 30 până la 50 cari 
i-a fost primit de la măgariu. Aceștia fură mai 
răi căci strămoșii noștri lucrau mult și aveau 
puțin, erau năcăjiți, chinuiți și nu-și puteau aduna 
pentru ei și pentru copii lor mai nimic. Ei înce
pură a cârti nebăgând in seamă că ei sunt de 
vină pentru că ei au cerut pentru dânșii anii 
cari măgariul nu vru se-i primeasă. — După ce 
trecură acești ani urmară alții și mai răi, urmară 
anii de la 50 până la 70 cari erau ai cânelui și 
cari i-au cerut Adam pentru el. Acum strămoșii 
noștri, sau fost ingreoiat cu totul, nu-i pute-ai 
urni nici cu parul din casă căci erau slabi, ne- 
potincioși, bătrâni, se temeau și de umbră, și se 
nu se fie atins cineva de ei sau de averea lor că 
nu te lăsa cu una cu două nebatjocorit și ocărit 
de-ți era mai mare rușinea. Se nu fie vădut pre 
nime in aretul lor că turbau de mânie. De multe 

catafalcului ocupa loc corpul diplomatic ; in 
stânga catafalcului ocupau loc deputațiunile 
militare, intre cari erau și ofițerii austro- 
ungari, germani și italieni. Țarul Nicolae sub 
intreg decursul serviciului divin a stat lângă 
mamă-sa, inmediat lângă densul era mireasa-sa, 
arcliiducele Carol Ludovic, prințul Heiurich 
și prințul de Neapol.

îndată după ce țarul Nicolae II. și-a 
ocopat locul s’a inceput serviciul funebral 
cu căutările sale jalnice pătrundetoare, lu
minările de ceară ca la un semn s’au aprins 
in manile tuturor celor asistenți, ear după 
ectenia metropolitului corul funebral cu vo
cile profunde ale bărbaților și cele înge
rești ale băieților au intonat stichirea 
„Odihnește mântuitoriule sufletul robului 
teu și-l așeadă in raiu, unde toți sfinții tăi 
se odihnesc........“ așa de doios, de lacrimi
luciau pe genele chiar și ale bărbaților, și 
răspunsul „Vjesnaja pamjat“ la celelalte ec- 
tenii, acuș forte acuș pianissimo ca glasul 
ce se stinge, ear publicul cuprins de emo- 
țiune șoptia și el „Vjesnaja pamjatl*

La finea serviciului divin țarul, țarevna 
văduvă, marii duci și ducesele și-au mai 
luat odată adio de la răposatul, — pentru 
vecie, apoi Nicolae II. cu pași firmi s’a 
apropiat de nou de catafalc și a acoperit 
pe reposatul cu paliul de țar al acestuia, 
și ceremonia funebrală s’a terminat. Opt 
adjutanți militari au aședat și ghintuit aco
perișul sicriului, iar țarul, principii străini, 
ministrul de curte și primul adjutant suprem 
militar au ridicat sicriul pe brațe și l’au 
dus in criptă, unde l’au presărat cu pă- 
meut. In acest moment liniștea din cate
drală fu întreruptă de puternicile detunături 
de tunuri și salve ale companiilor de onoare 
in timp ce țarul Nicolae și țarevna se ru
gau ingenunchiați la sicriul celui ce are se 
fie astrucat pentru totdeuna: Țarul Alexan
dru al III-lea a trecut din lumea aceasta 
la strămoșii sei.

ori cârteau aspru asupra lui Dumnezeu, dar 
Dumnedeu drăguțul de el căuta numai pre o 
fereastră din ceriu la ei și rîdea lăsându-i se facă 
și se trăească cum le place și cum pot, căci ei 
singuri purtau vina, că nu s’au indestulit cu anii 
ce le-a fost dat Dumnezeu, ci voiau se trăească 
până-i lumea.

Când fură de 70 de ani împliniți; trecură in 
anii măimuții, atunci se fi vSdut pre strămoșii 
noștri cum se jucau ca copii cei mici, își perdu- 
seră mintea și prostiseră, lăsând toate grijele și 
câștigurile pre umerii feciorilor lor, carii de 
multe ori se rîdeau de ei vâdându-i in mintea 
copilărească. Ei ședeau numai la sobă caldă 
mâncau și beau și n’aveau nici o grijă. Dar de 
multe ori n’aveau ce mânca căci grâul li se găta 
și atunci trăiau până iar la seceriș cu răbdări 
prăjite, știți colea cum trăesc și astădi oamenii 
săraci.

Așa o pățiră strămoșii noștri și așa o pățim 
și noi, toți cari suntem următorii lor pentru că 
Dumnedeu a hotărît atunci nu numai soartea și 
numărul anilor lui Adam, ci și a tuturor utmă- 
torilor lor, și noi doar următorii lor suntem căci 
de la ei ne tragem ; și de trăim noi ca se ajun
gem in anii măgariului, in anii cânelui sau in

De pe fortăreața Petru-Paul la sunetul 
salvelor și al tunurilor flamura de doliu a 
dispărut și in locul ei stindardul național 
rusesc se legăna in valuri cadențate formate 
de adiera vântului, ca și când ar fi voind 
sâ se plece înaintea noului seu domn. Pe 
stradă ca prin farmec resare o nnuă viață, 
o mișcare agitată; pe cheiul Nevei mulțime 
de popor se aglomerează se vadă pe inalții 
oaspeți re’ntorcendu-se din catedrală; la 
123/4 prin salvele artileriei și ale infanteriei 
de nou se agită atmosfera și se sguduie’ 
ferestrele palatelor dimpregiur, și inmediat 
după aceasta semnele și decorațiunile de 
doliu suut luate jos, prăvăliile se deschid 
și capitala Rusiei trece din doliu in veselie, 
căci salvele diu urmă erau date in onoarea 
țarului Nicolae al 11-lea, care se re’ntorcea 
de la actul inmormeutarei.

România.
Nunta de argint a părechii regale române.

Asupra serbărilor date in onoarea suve
ranilor români cu prilegiul sdrbării nunții de 
argint „T i m p u 1“ aduce următoarele amă
nunte :

In 15 Noemvre la oarele 5 și jum. a fost 
recepțiune la palat.

In salonul cel mare de recepțiune erau 
inșirați invitații, cari veniseră se felicite pe 
suverani, și se remită darurile.

Maiestățile Lor s’au întreținut cu fie-care 
in parte cu afabilitatea lor obicinuită. Cu 
deosebire M. Sa Regina era radioasă și in 
convorbirea cu unul din invitați nu s’a putut 
opri de a-și arăta înalta mulțumire pentru 
strălucita primire ce a fost făcută suverani
lor prin următoarele cuvinte pline de avent 
poetic:

„Primirea ce mi-a făcut populațiunea 
capitalei a fost mai caldă de cât caldul soare 
de adi“.

