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„Prințulu vine!11
P6te că, pre când scriemu, se și lățesce din 

gură în gură acestfl strigătul în t6t.ă Bulgaria.
„Prințulu vine!“ Momentul» celă multă do

rit» de toți patrioții bulgari se apropiă. După 
soirea telegrafică ce-o priinimfi dela Viena prin- 
țulfl de Coburg trebue că se află deja pe drumfl 
spre Rusciucfl, unde îl» așteptă vasulu princiară 
anume pregătită pentru primirea Iui.

F6ia oficială vienesă de erî publică decre
tul», prin care prințulii Ferdinand de Coburg 
împreună cu adjutantulă său, căpitannlă Dobuer, 
sunt» șterșl din listele armatei lionvediloră.

Era clară, că mergendă în Bulgaria prin 
țulii de Coburg nu mai putea figura în listele 
armatei austro-i ngare, de aceea în aj umilă ple- 
cărei sale a trebuită să i£să din sînulă acestei 
armate, unde era înscrisă ca locotenentă în re- 
servă.

Mai erî alaltaeri se tjicea, că prințulă de 
Coburg nu e încă hotărîtă să plece, er înalta 
Pdrtă îi adresa mereu telegrame, în cari îlă 
conjura să nu facă vr’unil p să pripită.

Ce s’a petrecută în elitele din urmă, ce în
țelegere a avută prințulă de Coburg cu minis- 
trulă de esterne Kalnoky, îneâtu s’a decisă să 
plece imediată să ocupe tronulă ce i s’a o- 
ferită ?

Etă o întrebare, care rămâne deocamdată 
lină mare secretă, dăr asupra căreia evenimen
tele voru face lumină în curendu.

F6ia națională bulgară „Nezavisima Bul
garia11 dlcea *n 4,lele aceste' ca atunci când 
în Bulgaria va răsuna strigătulă: „Prințulu 
vine!11 crisa interiâră va înceta și silințele re
genței și ale guvernului bulgară voră fi încoro
nate de succesă.

Fără îndoielâ, că îndată ce va pune alesul» 
Sobraniei piciorul» pe pămentu bulgăresc», Bul
garii voru scăpa de-o mare grije. Der 6re nu 
voră scăpa de una ca să dea de alta și mai 
mare? Nu va fi 6re Intrarea Coburgului în So
fia semnalulfl unor» nouă tulburări și încurcă
turi, cari voră periclita și mai multă indepen
dența țării ?

Totulu depinde și acum dela atitudinea Ru
siei. Isbutit’a 6re prințulu de Coburg de a îm
blânzi pe Țarulu și de a face ca celă puțină 
să-lă tolereze pe tronulă Bulgariei?

Multe s’au scrisă și s’au combinată despre 
probabilele intențiuni ale Rusiei dăr nimic» nu 
se scie pănă adi positivă, afară de aceea, că ca

binetul» din Petersburgu la tote cercularele Porții 
a răspunsă laconică, că pănă când nu va fi cu 
totulă delăturatu regimul» actuală în Bulgaria, 
Rusia nu se va pronunța nici într’unu feliu în 
cestiune.

Rusia persistă în atitudinea ei pasivă și se 
nasce întrebarea dăcă va persista și după ce prin- 
țulă de Coburg va depune jurământul» în Ter- 
nova ?

S’a mai vorbită că Rusia s’ar fi învoită ca 
prințulă de Coburg să mărgă în Bulgaria în ca
litate de regentă și să disdlve Sobrania, conchiă- 
mândă o adunare nouă dună placidă Rusiei, 
care apoi să confirme alegerea lui de principe. 
Acăstă versiune nu pare nicidecum verisimilă, dâr 
indică celă puțină posibilitatea ca Rusia se fiă 
înțelăsă indirectă cu pasulă întreprinsă de tenă- 
rulă principe.

Și în adevăr» numai una din două se p6te 
admite: său că Rusia e în secretă înțelesă cu 
mergerea prințului de Coburg în Bulgaria și 
atunci lucrurile se potă desvolta acolo în liniște, 
său că nu este înțelăsă și atunci aparițitinea Co- 
burgului în Balcani p6te da ușor» nascere ma
relui conflictă orientală, de care se temă adi tdte 
statele așa de multă.

Bătătdre la ochi este împrejurarea, că ple
carea prințului de Coburg se puse în scenă ime
diată după întâlnirea împăraților» Germaniei și 
Austro-Ungariei la Gastein. Se dice că de astă- 
dată a fostă vorba la Gastein și de rolulă ce va 
avă să-lă jdee Austria în Orientu și mai alesă 
în Bulgaria și că planul» adoptată cu acâstă 
oeasiune ar fi în defavdrea Rusiei.

T6te simtă însă numai combinațiunl, nimică 
nu e sigură afară de faptul» întâlnirilor» prin
ciare, ală misiunilor» și ală continuelor» pregă 
tirl militare.

Peste puțină însă lumină se va face!

Din afară.
Bursa din Berlină a fostă în ijilele acestea 

rău înfluințată printr’unu articula ală foiei ofi- 
ci6se „Kolnische Zeitung11, că guvernul» 
germană va a d r e s a F r a n c i e i o notă din 
causa închiderii fabricei germane din Luneville ; 
dâr acestui articulă i se contestă caracterulă ofi 
ciosă. Se asigură, că în aeâstă afacere va urma 
unu demers» diplomatică numai în casulă când 
ar cere acăsta fabricanții germani urmăriți. Co
respondentul» berlinesă ală Iui „Times“ pre
simte, că si tu ați unea e fdrte încordată 

între Franța și Germania în urma acestui 
și altor» incidente dela graniță.

F6ia oficidsă berlinesă „Post11 dice, că unu 
mare numără de d>are franțuzescl, vorbind» de 
mdrtea lui Katkoff, au ridicat acusațiunl în potriva 
prințului de Bismarck, înfățișândă pe 
cancelarul ă ca asasinulă lui Katkoff. 
„Post11 voesce numai să releveze, că în tdtă 
Francia nici o voce n’a protestată contra aces
tor» acusațiunl; ceea ce probâză terorismulă ce 
practică partidulă francesă ostilă Germaniei.

„Vossische Zeitung11 atrage atenția asupra 
întărirei orașului Kopenhaga, ce se urmâză cu o 
activitate febrilă și declară: Germania vatre- 
bui se pue capătă domniei daneze, dăcă 
va avă cause întemeiate de a se îndoi în ami
ciția cinstită a Danemarcei. Dâr esistă în țâră și 
partidă tare germanofilă, precum dovedesce în
trunirea grandiosă a Stângei, care a protestată 
contra alianței cu Rusia și contra atitudinei anti- 
germane a șoviniștiloră danezi. In fine numita 
foia face răspunzători pe șoviniștii danezi pentru 
casulă când Germania va fi silită a striga: „La 
o parte dela ușile ndstre!11

Foile din Bruxela publică amănunte surprin- 
cjătdre asupra unei construiri de 26 gare 
strategice, dispusă de administrația 
militară germană, la granița germano-bel- 
giană, îneâtu să se p6tă transporta repede 300,000 
6meni prin Belgia la granița francesă. Din causa 
acăsta domnesce în Bruxela mare emoțiune.

Liga neutrilor».
Europa risipesce astădi, pe fiăcare ană, 4 miliarde 

600 milidne franci, pentru a întreține 3 milione 160,000 
de soldați; in timpii de răsboiu, armatele europene se 
voră urca la 12 milione de omeni.

Ingrijată d’aceste țilre, ună cunoscută economistă 
francesă, d. ti. de Molinari, a închipuită o Ligă a neu
triloru. După propunerea sa, Anglia, Belgia, Danemarca, 
Olanda, ară trebui^ să se uneseă sub palronagiulă celei 
dinfăiu; liga ar ave în timpă de pace o armată de 
450,00) de omeni, er în timpă de răsboiu 1,250,000 și 
o flotl destulă de puternică. Liga s’ar pune In servițiulă 
acelui stată, care va fi amenințată de răsboiu.

De pildă, decă Rusia ar ajunge la ună conflictă 
cu Austria și i-ar declara răsboiu, liga ar pune la dis- 
posițiunea Austriei cei 1,125,000 omeni ai săi cu tOtă 
flota.

Cu alte cuvinte, o societate de asigurare în totă 
regula.

FOIEETONV.

Crucea moldovenesc».
Nuvelă originală din vieța vechia vieneză, de 1. Lowy, trad. de 

losifa Turcu.

Qilele cele mai funeste, ce le-a văzută Viena cândva, 
au fostă acelea, când Austria, (jidulă înaintată de apă
rare ală creștinătății, era periclitată din partea Turciloră. 
Din tote părțile se apropiau cetele califului, pentru a în
deplini jurămăntulă succesoriloră profetului, de a înlocui 
crucea cu semiluna pe turnulă bisericei Sfântului Ștefană.

Sentinelele, cari erau postate pe șanțuri și bastione, 
vedeau din Oră in oră flicărl nouă și aceste flăcări indi
cau drumul», eare-lă luau Turcii.

Tote satele din jurulă Vienei zăceau în ruine și 
cenușe, casele cele mai apropiate de valuri ale subur- 
bieloră trebuiră aprinse la mandatulă eomandantelui 
Ernst Rudigier de Starhemberg, și câtă de imparțială s’a 
esecutată, acăsta documenteze împrejurarea că elfi in per- 
sdnâ puse focă mareloră sale maierisce pe Couradswerd.

In Heiligenkreuzhot avea episcopulă Kollonitsch lo
cuința și tocmai se afla la elă primarulă Liebenberg, 
când cineva bate la ușe.

— Intră! strigă episcopulă
Ună omă cu părulă albă despletită, de o statură 

înaltă, in o mantă țărănăscă învelită, întră înăuntru. Pri
marule sări de pe scaunul» său și striga: Prea venera- 

tulă prioru ală Servițiloră! Preotulă bătrână iute-șl a- 
run< â josă mantaua sa și se presenlâ in vestmintele sale 
preoțesc!.

— Da, eu sunt, și ''ină să vă comunică lucruri in- 
fiorătore. Werdulă e o ruină. Tăie casele au arsă, săr
manii noștri credincioși parte sunlă morți, parte captivi, 
și numai reslulă locuitorilor» grădinilor» dela Lande îmi 
urmă cu pericululă vieței pănă la porțile orașului, cari 
din fericire încă erau deschise.

Toți voră fi incuartirați, venerate frate! Ne stau la 
disposițiă Lilienhaus și casa astronomică, țjise episcopulă 
Kollonitsch, uitându-se pre o tabelă, care sta înaintea lui. 
Ce se ține de nutrementă se va îngriji bravul» nostru 
Liebenberg!

Primarulă consimțindă făcu din capă și întrebă pe 
prioră:

Câtă de tare e inimiculă, care ține ocupată 
Rosau?

— Suntă cam 4000 de Omeni, Calmuci și Tătari, 
și câțiva Janicerl. Aceștia intrară cu furiă in biserică 
și puseră focă Intr’aceea veni pe unii cală nobilă ună 
bărbată de o statură gigantică cu sabia scOsă și alungă 
cetele sălbatice din casa ndstră dumnecjeăscă. După a- 
ceea descinse de pe cală, inghenunchiă in ușa bisericei 
și și făcu cruce. Iute mă decisei și mă aruncai cu 6 
menii mei în genunchi înaintea puternicului bărbată, ru 
gându-lă’pentru păstrarea nu a vieții, ci a casei nâstre 
dumnedeescl.