Când au inceput presentările, dl N. Fi- 
lipescu, primarul orașului, incungiurat de 
consiliul comunal, a pronunțat, in numele 
comunei, o alocuțiune pentru serbarea nunții 
de argint a suveranilor.

anii măimuței nu trebue se ne mâniem pre 
Dumnezeu căci nu el e de vină, ci moșul Adam 
care a cerut pentru el, prin urmare și pentru noi 
următorii lui acei ani de suferințe și de năcazuri. 
Și știut este că oamenii la bătrânețe trăesc mai 
râu, puțini foarte puțini sunt de aceia, cari la 
bătrânețe se trăească ca in tinerețe ori mai bine 
doară. Dar iar vedeți cum e lumea, sau mai bine 
dis cum e omul ? se trăească el ori cât de mult 
și ori cât de in silă, totuș cu greu s’ar despărți 
de această lume păcătoasă. Puțini sunt de aceia 
cari die: „Doamne ia-mă, ori „moarte unde ești 
de nu vini se-mi scurți dilele ?“ dar și acești 
puțini cari s’ar afla se dică așa, stau bun că o 
<țic numai din gură, că do ar veni moartea la ei 
chiar in momentul când o chiamă, nu știu deu 
de n’ar dice: „mai stăi moarte, mai stăi puțintel 
că nu sunt gata.*  Așa <lău sunt oamenii; Ddeu 
bunul insă știe ce face și cum face și cine nu 
se indestulește cu ce-i dă Ddeu pre cum a fost 
moșul Adam, acela nu e vrednic de ce-i dă 
Ddeu și atunci a rămas dicala: „Cine nu se 
indestulește cu un ou nu-i vrednic de un bou,“ 
sau „cine nu se indestulește cu puțin nu-i vred
nic de mai mult!“

George Cătană inv.



După aceasta a urmat presentarea dele- 
gațiunilor cu daruri.

Intâiu a fost primită societatea doamne
lor române, sub presidența dnei Eufrosina 
Catargiu. Dna Catargiu a oferit M. Sale re
ginei un pupitru de lemn scuipat cu flori do 
aur și de argint și presărat cu petri scumpe.

Apoi au fost primite doamnele de onoare 
ale M. Sale reginei, dna Cornescu, presi- 
denta societății „Furnica44, care a oferit o 
canapea foarte artistic lucrată, societatea 
„Munca44 care a oferit un paravan, societatea 
„Elisabeta Doamna14 care a oferit un frumos 
coș cu o panglică, pe care erau increstate 
25 de spice de grâu in argint, și alte daruri 
oferite de alte societăți și particulari.

După aceea M. Sa regele și M. Sa re
gina au primit delegația oficerilor de reservă.

Darul comisiunii oficerilor in reservă, 
oferit M. Sale reginei cu ocasia nunții de 
argint este o cruce „Elisaveta44, lucrată in 
aur și impodobită cu briliante; deasupra 
crucii se află coroana de aur impodobită cu 
foi de trandafiri sălbateci in argint.

Când comisiunea a remis frumosul ei 
dar, dl colonel V. Obedeanu a pronunțat ur
mătoarea alocuțiune:

„Sire! Doamnă! Cu ocasia fericitei (Iile 
de adi a nunții de argint a Maiestăților 
Voastre, corpul oficerilor in reservă, acest 
element puternic al armatei noastre, respec
tuos ve aduce călduroase felicitări și pro
fundul nostru devotament.

„Noi, veteranii armatei, nu putem uita 
glorioasele fapte ale Maiestății Voastre din 
ultimul resboiu. Pe când Maiestatea Voastră 
făceați se răsune prin văile - și câmpiile din 
Bulgaria strigătul de vitejie, strigăt româ
nesc, M. Sa regina veghia la capul răniților 
și inființa crucea „Elisaveta44, acest semn al 
credinței cu frumoasa-i devisă de alinare și 
mângâiere, răniții v’au numit Maiestate, 
mama lor, mila lor.

„Se trăești, Maiestate, ani mulți și feri
ciți ca scut al poporului român, se trăești 
strălucită Doamnă, ani mulți și fericiți ca 
podoabă a neamului românesc44.

La oarele 6 se terminase primirea delc- 
gațiunilor cu daruri.

*
Astăcli in revărsatul dorilor, capitala a 

fost deșteptată de trei salve de tunuri.
Stradele sunt impopobite cu steaguri, 

casele și balcoanele deasemeni. De dimineață 
lumea este grămădită in fața palatului pe 
Calea-Victoriei și până la metropolie, oprind 
chiar circulația trăsurilor.

Pe tot parcursul drumului până la ca
tedrală sunt inșirate trupe din garnisoana 
capitalei, câte un detașament din fie-care 
armă.

La oarele 93/4 Maiestățile Lor se sco- 
boară din palat și se urcă in trăsura regală. 
Musicile din curtea palatului cântă primirea.

Suverana este imbrăcată in alb.
Cortegiul este astfel compus: un pluton 

de gendarmi călări, prefectul poliției, doi 
furieri ai palatului, călări, doi picheri, tră
sura regală a Maiestăților Lor, la dreapta 
comandantul corpului II de armată și la 
stânga șeful casei militare regale, dl general 
Vlădescu, apoi ajutanți regali călări; un es- 
cadron de gendarmi incheie cortegiul. De la 
balcoane și ferești, pe toată calea-Victoriei, 
o ploaie de flori cade peste capetele suvera
nilor, a căror trăsură mergând la pas, stră
bate cu anevoie valurile de lume.

De la oarele 9 deja, biserica metropoliei 
este ințesată de lume.

La oarele 10 și 5 minute sosesc Maies
tățile Lor și sunt primite in aclamațiuni și 
in sunetul trimbițelor.

Dl L. Catargiu, președintele consiliului j 
de miniștri iese la intrarea bisericei pentru 
intimpinarea suveranilor.

Imediat după aceasta incepe serviciul; 
divin oficiat de I. P. S. Sa metropolitul-pri- 
mat, incungiurat de mai mulți episcopi.

Serviciul divin, ascultat cu cea mai mare' 
religiositate, durează vr’o 20 de minute. Apoi 
dl L. Catargiu dă cetire actului comemora
tiv prin care se amintește pe scurt domnia 
fericită a Maiestăților Lor și se urează su
veranilor toate fericirile.

Actul comemorativ se semnează de Ma
iestățile Lor, de domnii miniștri și de inalții 
dignitari ai statului.

La oarele 11 Maiestățile Lor părăsesc 
biserica, oprindu-se puțin la ușe pentru a fi 
fotografiați. Se dă semnalul plecării și cor
tegiul pornește in acceaș ordine in care ve- I 
nise de la palat.

Pe tot parcursul prin care a străbătut 
trăsura regală, atât de la palat la metropolie, 
cât și de la metropolie până la palat, s’au 
remis M. S. reginei mai multe petițiuni pe 
care le-a primit cu obicinuita afabilitate.

Una din petiționare neputend se ajungă 
la M. S. regina, grațioasa suverană a trimis 
un oficer pentru a lua petiția.

Pe tot drumul, la întoarcere ca și la so
sire, Maiestățile Lor au fost respectuos sa
lutate și aclamate frenetic de imensa mul
țime care a continuat se staționeze pe strade 
incă mult timp.

La oarele 11 și jum. au fost primiți la 
palat dnii miniștri impreună cu soțiile lor.

La oarele 12 corpul diplomatic cu dnele 
au adus felicitările lor M. S. regelui și 
reginei.

La oarele done a avut loc recepția per
soanelor oficiale, a I. P. S. S. metropolitului- 
primat și a inaltului cler; a domnilor preșe
dinți ai corpurilor legiuitoare cu biurourile 
și dnii senatori și dcputți aflați in capitală; 
a membrilor inaltei curți de cassați și corup
turi, a dlor membri ai Academiei și a mem
brilor curților și tribunalelor.

La oarele 3 au fost primiți la palat dl 
rector al Universității cu dnii decani și pro
fesori ai facultăților; primarul capitalei cu 
consiliul comunal, toate ramurile administra
tive și domnii oficeri generali și superiori.

Seara toate edificiile publice din capitală 
și stradele principale au fost iluminate.

rea alor 15 dile se ordinează in contra lui 
execuție.

Aceasta lege, pe lângă partea sa bună 
aplicată la poporul nostru își are părțile 
sale foarte desastruoase.

1. Scrisorile venite de la judecătoriile 
cercuale regești, fără escepțiune toate vor fi 
esmise in limba maghiară, așa că poporul 
nostru se nu le priceapă ; deci nici că poate 
a-și face protestul de „ellen mondok44 adecă 
protestez sau nu recunosc a fi dător.

2. Cei mai mulți dintre poporenii noștri 
români nici că știu ceti, apoi nici nu cunosc 
aceasta lege, deci din asta neștiință îi aș
teaptă grele calamități.

3. Inmanuătorii de scrisori de prin co
munele noastre, cât și antistiile in cele mai 
multe locuri sunt compuse din nește străini 
din fire răutăcioși față de poporul nostru, 
așa putem prevede că aceia nici că vor es- 
plica adevăratul sens al legei, cum va pute 
bietul plugar a se mântui de sila pusă pe 
spinarea lui fără cunoștiință de lege ?

4. Apoi că jidani ca crâșmari și specu
lanți de toate tagmele sau alți sbiri de ai 
poporului prin rafinăria indatinată știu a 
câștiga organele comunale prin băuturi și 
alte mijloace de corupțiune, ca se nu esplice 
sensul legei celui inprocesuat, ca așa pro
cesul fără nici o pertractare este dobândit, 
espirând cele 15 dile.

In cât din neștiința acestei legi, țeranii 
noștri pot fi espuși la cele mai mari perderi, 
o sfântă dătorință are inteligința noastră fără 
escepțiune, ca fără intârdiare se instrueze 
poporul la praxa acestei legi. Nu numai, 
ci foile noastre au o chiamare măreață și 
dătorință, ca fără amânare se pună la des- 
batere și esplicare amenunțită provecjută cu 
comentar asta lege.

Deci fără amânare trebue luminat plu- 
gariul român căci deja oardele flămânde au 
și pornit pe cale a tunde și a mulge sub 
masca acestei legi poporul nostru blând.

In fine așteptăm de la zeloșii noștri ju
risprudent, cari poartă cumpena dreptății și 
sunt crescuți in templul lui Themis, ca se no 
tâlcuiască asta procedură sumară, ca fie-caro 
se poată trage folos.

Satunou-de-sus, 1894. — I. Co st in 
preot român.

Din legile țerii.
Legea sumară.

In 1 Noemvre c. n. a intrat in vigoare 
legea așa numită sumarie art. IX. din 1893, 
care se ocupă despre așa numitele ordina
ți uni de plătire. In ințelesul acestei legi se 
pot incassa toate pretensiunile de plătire cari 
cad sub procedura de o pretensiunc de una 
miiă corone fără accidente. Aceste demân- 
dări de plătire, la recercarea verbală sau in 
scris a competenților se esmit din oficiu din 
partea judilor de la judecătoriile cercuale.

Conform acestei legi, numai atunci are 
loc procesul, dacă provocatul de a plăti sau 
de a achita datoria, nu recunoaște sau di
recte neagă de a fi dător, care observare tre- 
bue se fie indusă pe coala de inmanuare, că 
numai așa ordinează judecătoriul pertractarea.

Dacă provocatul nu se folosește de acest 
drept prin lege asigurat, atunci după trece

Cronică.
Adunarea alegătorilor români. Mer- 

curi in 16/28 Noemvre alegătorii români 
de deputați dietali din Transilvania, Ungaria 
și Banat vor ține in Sibiiu o adunare, la 
care se vor sfătui asupra stării politice de 
acum a poporului român. Fie-care alega- 
toriu român membru al partidului 
național are dreptul se iee parte la acea 
adunare.

Încă un articol incriminat. Eri după 
amiatji scrie „Dreptatea44 din 18 Noemvre a 
fost Dl Dr. V. Branisce din nou ascultat de 
judele de instrucțiune Gerdanovics. Procuro
rul Gozsdu a cerut a nume introducerea 
instrucțiunei contra diuariului nostru pentru 
primarticolul „încă una la răvaș44, publicat 
in nrul 132 al „Dreptății44, cerend totodată, 
ca actele instrucțiunei se se alăture la actele 
instrucțiunei introduse contra articolilor an
teriori și se se pertracteze deodată. Judele 
instructor nici n’a mai cerut de la acusat 
naționalul, fiind procesul verbal dimpreună 
cu național și recriminațiuni deja litografat. 
(!) Dr. Branisce a declarat că Dsa a scris și



publicat articolul, primește deci deplina res
ponsabilitate, declară insă că articolul e scris 
din incidentul unei enunciațiuni făcute de 
ministrul de interne Hieronymi la 23 Iunie 
a. c. in presența Dlui Dr. Iosif Gall, membru 
in casa magnaților, cătră deputațiunea ro
mână din Solnoc-Doboca, constatatoare din 
DD. Grigorie Popescu preot in Suciu, Dionisiu 
Vajda proprietariu in Alparet și Dr. loan 
Fărcaș advocat in Deș, cari au umblat in 
cestiunea brutalităților comise de gendarmi. 
Luându-se aceste la protocol, s’a incheiat 
ascultarea. Acusatul n’a subscris procesul 
verbal, fiind acela redigiat in limba maghiară.

Casina din Lipova. Ii se scrie Tribunei: 
Onorabilă redacțiune 1 Societatea română de 
lectură din Lipova, după existența ei de 27 
ani, cu anul viitor are se intre in o vieață 
nouă mult promițătoare. In adunarea sa extra
ordinară ținută luna trecută sub presidiul 
dlui învățător Constantin Creciun, conmembrul 
dl Aug. Berian, practicant forestier in Lipova, 
a dat cetire elaboratului său de regulament, 
menit de a da o direcțiune nouă vieții noastre 
sociale atât celor din Lipova cât și membrilor 
externi din giurul Lipovei, care nemodificat 
s’a primit de intreaga adunare, hotărîndu-se 
totodată eșirca din localitatea de până acuma 
(care pentru noua vieață socială proiectată 
pare a fi de tot mică) si cu 1 Decemvre a. 
c. strămutarea ei in noua locuință exarândată 
de la conmembrul, bravul comerciant român 
dl Aurel Savici. In acest local elegant și 
spațios deci se ne intâlnim cât mai mulți și 
cât de des domnilor și fraților români din Li
pova și giur, ca reciproc imbărbătându-ne și 
luminându-ne se ajungem la ținta ce o are 
ori și care societate română de lectură!

Done fonduri. Pentru două fonduri 
decurg de present intre români colectele, 
pentru eternisarea memoriei a lor doi bărbați 
mari ai noștri, dintre cari unul a luptat o 
viață intreagă cu știința, ear celalalt a prins 
arma in mână, pentru recâștigaroa drepturi
lor poporului român: unul e George Barițiu 
și celalalt Avram Iancu.

La „fondul George Barițiu11, administrat 
de „Asociațiunea transilvană11, au intrat până 
acum din colecte 1628 fi. 31 cr. și 9 lei.

La fondul pentru ridicarea unui monu
ment lui Avram Iancu in Cebea, administrat 
pro visor de „institutul tipograficu s’au adunat 
până acum, mai cu seamă de la săteni, 1990 
fl. 36 cr. și 223 lei 50 bani. — Banii se află 
depuși spre fructificare la institutul „Albina11. 
Colectele se continuă.