Ceea ce au distrusă Janieerii nu mai potă repara. 

A înfrâna flăcările de pe turnul bisericei nu potă, nu le potă 
stinge, însă fiți siguri, că vieța vdstră va fi asigurată. Și 
eu adoreză aceste icone, și eu mă rogă la Mântuitorulă I 
dise bărbatulă curată latinesce.

Și cui avemă să mulțumimă noi acăsta? gângăvii 
eu și mă plecai înaintea lui.

Eu sunt Servanus Cantacusen*), principele României 
dincolo de munți, .și erede alu aceloră țări, vasală ală 
puternicului Sultană. Am venită ca inimică la voi, însă 
câtă îmi este posibilă, mă nisuescă a împedeca măce
lurile. Indeșertă insă, ceata mea e prea mică, și obiec- 
țiunile mele la marele Viziră fără resultată !

Kollonitsch și Liebenberg ascultau totă cu mai mare 
interesă cuvintele priorului, și când acesta fini, episco 
pulă începu a medita și a’șl smulge la perl <Jin barba 
sa cea albă țjicendă:

,ErășI acestă Cantacusen! Eu astăzi audă a doua 
oră numele său Venerabilulă preotă din Maria-Hietzing 
a iostă atjl dimineță la mine și ml-a istorisită, că in 
Gattcrho’z suntă cetele române, și tabăra loră se esfinde 
până în Hetzendorf Ostașii sunlă fârte credincioși, și 
principele loră a ridicată pe deală o capelă, unde în totă 
tjiua se ține servițiulă divină. Tote aceste le voiu is
torisi fratelui meu, episcopului Vienei Emerică, și noi o 
vomă istorisi și contelui Starhemberg. Domnitorulă creș
tină Servanus Cantacusen va fi mai iute de înduplecată,

★) Șerbană Cantacuzină.
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SOIRILE PILEI.
Cu trenulă de a<jl dimineță au plecata la Sinaia 

ca se salute pe Regele României comandantulă de corpă 
Fzm. br. Schonfeld comandantulă trupelorii ardelene, di- 
visionarulă din Clușiu prințulă Lobkoicitz, directorulă ar
tileriei colonelulă Glaubrecht, brigadierulă din Brașovă 
colonelulă Pokay, căpitanulă de stată majorii generale 
contele Huyn.

— x—
Preasânțitulă P. Episcopii diecesană loanii Po- 

pasu s’a reîntorsă restabilite în sănătatea sa Mereurt 
seră, dela Karlsbad.

—x—
„Ellenzâk* se bucură Idrte multe de idea ce a 

dat’o deputățiile dietală Banlfy Gyorgy, ca Maiestatea 
Sa, venindfi la Clușiu, să fiă conduse dela gară până la 
palatulă lui Banffy de ună banderiu, constatatorii din 
fruntași maghiari, imbrăcațl în costumă națională ma
ghiară. Aspectulă ar fi unuia din cele mai frumose și 
mai demne de amintite, după cum crede „Elknzăk". 
— Curate teatru sub cerule libera.

—x—
Pentru premiurile esposițiunei secuiescl, organisată 

de Kulturegylet in Sepsi-St. Georgiu au dăruita: tntnis- 
tcrule unguresca de agricultură, industria și comerță 
100 fl., și 10 bancnote de câte 20 franci; camera de 
comerță și induslriă din Brașova 100 fl. și 5 bancnote de 
câte 20 fr., camera comercială și industrială din Clușiu 
100 fl.’ comitatulă Ciucâ 10 bancnote de cale 20 fr., 
reuniunea economică ardelenă 50 fl, reuniunea de cul
tură și economică săeuiască 250 franci.

—x—
Tabla regească din Mureș Oșorheiu a aprobate cu 

puține modificări sentin(a tribunalului din Alba-Iulia, 
adusă contra lui Nicolae Rancea și eelorâ 37 de soți 
cari au comisă furtulă dela casseria din Vulcoiu, din 
care pricină au fostă condamnați Ia incliisore corecțio- 
nală dela 5—10 ani.

—x—
Direcțiunea poștală face publicula atentă, ca adre

sele scrisoriloră și pacheteloră să se facă astfeiO, ea să 
nu se intămple vr’o schimbare a personeloră adresate, 
mai alesă decă au același nume. Se recomandă a se 
urăta corectă titlulă, eventuală ocupațiunea și locuința 
(Nr. casei și ală ușei), localitatea unde e adresata, resp. 
ultima poște. Adresantulă e bine să-șl scrie și eiă nu
mele și să arate locuința sa deasupra adresei ori (la scri
sori) pe partea sigilată, ca la casă de negăsire a adre
satului să i se reinapoieze scrisorea ori pachetu a. La 
pachete, mai alesă in valâre de peste 1G0 fl-. să nu se 
lipăscă adressa, ci să se scrie pe învălitârea pachetului, 
spre a se feri perderea adresei prin o eventuală des- 
lipire.

—x—
In luna Iulie s’au adresată 6093 avertismente de 

ilare, s’au eseeutată 5561 secvestre, s’au publicată 1900 
licitațlunî, dintre care 31 s’au și ținută adu< âudă, In 
iocă de 4975 fl., numai 823 11.

—x —
In curăndă voră pruni t6te comunele din țâră o 

instrucțiune, care face cunoscute tOte pretențiunile unui 
testamentă. Instrucțiunea s’a lucrată in ministerulă de 
justițiă.

—x—
Comitatulă Solnocă-Dobeca va avea la 12 Augustă 

adunare estra-ordinară, cu scopulă, ca de o parte să se 
alegă deputațiunea de onore, care să presente în nu
mele comitatului omagiele sale cu ocasiunea venirei Ma
iestății Sale la Clușă, er de altă parte să se desbată a-

supra proiectului de a se contrage ună nou impumută 
de 165,000 fl. pentru construirea podului peste Someșă 
— Bucurați-vă contribuabililoră !

Pressa maghiară și Arcliiducele Albrecht.
In săptămâna trecută șl-a serbată arcliiducele Al- 

brecht a 70 a aniversare a cjilei nascerei. Din acestă 
incidență .Pești Naplo* Nr. 212 dela 3 Augusta, după o 
scurtă ilustrare ungurescă a serbărei acelei ijile, ce s’a 
plănuită în Agram, pe care o consideră 16ia maghiară 
ca o demonstrare a Camarilei cu armata și a oposițiunei 
croate contra Ungariei și a Uniunei, ijice:

„Cu totulă alte cugete se deștăpfă în noi la feri
cita a 70 a aniversare a (jilei nascerei archiducelui Al
brecht, er nu joculă copilărescu din Agram. Ne gân- 
dimă la aceea, că ce pOte fi motivulă, că archiducele 
Albrecht a fostă în totă viăța sa și va fi ună îndărăt
nică protectoră ală germanismului armatei, și de ce gu- 
vernula ungureseu gata de jertfire nu s’a ostenită să 
convingă cercurile militare dătătOre de măsură și în 
fruntea acelora individualitea cea mai chemată a da mă
sura, câta de multă perde armata comună prin aceea, 
că ea portă colorea unei armate germane naționale și 
corpulă ei oficerescă posede caracterula unei astfelă 
de armate.

„A modifica prejudițiele juneții în etatea de be- 
trânețe e durerosă. Când archiducele Albrecht înainte 
cu 60 de ani a începută a învăța serviciulă militară și 
când in tinerii săi ani a servită în acesta armată, a 
fostă pretutindenea lume germană. Austria a fostă o 
parte din Germania și antegarda sa, fii nobilimei ger
mane, veneu să servescă aci; chiar și statuia austriacă 
era cu totulă germană, celă „ungureseă“ de jumătate. 
Tote acestea s’au schimbată temeinică pentru eternitate; 
chiar și armata e cu totulă alta, de când fiăcare băr- 
bată destoinică de armă se înșiră ca ostașă regulată, ca 
milițian ori ca glotaș și de când tinerii domni germani întră 
în serviciulă prusiana, — cum e așader cu putință, ca 
corpulă ofițerescă și limbi armatei să rămână germane? 
Nu se teme archiducele Albrecht de aceea, că acestă 
actă de violență asupra naturei se va răsbuna odată, 
tocmai atunci, când principalulu conducetoră ală armatei, 
care numai archiducele Albrecht pote fi, e mai multă a- 
visatii la victoriă ?“

Acestă avertismentă amenințătoră fiă sigură „Pești 
Naplo», că nu-lă uită archiducele Albrecht, ba adeseori 
i-lă va fi reaminlindă anulă 1866 Fi-va însă dispusă 
să cedeze Unguriloră? Viitorulă va arăta.

Din Buciumulu Sălagiului, 6 Augustă 1887.
>Vita non vivere sed vaiere».

Dă țleitate vedere ochiloră mei slăbiți și putere 
mâneloră mele tremurânde, intăreșce’ml pena mea de 
odinioră vigurâsă ea să spună nației mele că n'are temă 
să piâră!

Și ea să creijl, am să le conducă, onorate cetitor, 
la adunarea generală a despărțământului XI din Silvania 
ală Associațiunei nostre transilvane pentru literatura și 
cultura poporului română, care s’a ținută erl în 4 1. c. 
in comuna Buciumă de sub păla Meseșiului, înpreunată 
fiindă cu adunarea Reuniunei femeiloră române Să- 
lăgiene.

Adunării îi premerse servirea S. Liturgii și o pre 
dică a pontificantelui Sdss. domnă Vicariu și direcloră 
ală acelui despărțămăntă ținute ambele în biserica cea 
nouă, într’adevără pomțosă și fOrte spațiosă, ce face 
onore capiloră și conducătoriloră acelei comune de vre-o 
500 fumuri.

Atâtă predi ta festivă câlă și vorbirea de deschidere 
a d lui Vioară și direcloră Alimpiu Barboloviciu, fură 
ună adevărată capă de operă ; membrii comitetului cen
trală Andreiu Cosma, Georgiu Popă de BasescI, Georgiu 
Filipu din Tașnadă Gavrilă Irifu și ceilalți erau la 
postulă loră în fața unui publică de Omeni cu carte din 
giură și depărtare aprope la 300 și de două ori pe atâția 
poporenl și țărani adunați.

După pertractarea agendeloră și raporturile comi- 
siuniloră în fața acelui publică s’au împărțită premiile 
ca fapte și esemple demne de imitată (er nu numai 
vorbe multe, gdle și frumOse) : ună plugă de fieră unui 
țărână din Iocă, o vacă cu vițelă celui mai distinsă in- 
vățătoră, și altuia o scrOfă cu purcei, altora ăr bani, bu
cate și altele, și spre a se mai pută premia și pre vii- 
toră, s’au tăcută apeluri de contribuirl și scOle ete.

Besultatulă adunărei reuniunei femeiloră române a 
fostă după relatările și raporturile lucrăriloră ei de peste 
ană, constituirea noului comitetă care insă bucurându-se 
de incredere rămase totă acelașă.