Clopotul regelui Carol. In amintirea 
evenimentului familiar îmbucurător întâmplat 
in castelul de la Sinaia, M. S. regele Carol 
al României a comandat la turnătoria Gross- 
ner din Viena un clopot frumos. Clopotul, 
care cântărește 3500 chilogrami și are tonul 
„C“, va fi așeqlat in noul turn al castelului 
Peleș. Pe o parte a clopotului se află o cruce, 
ear pe ceealaltă inscripția in limba română, 
că clopotul s’a turnat in amintirea clilci 
imbucurătoare amintite. Clopotul s’a espedat 
deja in România și in curend va fi ridicat 
in turn sub supravegherea șefului turnătoriei.

Concert și joc in Maiere. Serbarea 
anului al treilea de la inființarea reuniunii 
române de cântări din Maierile Timișoarei 
incoace s’a ținut Duminecă in 18 Noemvre 
cu un resultat pre;a frumos. Spațioasele sale 
ale hotelului Nmvotny erau indesuite de 
public român și sttrăin, din loc și dinpregiur. 
Piesele programei s’au esecutat astfel in cât 
unele piese au trebuit se se repeteze intre 

viforoasele aplause și aclamațiuni ale publi
cului. Chorul vocal mixt din Ciacova cu fru
mosul seu steag și condus de dirigintele loan 
Uzon a fost intimpinat și primit cu simpatiă 
și insuflețire. Prin producerea, piesei „Cisla“ 
și a jocurilor naționale „Călușieriul11 și 
„Bătuta11 au cucerit publicul intreg. Ear 
chorul din Maiere sub conducerea lui Karrasz 
a escelat cu „Vals“-ul acompaniat pe forte- 
pian. Producțiunilor a urmat dans și petre
cerea a ținut până in diori. Reuniunea ro
mână de cântări din Maiere poate fi mândră 
pe succesul și mulțumită cu resultatul moral 
și material al serbătoarei sale din Dumineca 
trecută. Numai cu credință și cu nădejde 
românește inainte!

Persecutare. Din cercul Oraviței primim ' in cari se spală 
următoriul raport scurt dar cacacteristic despre 
cea mai nouă bravură a primpretorului Ora-
viței: Ioan T o p a 1 ă din Agadiciu, lucrătoriu 
la petrăria din Brădet a incassat din indemnul, 
că și alți consoți ai săi au făcut’o, sumulițe 
de contribuiri benevole pentru monumentul 
lui Avram Iancu. Toată suma incassată 
se urcă la vr’o 4 fl. v. a. Din acest incident 
Topală deodată s’a trezit cu niște gendari cari 
in modul lor cunoscut au luat lista contri- 
buirilor și au prcdat’o primpreterului, cunoscu
tului Motsidlovsky. Acesta apoi l’a citat la 
sine pe Topală și fără multe ceremonii l’a 
osândit Ia 8 dile prinsoare. Se pricepe, că 
osânditul a apelat contra acestei sentențe. i 
Dar am mai dori se știm, că bani unde s’au 1 
depus și spre ce scop se intrebuințează? Și 
am mai dori se știm că pe cei ce colectează 
pentru monumentul lui Kossuth de ce nu-i 
prigonește nime ?

Un guvern invins de un diuariu. 
Diuariului angles „Daily New“ se scrie din 
Brazilia, că diuariul „Journal de Comer- 
cio“ din Rio de Janeiro a causat multe oare 
neplăcute lui Peixoto, presidentului re- 
publicei braziliane. Din necaz dară Peixoto 
și-a pus carul in petri se trântească acea 
foaie, care era datoare cu sume considerabile 
bancei de stat din Janeiro. Peixoto a indemnat 
adecă acea bancă se ceară imediată resolvire 
a sumelor cu cari îi datorește. Din causa 
acestor machinațiuni ale guvernului proprie
tarii foii nu căpătau împrumuturi nicăiri de 
la nici un institut de bani, erau desperați. In 
fine și-au luat refugiul la imprumut prin 
subscripțiune publică. Aceasta a succes stră
lucit. Publicul se rupea se pună mâna pe 
acțiile emise de foaia și redactorul a depurat 
după puține dile datoria foii de 2 milioane 
trei sute de mii dolari la banca statului.

Pentru biserica română din Maierile 
Timișorii au mai contribuit Natalia și V. 
Kristoi din Iasenova 2 fl. v. a.

Difteria in Hitiaș. Foile străine aduc 
știrea, că in comuna Hitiaș, comitatul Timiș, 
difteria grassează intre copii de școală in 
măsură așa mare, in cât a trebuit să se inchidă 
școala.

Intimpinare. La cele publicate in numă
rul trecut al acestei foi despre Românii din 
Torontal, Domnul Gavril Selagian, paroch 
in Checia română, ne trimite o scrisoare spre 
publicare, in care cere ca raportorul se-și 
spună numele și se-și dovedească aserțiunile, 
la din contra cu scriitori anonimi Dsa nu 
stă de vorbă.

Avis. Aducem la cunoștința p. t. public, 
că administrația fliuariului „Dreptatea11 
și „Foaia de Duminecă11 se află de adi incolo 
in cetate, strada Matia Corvin nr. 7.

Economia.
Industria untului proaspet.

II. Din nenorocire, in țările unde se con
sumă unt mai mult, cum sunt Francia, 
Helveția și Holanda, țara brînzeturilor de 
lux, untul proaspet se fabrică in alt mod. 
Nu se mai intrebuințează nici săul de vacă, 
nici laptele, nici ugerul; s’au găsit mijloace 
mult mai ingenioase, grație cărora se obține 
cu puțină cheltuială unt proaspăt veritabil 
și gustos.

In orașele mari ale țărilor mai sus nu
mite, există fabrici, cari cumpără de la res
taurante tot ce rămâne prin farfuriile con
sumatorilor și tot ce se stringe in hîrdaele 

vasele; totul este pus in
butoaie și transportat la fabrică. Ușor își 
poate cineva inchipui ce amestec gustos 
există in acele butoaie: bucăți de carne, le
gume de tot feliul, bucăți de pâne etc. etc., 
totul inotând intr’un sos pe care cel mai 
abil chimist-expert nul’arpute analisa. Vara 
mai rău ca iarna, in această aglomerare de 
resturi de bucătărie, trăiesc și se desvoaltă 
toate varietățile de viermi, cunoscute și ne
cunoscute.

La fabrică, butoaiele sunt golite și con
ținutul lor este aruncat in căldări mari in 
cari se adaogă și apă, și totul fierbe câtva 
timp. Nu mai vorbesc de mirosul care se 
degajează din acele căldări in timpul fierbe- 
rei, miros de care vecinii fabricelor ar pute 
vorbi mai in cunoștință de causă, voiu spune 
numai că prin fierberea aceasta iese toată 
grăsimea conținută in suculantele materii 
adunate cu atâta ingrijire, grăsime care plu
tește deasupra apei in tocmai cum untul 
plutește deasupra laptelui in putineu. Gră
simea este adunată și transportată in bu
toaie la alto fabrici dise fabrici de Marga
rina, unde este purificată și de unde iese 
după ce i-s’a dat forma și coloarea convena
bilă, purtând numele de unt proaspăt cu 
mențiunea bun, gustos și ieftin.

Un alt mod de fabricațiune voiu descrie, 
cel puțin tot atât de ingenios. Toată lumea 
știe sau își poate inchipui, ce amestec de 
materii curge dilnic prin canalele orașelor, 
mai ales in orașele mari, cum este Parisul 
de exemplu. Dar aceea ce nu se știe de toți, 
este faptul că, există ființe omenești, cari au 
meseria de a pescui toate materiile solide 
cari trec din canale in rîul caro se varsă. 
Acest amestec eterogen este deci pescuit cu 
multă aviditate, strins in cutii sau butoaie 
și transportat la fabrica unde este fiert până 
ce grăsimea conținută in ele apare. Acea 
grăsime adunată și lăsată să se răcească este 
trecută la fabrica de Margarina de unde iese 
transformată in unt proaspet.

Acei pe cari cetirea acestor rânduri îi 
va interesa, vor face poate ca și mine, se 
vor gândi mai departe și ca mine își vor 
pune intrebarea : oare, din toate substanțele 
alimentare pe cari străinătatea ni le trimite, 
câte din ele nu vor fi având, ca și untul 
proaspăt fabricat, o origină așa de miste
rioasă? Câți dintre noi nu au cumpărat unt 
străin, expus pe la băcăniile mari, cu forme 
frumoase și regulate cu o coloare galbenă, 
foarte atrăgătoare și nu au plâns de mila 
acelora cari se mulțuniau cu untul proaspet 
românesc; și câte din preferințele noastre 
pentru tot ce este străin nu seamănă cu 
aceasta? Ce fericiți an fi noi, dacă cunos
când câteva din secretele de fabricațiune ale 
străinătății, ne am uits cu mai mult interes
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in jurul nostru. Căutând bine am vedea că 
ușor și cu puțină cheltuială am avea cu 
prisos, la noi in țeară, tot ce este necesar 
omului pentru inlesnirea bunului trai; și 
pentru multe, foarte multe lucruri, ne am 
pute scuti de birul greu pe care îl plătim 
străinătății și schimbul produselor industriale, 
cari mai toate au o origină tot așa de cu
rată ca a untului lor proaspăt.

Patriotismul nu trebue amestecat in toate 
și nu trebue invocat prea adese-ori; din 
când in când inse se ne aducem aminte că 
pămentui acesta românesc a fost încredințat 
nouă pentru a-1 face se producă și tot ce 
este lăsat in părăsire se strică. Deci datori 
suntem se muncim ca se avem de la noi și 
prin noi, cele necesare și numai nevoiți fiind 
se ne adresăm la alții. Țeara noastră, țeara 
eminamente agricolă, poate și trebue se pro
ducă nu numai ce ne trebue nouă dar și ce 
lipsește altora. Se facem apel la străini pen
tru a avea cu ce se ne nutrim însemnează 
se renunțăm la demnitatea noastră și se no 
recunoaștem pe noi inșine incapabili.

Se ne mulțumim deci cu ce produce 
pămentui nostru și in special se ne placă 
untul nostru românesc, căci este bun, curat, 
gustos și ieftin. Mircea.

*
Păstrarea uneltelor agricole. Uneltele 

și cu deosebire mașinile agricole sunt o 
marfă scumpă. Espuse fiind ploilor și lăsate 
in grija întâmplării, ele se strică in grabă și 
cășunează economului mari pagube. Ar tre
bui deci păstrate sub coperiș. Când cu așe- 
darea la adăpost, este neapărat se le cură
țim de rămășițele murdare și se ungem cu 
oleiu (oloiu, oleu) tăișurile și alte părți de 
fer și de oțel. Drept scut in contra putre- 
direi lemnului se recomândă feștirea cu văp- 
seală de oleiu, o lucrare, care se reinoește 
de câte ori cere trebuința. Lemnul neghiluit 
se poate fești și cu păcură, care răsbate 
adânc și asemenea oleiului, nu ingădue ume
zelii intrare.

Furcile și greblele de lemn, jugul, coa- 
dele de sapă, și alte scule de acest fel, ar 
trebui unse și ele cu mult oleiu de răpită, 
mărginind feștirea cu văpseala amintită la 
părțile, care nu au menirea se lucre in pă
mânt, unde văpseala s’ar despoia in pripă.

Pe când se feștește sau se unge, lemnul 
se fie indeplin uscat; altcum văpseala nu 
se prinde bine și oleiul n’are cum răsbate 
inlăuntru.

Contra ruginirei părților de fer recoman
dăm svântarea și ungerea neîntârziată cu 
oleiu sau untură proaspătă și mai ales fești
rea cu „păcură de asfalt11, incăldită bine. 
Ungerea se va aplica și la cormane, sape, 
lopeți, ferul de plug și celelalte tăișuri. —

Folosul gazetelor vechi și a hârtei tipă
rite. Hârtia gazetelor conține, pre cum știm, 
mirosul cernelei de tipar care nu se mai 
poate delatura. O foaie ce apare in New- 
Jork „Fortschritt der Zeit11 ne dă ca sigură 
împărtășirea că hârtia din gazete nu o mă
nâncă moliile nici când, căci cerneala de 
tipar, ca și camforul, nu o pot suferi. Din 
aceasta causă recomândă ca sub țoluripe jos», 
și printre blanări și postavuri să se pună 
hârtii de gazete, adecă gazete vechi, că acele 
le scutesc contra moliilor. Hârtia de gazete 
se mai folosește și la închiderea aerului. Un 
urcior cu apă, in care am pus un grunz de 
ghiață, își va păstra apa rece, ba nici nu se 
va topi ghiața din el, fie chiar in odaia cea 
mai caldă, dacă-1 vom infășura in gazete 
vechi. — i.

De ale căilor ferate. Pe linia căii fe
rate Vârșeț—Cubin s’au înființat la comunele 
Ulma, Nicolenț și Carlsdorf stațiuni speciale 
pentru transport de vite. —

Regularea apelor. Din raportul minis- 
teriului de agricultură publicat in (filele 
aceste vedem, că regularea rîurilor și a flu
viilor Ungariei in timpul de la 1867 până la 
1893 au costat la olaltă 62 milioane, 451 mii 

i 369 floreni v. a. Jumătate din această sumă 
s’a spesat pentru lucrările de regulare la 
Dunăre; apoi 20 milioane pentru Tisa, 5.8 
milioane penlru Crișiu, 1.8 milioane pentru 
Drava, 586.207 fl. pentru Sava, 491.398 fl. pen
tru Timișiu, 409.831 fl. pentru Bodrog, 
290.629 fl. pentru Mureșiu, 211.660 fl. pen
tru canalul Francisc, 108.829 fl. pentru Culpa 
și 1.4 milioane pentru regularea rîurilor și 
apelor mai mici. —

Metăsaritul in Ungaria. Tabelele des
pre resultatul mătăsăritului in Ungaria sunt 
deja redactate in ministeriul de agricultură. 
Din aceste tabele se vede, că in 1894 in 
toată țeara s’au ocupat preste o sută mii de 
familii cu metăsăritul, cari la olaltă au cul
tivat un milion și 120.000 coconi de mătasă, 
pentru cari s’au plătit tot ațâța floreni. In 
anul trecut au produs numai 873.439 kile de 
coconi de mătasă, adecă cu 246.561 kile mai 
puțin. De când esistă inspectoratul cultivării 
mătăsăritului, adecă de la 1880 incoace, in 
țeară au produs 7,791.570 kile coconi de mă
tasă, pentru care s’au solvit producenților și 
cu un cuvânt tuturor cari s’au ocupat cu in
dustria mătăsăritului 10 milioane 800 mii 
floreni v. a. Fără îndoială dară acest ram 
industrial se plătește binișor și este un bun 
isvor de venit pentru multe familii avisate 
la fie-care cruceriu, fiind că spesele împreu
nate cu cultura vermilor de mătasă nu este 
împreunată cu spese mari in bani gata, ear 
de altă parte ingrigirea preste tot se poate 
purta mai ușor chiar și la casa cea mai din 
urmă țărănească. Se cultivăm dară cu zel 
acest ram industriar. —

Higiena.