Se alese apoi ună comitetă esecutivă de 20 inși 
de bărbați și femei cu scopă de a stărui pentru înfiin
țarea unei șcâle de fetițe în Șimleulă Silvaniei.

Cu aceste terminându-șl adunările agendele sale, 
cari mai in detalii, alții mai deaprdpe cunoscători eredă 
că le voră descrie — a urmată prânejulă comună, 
la care participară aprOpe la 200 de persOne domni și 
domne.

Ordinea toasteloră a deschis’o d. Vicariu Barbolo
viciu toastândă pentru împăratulă și regele nostru apos
tolică și case domnitOre. A urmată Georgiu Popă de 
BasescI pentru d. Vicară, președintele despărțământului 
Ass., Ioană Papiiru Popă protopopă, din Iclodulă mare, 
pentru comitelulă centrală accentuândă zelulă și energia 
cu care îșl ține s'indardulă său culturală-națională mai 
falnică in clasica Silvaniă ca ori și care altă despărță- 
mentă. D. Cosma din Supuru toasta pentru frații mese- 
șenl și in specie pentru femeile respective (surorile după 
cum s’a esprimatn) acelora cari au binevoită dimpreună 
cu multe altele a dona manufacturile sale naționale pen
tru a se sorți in interesulă acelui despărțămeotă. li urmă 
d. Teodoră Popă protopopă din Oartelecă pentru secsulă 
frumosă așa :u interesă întrunită. Apoi d. Augustină Ve- 
cașă preotulă din CosniciurI salută cu cuvinte căldurose 
pre energiculă și neobositulă secretară și raportoră ală 
ambeloră adunări d. Gavrilă Trifu făcândă asemănare 
cu albinele, apoi salută și mulțămi comitetului arangia- 
toră de primirea și ospitalitatea frățăscă. D. Georgiu 
Popă din BasescI cu motto S. Scripture .Voi sunteți 
sarea pământului» bineventă pe proții cari stau la nive- 
lulă culturei și pe capii familieloră, dela cari tote de
pindă, în specie pe protopopii presențl. D. preot Codarcea 
ilă presentă prin toastulă său pre D. Mezei rectius Câm- 
peanu, ca pe ună sculptoră distinsă și devotată Română 
transilvană, dovedindu-lă mai multă cbiectulă donată 
spre sorțire (o z iharniță sculptată frumosă).

I). Moldovană, preotulă Agrișului, îneheiă șirulă 
toasteloră c’ună cuvântă frumosă de mulțămire adresată 
intregei adunări pentru concursulă din tote părțile.

Ca nisee episode caracteristice vă comunică scena 
petrecută intre d-lă A. Cosma, secretarulă despărțămân
tului cu solgăbirăulă Wiski din Z-lău. In decursulă băn
cii (ului mulțimea de poporă din localitate și giură ocu
pase ograda cea fOrte spațiosă și loculă golă împrejurul^ 
mesei. Solgăbirăulă dădu ordină gendarmiloră să curețe 
sala și ograda de poporă, pe gendarml insă îi postă la 
spatele meseniloră. Energiculă nostru secretară insă re
clamă la solgăbirău să lase pe poporă de a veni înăuntru 
ca sâ pOlă audi toastele, căci opincarii aceia au venită 
cu societatea, ca să fiă capacități, îndemnați la lucruri

și cine scie, dăcă cumva nu-lă vomă pute câștiga pentru 
causa nOstră!“

— Escelență! Lăsațl la o parte acesta încercare! Can- 
tacusen, ca inimică ală Vienesiloră, e mai fanatică ca 
ori și care Turcă! țjise priorulă, și primarulă Lieben- 
berg adause:

— La Tuilu s’au observată taberele armaleloră creș
tine, șt decă acele au înaintată fără a fi întâmpinată pe 
inimică, atunci trebue să fiă forte aprope (ca să mân 
tuâscă Viena).*

— Ar fi timpulă supremă, căci porțile nu li se mai 
potă opune și Turcii au spioni in orașă. cari păzescă 
ocasiunea pentru a deschide Turciloră porțile. Ajungă-i 
mânia Domnului! Amină/ Amină!

Și 4'ua măreță veni, căci de pe Kahlenberg se a- 
runcară ca o furtună cetele principiloiă coaliați in spa
tele Turciloră și i alungară.

Episcopulă Kollonitsch, primarulă Liebenberg și 
episcopulă Vienei Emerieă Sellenins călăriră in 20 Sep- 
lembre 1683, puține cjile după lupta sâDgerosă, afară la 
Gatterholz, pentru a cerceta capela hospodarului Canta- 
cusen|; acea însă dispăruse. Numai o pâtră pre ridicătură 
mai indica, că aici e locuia, unde supușii creștini ai 
Sultanului îșl aveau servițiulă divină.

In 9 Octomvre 1683 veni o servitore la reședința 
episcopescâ și se rugă pentru audiență. Em. Sellenius 
primi îndată femea și o întreba ce doresce.

— Escelență Vostră! Eu sunt din Hetzendorf și 
mă ducă in tâtă (jiua în Gatterholz, pentru a aduna 

lemne. Ac|i dimineță, după ce avusei o sarcină de lemne 
adunală, voindă să mă odihnescă, cadă in o gropă, aco 
perită cu frundișă. Voindă să esă afară, cautu după ună 
obiectă de care să mă rarjimă, și prindă o bucală de 
lemnă eșită din pământă. Mă apucă de elu, lemnulă ce- 
deză și vădă înaintea mea o cruce mare împodobită cu 
pietrii și semne fdrte curiose !

— Și unde e crucea?
— Am aruncat’o erăși in fruntjișă și am venită 

directă, pentru a spune acâsta Escelenței Vostre!
— Dumnezeu să te binecuvinte fiica mea! Așteptă 

și sfîmpără-țl setea cu ună pahâră de vină, căci îndată 
vomă merge afară.

Episcopulă și cu vre-o câțiva canonici plecară la 
Gatterholz, și acolo aflară întru adevără o cruce simplă 
eu cele pdru litere I. N. I. R. In mijlocă era iedna 
Sfintei Maria de Candia cu prunculă pre brațe și sub 
iconă o emblemă princiară cu vulturulă duplu.

Literele grecescl însemnau :
>Noi din grația lui Dumnezeu Servanus Cantacusen 

principe ală României dincolo de munți etc. etc., am ri
dicată acâstă sfântă cruce pre locuia, unde se celebra 
in tdtă diua liturgia pentru aducerea aminte de timpulă, 
când marele Viziră turcescă Kara Mustafa pașa asediase 
orașulă Viena, in Austria inferioră, în cjiua primă a lunei 
Seplemvre 1683».

• Trecătorule adu-țl aminte de mârte“.
Episcopulă dispuse a se ridica ârășî crucea, și 

crucea „Cantacusen», său cum se numea in limba popo

rului ^crucea moldovencscă“, in Gatterholz, la incepululă 
promenadei, intre Schonbrunn și Laxenburg, la stânga 
podului celui mare, deveni in decursă de mulțl ani ună 
obiectă adorată cu pietate.

(23) Misterele Veneției,
de Edouard Didier, traducere de Ioană S. Spartali.

VII.
Logodna.

După ceremonia, care se făcu cu totă luxulă săr- 
băriloră catolice in Italia, tdtă nunta prândi la palatulă 
guvernământului, pe urmă, cu același ceremoniale ca de 
dimineță, miresa fuse dusă înapoi la schitulă Feteloră 
nobile, unde se culcă.

A doua di porniră toți spre Isola Bela unde tre 
bu a să se facă nunta.

Cam 20 de leghe despartă Padova de laculă de 
Garda. După cum am mai spusă, se hotărise să se 
facă in 2 cjile drumulă acesta. Se trimiseseră Omeni 
intr’ună sată mică, Ceuto, la jumătatea drumului intre 
Padova și Peschiera, ca să pregătâscă locuințele

Nuntașii ajunseră destulă de vreme in Ceuto, pen
tru ca să mănânce pe iarbă verde, deOrece sătulă avea 
așa de puține case, încâtă nici jumătate invitații nu gă
seau adăpostii. O bandă de musicanțl, cari însoțeau 
aristocratica caravană, cântă câtă ținu ospățulă și înve-
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bune, folositul e, la iubire de carte etc. 13-10 Cosma es- 
clamâ indignate: .Dără n'arni) ajunsă acele timpuri, să 
prântjimO intre sulițe și baionete.

După prăncjO, d-lă Georgiu Popă, fostulh deputată, 
vorbi de pe pavilionul^ curții, in fați solgăbirăului, a 
gendarmilorh și a allorh străini, cătră poporh așa de li
berală și pronunțată, ineătă ilă etnoționă pănă la la- 
crăml. Elă le arătă omeniloră însemnătatea dilei, sco- 
pulă adunărei, legându-le de sufletă iubirea frățescă, iu
birea de limbă, de naționalitate și de patriă, și conju- 
rându-i să grijescă de scola loră propriă. Ună poporană 
resalută pe distinsulă vorbitoră. cjieândă : „Așa vomă face, 
domnule, vă mulțămimă de sfaturile bune, și ori ce s’ar 
întâmpla, pruncii la scâla de stată nu-i vomă da nici
când !“

După masă urmă ună concertă împreunată cu bală, 
care dură in modulă și ordinea cea mai esemplară pănă 
dimineața despre cari petreceri vă voră raporta cu dea- 
mărunlulh cei mai tineri și competențl.

Eu din parle-ml, înainte de a încheia, nu potă să nu 
amintescă în specială pe următorii trei bărbați: Vicariulă 
Alimpiu Barboloviciu, pe marele proprietară Georgiu Popă 
de Băsești și pe devolatulă A. Cosma — nevoindă a de- 
trage din meritele unui ptofesoră ca Gavrilă Trifu — a 
altuia ca Georgiu Filiph din Tașnad etc. felanga și ple
iada românismului din Silvania — cari atâtă cu cuvân- 
tulă câtă și mai verlosă cu fapta dovedescă devotamen- 
tulă loră culturei, bunăstărei și inaintărei poporului ro
mână, cărora asemenea să ne mai dea Dumnedeu, ceea 
ce din inimă o doresce : Căletorulu ardeleană.

Raportă polițienescu. — In restaurațiunea din 
„Sehneiderzwienger" in tergulă cailoră s’a născută o 
certă violentă Sâmbătă nâptea intre căprarulă de hon
vezi Vozai Mihaly și intre 4'lerulă Bombea Aronă, care 
se sfârși cu aceea, că Bombea scâse bricegulă și răni 
greu in partea drepfă pe căprarulă de honvecji- Făptui 
torulă fii predată judecătoriei penale.

Agricultura în Germania.
O escursiune agricolă făcută la Rosalii 1884 în provincia Sacsonia.

(Urmare.)