Ceva despre friguri.
II. O altă condiție de existență este căl

dura, de acea vedem că in țările nordice 
frigurile sunt foarte rari și foarte puțin vio
lente pe când in regiunile calde cu mult mai 
dese și mult mai puternice. Intensitatea și 
virulența crește cu cât ne vom apropia de 
regiunile ecuatoriali unde se presintă sub 
forma cea mai pernicioasă.

Parazitul intră in corpul nostru sau prin 
acea că inspirăm un aer plin de atari para- 
ziți sau prin acea că-1 bem cu apă de băut. 
Cașul din urmă e foarte rar.

Curios este că acest parazit crește numai 
aproape de suprafața pământului. Foarte rar 
se inalță ceva mai sus. Din această causă 
sunt foarte expuși la friguri aceia cari dorm 
pe pământ in apropierea bălților sau a altor 
locuri infecte, din această causă sunt scutiți 
de friguri oamenii cari locuesc in case clădite 
pe locuri mai rădicate. Tot pe aceasta se 
basează și curiosul fapt că dacă vom face 
un zid in jurul locului sau un zid de apSrare 
contra unui vânt ce suflă de cătră lac — 
oamenii ce sunt afară de zid in cele mai 
multe cașuri nu se vor bolnăvi de friguri.

O altă curiositate este că dacă in o 
regiune băltoasă ne vom acoperi obrazul cu 
un voal, vom fi mai puțin expuși a ne bol

năvi de friguri. Cel puțin acest lucru se 
practică in Italia.

Câteva oare sau câteva (file după ce 
otrava ce produce frigurile au intrat in sân
gele nostru — incep simptomele acestei 
intoxicațiuni — incep frigurile. Câte odată 
accesul de friguri vine imediat după intoxi
cație, de altădată, adecă in majoritatea cașuri
lor, trecut 7—20 sau și mai multe (file până 
să se manifeste primul acces.

Forma in care se manifestă frigurile e 
foarte variată. Deosebim de obiceiu următoa
rele forme:

a) Febră palustră intermitentă, dacă după 
un acces de frig (fiori reci) ce durează de la 
o jum. până la 3—4 oare, urmează un acces 
de căldură care iară poate se țină 3—8 oare, 
după care timp bolnavul se răcorește, se 
simte bine, dar e foarte slab, obosit. Dacă 
accesele se repetă in fie-care di avem Febră 
palustră intermitentă cotidiană. Dacă se repetă 
in fie-care di de două ori avem Febră palustră, 
intermitentă cotidiană dublă.

Dacă se repetă după un interval de 48 
oare avem Febră palustră intermitentă terță. 
Febra palustră intermitentă ce se repeta la 
72 oare se numește Febra palustră intermi
tentă cuartă. Unii pretind că există febra 
ontermitentă de 5—8 dile. Nu e sigur. Dar 
chiar dacă există, accesele nu se mai repetă 
cu aceiaș regularitate.

Accesele vin mai totdeuna in timpul de 
la miedul nopții până la amiadi. Foarte rar 
se intâmplă se vie după amiadi sau seara. 
Acest lucru este foarte important fiind că la 
alte boale d. e. la tifos, pneumonie, variola, 
scarlatina etc. ferbințeala cea mai mare este 
cătră seară. Și astfel avem un simptom 
aproape sigur după care și un profan poate 
se facă diagnoza boalei.

b) Febra tifo-palustră. Boala se incepe 
aproape totdeuna cu un acces de fiori reci, 
după care urmează ferbințeli foarte mari de 
40—41 grade căldura normală a omului este 
37—5. Boala durează 4—8 10—15 dile și se
deosebește foarte puțin de Febra tifoidă 
tifos. Ea este foarte grea — foarte mulți 
bolnavi se perd.

c) Febra palustră larvată. Ea se mani
festă in formă de dureri nevralgice, dureri
cari apar cu regularitate sau in fie-care fii 
sau in 2—3 (iile cam la aceeaș oară. Durerile 
pot se fie însoțite de puțină febră, dar febra 
poate se-și lipsească. Aceste dureri nevral
gice se manifestă, ca durere de ochi, de 
măsele, de stomach sau cu dureri la mâni 
sau la picioare. Cu un cuvânt ele pot se 
apare in ori ce parte a corpului, durează 
câteva oare apoi dispar pentru a apare din 
nou după un interval oare-care.

Posta redaețiimii.
Dlui A. S. in Verciorova: Dorința Dtale 

se va împlini negreșit in numerul următoriu; 
atunci este tocmai timpul cel mai potrivit pentru 
orientare in privința acelor articoli comerciali.

Dlui Corespondent dinOravița: Nu in târâi a 
prea tare cu raportul esact despre cele din 
Anina. Așteptăm.

Dlui A. G. paroch in Costeiu-mare: Noi 
n’avem incă cunoștință că legea despre procedura 
stimară și poliția de câmp ar fi apărut deja in 
limba română. O traducere a legii din urmă afli 
in această foaiă, publicarea se va termina cu 
incheiarea anului.

Dlui I. R. in Ciacova: Trimite-ne incă; ce 
va fi bun vom publica bucuros și apoi ne vom 
ințelege. _________

Editor și redactor responsabil : Dr. ValeriU Brailisce.
Redacția și administrația: Strada Zâpolya nr. 6.



Târgul de producte.
In piațele din țările esterne coinerciul este 

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

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

Grâu curat s’a adus puțin la terg, nici era 
prea căutat. Iu săptămâna aceasta morile au favo- 
risat puțin grâul de proveniență indigenă, grâul 
străin nu prea era. Circulațiunea 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 fl. 06 
cr. per m. m.

Cucuruzul, s’a susținut in preț, in 
fine s’au vendut cu 6 fl 40 cr.—6 fl 45 
er. Cucuruzul nou in Steinbruch lângă Bpesta se 
cumperă dacă este uscat cu 5 fl 50—5 fl 52 
cruceri. 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.

Păstăioase. Nu se prea căutau din afară ; 
prețurile erau : P ă s u 1 a puțin căutată 
măre albă 7 fl. 80 cr. rotundă 9 fl. 25 cr. sură 
7 fl. 25 cr. 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).

Sfimențuri. Sămență de trifoiu 70—72 fl. 
de luțernă 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.

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 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. 
Rete 2 fl. — cr. — 2 fl. 40 cr. Pui 1 fl. 20 
cr. — 1 fl. 50 cr. per păreche en gros.

O a u 5, 35 până 45 dărabe 1 fl. 20 cr.
Cartofi (crumpiri, baraboi, mere de 

păment) au căijut 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 — Aiul 37 fl'(per 100 Kilogr.)

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

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

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

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

(slănină, lard) 42 fl. — 46 fl 50 cr. 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 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 ur matdr ele stațiuni.

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

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

Stațiunile comunicațiunii-vecine
Zona Zona

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

Tariful de zone general

Toate celelalte stațiuni se țin de zona 14.