Rotațiunea obicinuită era.-1 sfeclă de zahară, llorză, 
III sfeclă de zahară, IV inazere, V grâu, VI sfeclă de 
zahară. Dintre plante prima și cea mai de căpeteniă 
era sfecla de zahară, atâtă pentru lucrarea în fabrică, 
câtă și pentru produețiunea de sămânță, din care mari 
cantități trimeteau in tote părțile — maja cu câte 50 
mărci. Pentru prelucrarea in fabrică, cantitatea de sfe
cle produsă de ei nefiindă de ajunsă, ei cumpărau încă 
și sfeclele dela țăranii din satele, unde ișl aveu moșiile, 
căci în comunele acelea, conformă unei invoeli făcute 
între fabricanții de zahară dimprejură, nimeni nu indrăs- 
nea să le cumpere, chiar și decă țăranulă le ar fi dală 
pe ună preță de jumătate, âr ca să le transpărte pe la 
alte fabrici intr’o depărtare mai mare, nu i se plălia, 
și astfelă miculă produeătoră era conslrinsă de voe de 
nevoe să se supună la placulă fabricantului. Tâmna 
trebuiau să prelucreze întâiu în fabrică sfeclele cumpă
rate dela țărani, cari fiindă puse mai din vreme, se și 
coceau ceva mai de vreme ca ale loră.

In a doua liniă venea mazerea, ună soiu cu l>6- 
bele fârte mari aprăpe ca alunele și de totă rodi țâre — 
numită Victoria. In a treia venia grăulă, ună soiu en- 
glesescă numită Sheriff sq tare Head, ne mai pomenită 
de roditoră. Apoi vine orzulă, ier o varietate alesă și 
esielentâ pentru fabricațiunoa berei numită — orză Che- 
valier. Ovăsă nu cultitfhu de locă din causă, că ovă-

seli pe totă lumea. După masă se începu ună jocă pe 
iărba verde.

Ca toldeuna, cei mai veseli dănțuitori fură servi
torii, unde Fiainetta juca de focă cu Bicardo, care a- 
vusese bunulă simțh să se îmbrace totă cu hainele-i de 
gondolier.

Veselia era așa de mare, incâlă chiar Veneția își 
cam pierduse reserva. Insă fiindcă începuse s’o dobore 
ostenela călătoriei, întinse zimbindh mâna lui Felice Ba- 
doer dieendu-i: — Pe mâine!

Prin urmare se dete semnalulă de plecare. Fie
care, fără să se mai ocupe de ceilalți, se grăbi să se 
ducă în casa care ii fusese alesă; așa că pe la 10 cea
suri sâra miculă sath Ceuto căduse âr în liniștea lui 
obișnuită și lătâ lumea părea că dârme adâncă.

Lini.tea asta nu trebuia să țiă multă vreme. Pe 
la mijloculă nopții cerulă se lumină deodată de o lumină 
roșiă. Lumina acesta părea că plecă dela o casă cam 
isolată la partea despre răsărită a satului. Casa acâsta 
fusese holărilă pentru Felice Badoer.

Intrînsa s’așeZase tânărulă patricianh cu o parte 
din âmenii săi de serviciu. Printre acești din urmă era 
firesce prietinulă nostru gondolierulă Ricardo, elă și cu 
alțl servitori se culcaseră intr’unh șopronă, și din pri
cina căldurii nu inchiseseră ușa,

Gondolierulă adormise curând, insă se deșteptă pu
țin după aceea : nu putea să răsufle. Cu tâtă pofta lui 
d’a adormi âr mai iute, deschise ună ochiu și zări o 
lumină viA- ardea ună altă șopron lipit cucei în care

sulă favorisăză crescerea și desvoltarea unui părăsită de 
pe sfecla de zahară, numită Nematodă, lat. Haterodera 
Schachtii, ce s’a ivit pe agrii unde a fost cultivată sfecla de 
zahar fără întrerupere mai mulțl ani de a rândul, și cari pier 
dăcă în ală 3-lea ori 4-lea ană urmâză grâu, rnazere. 
orză ori gogoșe (cartofi) ăr nu când după sfeclă urmezâ 
ovăsă, căci venindă după ovesă apoi er sfeclă, parasiții 
aceia le prăpădescă cu desăvârșire, și pănă acum sciința 
și practica n’a aflată nici ună singură mijlocă de a-i 
stirpi cu desăvârșire, căci cu ochiulă liberă abia îi poți 
zări, ca nisce mici puncte infime albe ca zăpada, pe ră
dăcinile ațâse ale sfeclei. Uniculă mijlocă de a-i combate 
și a-i împuțina usitată pănă adl e acela recomandată de 
prof. I. Kuhn în Halle de a sămăna pe locurile infec
tate rapiță său sfecle de mai multe ori pe ană, și îndată 
ce plantele au căpătată a 4-a foiță, de a le smulge cu 
rădăcini și părăsiți cu totă, și a le distruge cu desăvâr
șire, apoi a ara și grăpa bine loculă pentru a doua să
mânță de aceeași specie. O atare operația însă costă 
pe ană 300 mărci pentru ună loch de 2 ferdele (Morgen), 
cari însă se restituescă prin abundanța recolteloră anilorh 
următori.

Gogoș? se cultivau numai pentru trebuințele casei 
și pentru lucrători. LivecJI de fânh amh amintită deja 
că aveau puține, er nutrețuri sămănate aveau numai 
câteva fălci (Morgen-e) sămănate eu trifoiu încarnată.

Ca să putemă apreția bine și esacth rodirea semin- 
țeloru este de lipsă ca mai ântâiu să cunoscemă pămân- 
tulo în care erau sămănate și adecă nu numai pe cela 
din față, pe care-lh atinge plugulă, ci și straturile seu 
păturile mai adânci, după cum cere sciința agricolă mo
dernă.