Trenuri pers, cmnib. seu mest. Trenuri accelerate
Zona I clasa i11 clasa III clasa I clasa II clasa III clasa

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

10 5.00 4.00 2.50 6.00 5.00 3.00
11 5.50 4.40 2.75 6.60 5.20 3.30
12 6.00 4.80 3.00 7.20 6.00 3.60
13 7.00 5.30 3.50 8.40 6.50 4.20
14 8 00 5.80 4.00 9.60 7.00 4.80

Consemnarea stațiunilor
si a numorilor zonelor de cari se țin acele

stațiuni in comunicațiunea cu T i m i ș i 6 ra:
Zona Zona Zona

Abony 13 Kis-Koros 13 Puszta-Tenyo 12
Aleși 13 K. K. Dorozsma 8 Radna-Lippa 6
Algyo 8 Kistelek 9 Rakasdia 8
Anina 11 Kis-Szâlâs 12 Râcz-Szt-Peter 8
Arad 4 Kigyos 6 Remetea 1
Baja 13 Konop 7 Rekâs 1
Bajmok 12 Cornea 9 Rom.-Bocșan 5
Bâcs Almas 12 Corpa 7 Roszke 8
Baziasiu 8 Kotegyân 10 Sarkad 10
Beregseu 1 Krassova 10 Siag 1
Berzava 8 Krușovacz 10 Samson 10
Bichisiu 9 Curticiu 5 Sârafalva 7
BekesfSldvâr 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 Szakâlhâza 1
Ciaba 8 Logosiu 3 Salonta 11
Csantaver 11 Maidan 9 Szarvas 12
Cs. Keresztur 13 Maros-Ilia 12 Szatymaz 8
Cseffa 12 Mehadia 11 Szeged 7
Csikeria 11 Merczyfalva 1 Szent-Audrâs 1
Ciongrad 12 Mezobereny 9 Szent-IIubert 3
Csorvăs 9 Mezo-Keresztesi 13 Szolnok 13
Dotta 2 Mezo-Tur 11 Szoregh 7
Deva 13 Militics 13 Stăm. Moravicza 3
Fegyvernek 13 Mokrin 11 Tavankut 11
Biseric’a-alba 7 Moritzfold-Soșdia 4 T.-Szlatina 8
Fălegyhâza 11 Nagy-Kikiuda 4 Teregova 9
F.-Vâsârhely 13 Nagy-Koros 13 Topolya 19
Gataia 3 Nagy-Szt-Miklos 7 Topletz 12
Gavoșdia 5 Nagy-Vârad 13 Topolovetz 2
Gerendâs 8 Nemet-Bocsân 5 Totvârad 6
Gertenyes 4 Nemet-Sâg 2 T.-Szt.-Miklos 11
Gurasada 12 Nyârsapdt 13 Uj-Arad 2
Glogovatiu 4 Oravitia 9 Vadkert-Tuzlar 13
Gyertyâmos 1 Orczyfalva 1 Valkăny 7
Gyoma 10 Orosbâza 10 Valizzora 5
Gyorok 5 Oroszlâmos 6 Varjas 1
Gyula 9 Orsiova 12 Vâradpiispoki 4
Halas 12 O.-Bessenyo 6 Vârad Velentie 13
H. Feketehegy 13 Ormenyes 8 Verbâsz-Kula 13
Băile Erculane 11 Osi 12 Verciorova 13
Horgos 9 Palies 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 Bânreve 12 Zsebely 3
Kecskemet 12 Puszta-Pâka 12 Zsidovin 5
Kelebia 11 Puszta-Peteri 10 Zsombolya 3
Kâtegyhâza 6 Pnszta-Poo 12

Prețurile bucatelor din piața Timișoarei.
De la 22 Noemvre 1894.

După notările societății „Lloyd" din Timișoara.
Grâu, greutatea eualit. 78 ehilog. per 100 ehilog. 5.80—5.85

n n n 7!9 „ a 100 n 5.90—5.95
Secară „ „ n n n WO „ 4.90—5.95
Orz n »

n n » 100 „ 5.50—5.60
Oves, venturat per 100 chilogr. 5.50—5.52
Cucuruz, nou n 100 n ......, 5.10—5.20
Rapiță, n 100 j» 9.40—9.50

Bursa de bucate din Budapesta.
De la 21 Noemvre 1894.

Grâu de primăvară................................................fl. 6.78 —
„ „ toamnă.................................................... fl. 6.27 —

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

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

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

Bursa du Budapesta din 21 Noemvre 1894,
Datoriă de stat:

Renta
n

n
n

tt
Obl.

n
n .. - _

Obl. cu premii ung., 100...............
„ „ „ n 50.................

Obl. de desdaun. regal., am., ung................. 47,%
„ „ „ „ croate....................47s%

Bonuri rur. ung...................................................4%
„ „ oroata.............................................. 4%

Obl. regul. Tisei (Seghedin)..............................4°/0
„ hipot. croate, 100.,..................................... 5|°0

Asemnatele cas. de stat. 6 luni, 190...................
Datoria

rt

tt

rt
Renta
Datoria

n
rt

rt

rt
Obl. oraș. Budapesta
Obl.

H

tt

ft

de
n

w

ft

aur ung. 100, 500, 1000
» 10.000 .................

pr. 31 Mart. . .
ung................................

„ pr. 20 Mart,

ft

r> 

coroane
,, n

căilor fer. orient. 1876 . . . .
„ „de stat, 1889, aur., 
w n n » n ^rg.

4%
4%

4%
47o
5°/o
47,
47,

118.60

118.30
95.40
95.10

124.—
127.50 
103.—
153.50
153.50 
101.— 
102.—
96.—
99.—

145.50

stat
n

ft

rt

de
n

n

n
de aur austr. 

de
n

ft

ft

ft

stat
tt

rt

tt

tt

com., hârtia, Mai-Nov.
H

tt

tf

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

austr. 1854.
rf

ft

ft

ft

1860,
1860,
1864,
1864,

1890

250,
500
100
100
50

98.50
98.50
98.50
98.50

119.75

•4%,
• 4a/io%
• 47io%
• 4%„’/.
• • 4%
. . 4% 150.—
• • 5% '
• -5%

47,% 
c. fr. bulg........................................................ 6%
cu prem. Serb. 100 fr....................................3%
„ „ „ „ „ (stamp.’austr.) . . 3%
soc. p. reg. Temeș-Bega...........................5%

Scrisuri fonciare.

147.—
159.50
193.—
198.—
101.50
119.—

38. —
39. —

105.—

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

ft rt . . 101__
ff tt rt rt rt ^1/2°/o • • * • • . . 101.—
rt de credit ardeleană 5%..................... . . 100.—
rt rt „ „ 47‘% 40 ani . . . . 99.—
H rt „ „ 47‘70 50 ani . . . . 98.50
rt credit fonc. din Sibiiu 5°/0................. . . 102.50
tt ff

D ff

tt ff . . 100.50
tt gen. din Sibiiu 110 50/o 31.3 ani . ___
ff , „ 106 5% 40 ani . . .
ff ff „ „ III. emis. 5% .... . . 102.50
rt ff „ „ IV. emis. 472% . . . . . 100.50
rt I. de credit din Timișoara 5°/0 . . . . . 102.
rt I*  rt rt ff tt • • . . 99.50

împrumut. băncii ung. hipotec. 4°|0 , . . , . . 12S.—

Monede.
Galbenul ees. și reg. tesc........................................... 5,90

„ „ „ „ verig........................................ 5.94
„ austr.-ung. de 8 fl....................................... 9.88
„ de 20 franci .............................................. 9.90

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
Șorțuri din Buda 40.............................

„ „ „ st. austr.....................
Șorțuri reun. „Io-sziv" 2.....................

„ „ „ austr.
„ crucea roșie 5 . .
„ „ „ austr.

Obligațiunile basilicei 5
tt

tt

ft

ft
Instit. de

„ bpestan..................
„ austr...........................

crucea roșie italien. 25 lire .
n H ff

cred, austr. 100 .
Crucea roșie austr. 10
Sorți Pâlffy 40 . . .

austr.

178.50
63.—
65.—
3.30
3,60

1250
13.50

10.75
11.—
12.50
13.50

200.—
19.50
58.50



B a n c e.
Banca anglo-austriacă 120..................... . . . . 154.—

/F pe acții Budapestană 100 .... . 128.50
3» „ „ a capitalei I emis. 100 . . 94.-

„Hermes" întreprind, de bani 200 . . . . —
Banca de credit fiumana 80..................... . 120.50

99 „ „ gen. ung. 200 ... ,
99 „ „ „ „ din 31 Mart. • • • . 442.=
99 „ „ pe acții Budast. 50 . . . 54.50
n „ „ austriacă 160 .... —
» „ „ „ din 4 Apr. . . 368.50
99 industrială I ung. 150................. . 215.—
99 „ ți comerc. ung. 100 . . . . • . —.—
99 „ „ „ „ din 31 Mart. . . 114.-
99 croat-Blavon. 100......................... . —

. 119.
99 „ „ „ vechiă 100 . . . . —.—
99 ft „ ft II. emis. 31 Mart. . 237.50
n comercială ung. pestana 500 . . . 1124.—
99 com. și industr. bpestană 100 . . . —
99 de credit fonciar centrală 500 . . 590.—
99 croată de escompt 200 ..... • • • . —.—
99 de escompt și zarafiă ung. 400 K. . —.—
99 „ „ „ „ 31 Mart. . . • • . 246.—

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

Bursa din București pe dina de 21 Noemvre
1894.
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SCADENTA
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ÎMPRUMUTURI DE STAT
ROMANE

Rentă perpetuă..................... 5% Apr.—Oct, 100’/.
„ amortibilă..................... 5% Apr.—Oct. 97‘/,
„ „ din 1892 . 5% Ianuarie Iulie 98
„ n a 1893 . 5% Ianuarie Iulie 987»
„ „ 32'/, mii. . 4% Ianuarie Iulie 847,
„ „ 50 mii. . . 4% Ianuarie Iulie 83’/,
„ „ 274 mii. . 4% Ianuarie Iulie 857,
„ „ 45 mii, . . 4% lunuarie Iulie 86’/,

Obl. căilor fer. rom. (conv.
Schuldverschreibung) .... 5«/o Ianuarie Iulie —
Obl. de Stat (conv. rur) . . 6% MaiuNoembre 100’/,

„ casei pens, a 300 lei . . 10 MaiuNoembre 277
IPMRUMUTURI DE ORAȘE
Obl. ale corn. Bucuresci 1883 5% Ianuarie Iulie 867,

a a „ „ 1884 5% MaiuNoembre
» „ a „ 1888 5% Iun.—Dec. —
» . „ . 1890 5% MaiuNoembre 877,

ÎMPRUMUTURI DE
SOCIETĂȚI

Serfs. func. rur.......................... 5% Iulie Ianuarie 92
„ „ urb. Bucuresci . . 7% Iulie Ianuarie 102

6% Iulie Ianuarie 100
5% Iulie Ianuarie 87

FF FF T) .... 5°/o Iulie Ianuarie 797,
Obl. soc. de basalt................. 6% Iulie Ianuarie 95

s
ACȚIUNI ■S > Nomiuala

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

» « „ Naționala . . 36 200 —
„ „ „ Patria .... — 100 —
„ rom. de construcțiuni . 1 15 200 —
„ de basalt......................... 30 250 —
„pentru fabr. hârtiei .... — 100 —

g 
a ce P

MONETE S
ce
“ S CHIMB

pCQ
a e p-Q O

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

Nr. 34 E. (x—10)

Napoleonul..................... — Londra . . cek 25.41
Galbenul austriac — „ . 3 luni 25.27
Coroana germană (marca) — Paris . . cek 101
Lira sterlină . . . . — „ • 3 luni 100.25
Lira otomană . . . — Francia . cek ^9
Imperialul rusesc . . — „ . 3 luni —
Florinul austriac de hărtie — Viena . . cek 2037,
Rubla de hărtie . . — „ . 3 luni 2017,
Aur «ontra argint (agiul) . 0% „nap. (scurt) —

Berlin . . cek 124.35
ce « £ „ . 3 luni 123.70

CEREALE
<P ®

"ce rg
fl ~ ER
IT

 
ct

ol
it: Germania . cek

„ 3 luni -
£ a Amsterdam3 luni —
o O Petersburg 3 luni

99.90Grâu..................... 60 8 Belgia . 3 luni
Porumb................. 60 5-75 „ . (scurt) —
Secară • . . . . _ _ Elveția . 3 luni —
Oves..................... — — Italia . . 3 luni —
Orz......................... — —
Rapiță................. — —
Fasole................. — —

Invitare la prenumeratiune.
„Foaia de Duminecă" a (jliarului 

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

pe un an fl. 2 
pe */»  an fl. 1

(„Dreptatea14 care apare in fiecare (Li de 
lucru costă 1 fl. pe lună, 12 fl. pe an. Cine 
abonează „Dreptatea44 capotă și „Foaia de 
Duminecă44 gratuit).

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

Adresăm inteliginței noastre rugarca, se 
binevoiască a recomânda poporului 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 (Harului „Dreptate a44 in 
Timișoara. (Temesvâr, Stadthausgasse Nr. 4.)

Adniinistratiiiiiea.
4

Cărți
9

bisericești
și de

W rugăciune. “W
I. Tipărit cu litere bisericești (cirile):

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

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

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

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

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

Patima și moartea Dlui Iisus Christos in 
versuri și icoane, frumos legat 1.—.

Pentecost a riul cel mare, roșu și negru 
tip. legat in piele roșiă cu copce 9.—.

Psaltirea prorocului și regelui David; 
egat in piele roșiă cu copce 1.—. simplu 
egat —.60.

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

10.—.
O r olog e riul, legat in piele 3.80. 
Psaltire, leg. simplu 1 fi, in piele 1.64.
E u c h o 1 o g i u. (Molitv.) in 8°, leg. in 

piele și margini aurite 3.50.
Liturgiariu, in 4°, leg. in piele și 

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

piele 4.—.
Apostoleriu, folio, leg. in piele și 

margine aurite 6.40.

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

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

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

Biblia de Buzău, in 5 voi. 5.50.
Dumnedeeștile Lit urgii ale sân

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

Evangelie, Sâută și Dumnedeească, in 
folio. 5.50.

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

Faptele Sânților Apostoli, in 
4° m. 3.85.

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

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

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

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

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

Autori Români, I. Antologia. II. Crestomația. 
Bacalbașa A., Arta pentru artă.
Biografia lui Grigorie T. Brătiauu, cu portret.
Biografia Iui Ion G. Brătianu.
Beldiceanu N., Poesii.
Bogdan N. A., Povești și anecdote.
Bogdan N. A , Și nouă și vechi, nuvele.
Canianu M., Poesii popul. (Doine).
Caragiale I. L., Trei Nuvele.
Caragiale I. L., Teatru I.
Cuppee F., Tatul Nostru, dramă in 1 act..
Crasescu V., Nuvele. 4 volume.
Demetrescu J., Intim, Poeme in proză, 

Nuvele.
Demetrescu J, Sensitive.
Densușianu Ar., Cercetări literare, 2. voi.
Eminescu M., Poesii complecte.
Eminescu Henriette și Mihail. Scrisori cătră 

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

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

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

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