Bătnenlulă in straturile mai din josă ’lă forma ni- 
sipulh mării Baltice, care in vremile vechi a acoperită 
intrega Germania de Nordă pănă la piciorele muntelui 
Harz. D'asupra acestui nisipă era ună stralh de margă 
de Va metru grosime. Margă se numesee ună pămâDlă 
argilosh, care conține pănă la 2O°/o carbonat de calce— 
vară nestinsă seu 15°/o carbonat de Magnesia (Dolomitj, 
și se întrebuințezâ adesea pentru ameliorarea altorh pă
mânturi lipsite de vară, seu prea apătose. In fine d’a- 
supra acesteia se află ună strată de luth humos—vulgar 
șain — de o grosime de ună metru, care face bogăția 
provinciei Sacsonia. „Ca ună astfelă de pământă bună 
să se plălescă pe deplină11, Z'ceau ei, „trebue să fiă să- 
mănată cu plantele cele mai de frunte și mai bânose, ce 
produce pământulh germană14; și în adevărh așa și era; 
sfecla de zahară, grâu, rnazere și orză, dâr principala și 
unica plantă, care era pentru ei de interesă, era sfecla 
de zahară, și pe care ei arh fi sămănal’o necontenită pe 
același locă, ba și pe moșia întrâgă, decă pământulh nu 
s’ar fi storsă prea tare sâu decă parasiții aceia nu le-arh 
fi pusă sfeclelorh ună capătă. Am văzută deja că ei cultivau 
sfecle de 2 categorii: pentru lucrarea în fabrică, și pen 
tru produețiunea de sămânță. Sfecla de zahară întocmai 
ca și tușii, guliile sâu cararabele și ca vâr<|a e o plantă 
bienală, numai în anulă ală doilea înfloresce și produce 
sămânță. Pentru sămânță alegeau tămna anului ântâiu 
dintre tăte sfeclele, pe cele mai frumăse, mai pline, mai 
întregi, căutau câtă zahară e în fiecare, și decă aveau 
câte 15°/o, atunci le rupă foile și pentru iernată Ie pună 
in nisce gropi de câte 1 urmă adâncime, 30 urme lun
gime și 5 urme lățime și apoi aruncate una peste alta 
pănă oblu eu fața pământului. Peste ele aruncau ună 
stralh de paie, seu frunte, sdroburl, ternometre etc. pe 
cari apoi le acopereau cu ună stralh de pământă de 2 
urme. Astfelă învăluite ele iernâză fârte bine și nu su
fere cje loch geră și îngheță.

Primăvâra când le seâte din gropi nu numai că le 
visiteză una câte una ca să vâ^ă decă nu au degerată

dormea elă cu servitorii. Totu odată i se păru c’aude 
ună sgomoth intiorătoră, ună (elă de plescăită de flă
cări. Gondo'ierulă sări numai decâtă în picidre și în
cepu să strige cu vocea lui puternică: — Hei! băeți! 
în piciore !

Și fiindcă ei pregetau să se scăle, elă îi lovea cu 
piciorulă. Intr’o clipă se sculară toți.

Ricardo nu se înșelase: era focă. Casa din care 
eșise elă și camarazii lui s’aprinsese și ardea cu furia 
cu care arde o casă de lemnă și de pământă amestecată 
cu pae și învelită cu rogoză.

— Dumnezeule! și stăpânulh meu Felice Badoer, 
care este colo! Zise Ricardo luându se cu mânile 
de părh.

Bără să se mai gândâscă se repeZi pe scară și o 
sui în trei sărituri. Când ajunse în vârfulă scării, scu
tura tare ușa camerei unde negreșită că dormea încă 
stăpânulă lui. Insă, sâu că din pricina emoțiunei nu se 
pricepea s’o desch;Ză, seu fiindcă era închisa pe dină
untru, ușa nu se deschidea. Sparse ușa; insă trecură 
câteva minute și in vremea asta foculă își înplinea 
opera. r

Ș’apoi, înăuntru nici ună țipălh, nici ună gemetă 
nu s auZia. Ricardo însă era forte sigură că stăpânulh 
său era înăuntru, chiar elă ii ajutase să se desbrace 
și nu se despărțiseră decâtă după ce-lă văZuse culcată 
Negreșită că nenorocitulă tânără murise asfixiată de fumă.

(Va urma)

ori putreZith, ci le caută din nou de-a rândulă în pri
vința cantității zahărului, și care peste iarnă a perdută 
mai multă de 3°/o zahară, adecă nu mai are nici 12°/o< 
acea nu mai e bună de sămință și devine înlăturată. 
Totă astfelă se păstrâză peste iârnă și sfeclele — napii 
de nutreță—, în gropi, numai câtă gropile suntă mai a- 
dâncl de 1 metru, și V» metru grămada de sfecle e- 
șite d’asupra pământului. Sfecle de zahară pentru să
mânță erau puse pe 500 fălci germane (Morgen) și de 
falce luau câte 12 măjl de sămânță. Totuși acâsta pen
tru ei nu era de ajunsă ci stăruiau ca să urce produc- 
țiunea de falce la 15 măjl. Dâcă socotimă maja de să
mânță cu 50 mărci 50X12=600 mărci sâu 370 fl. 20 
cr. v. a. Grâu ȘirifT cu bobulă umflată, mai multă în 4 
dungi, luau câte 22 măjl de falce. Maja de ordinară se 
vinde cu 1 marcă mai lesne decâtă altă grâu, fiind-că 
conține multă pospaiu sâu lipiciu — nemț. Kleber — și 
d'aceea e mai puțină căutată de franzelarl. Mazere Vic
toria luau câte 17, 18, 19 măjl de falce, din cari espor- 
tâză cantități mari pentru sămânță, atâtă în întrâga Ger- 
maniă, câtă și în străinătate. Maja se vinde cu câte 15 
mărci. (Va urma).

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a >Gaz. Trans.«)

BUDAPESTA, 9 Augustă. — F6ia oficială 
publică, că prințului Ferdinand de Coburg și că
pitanului Geza Dobner li s’a permisă s& iasă, din 
armata lionvediloru.

VIENA, 9 Augustă. — Prințulă de Coburg 
a conferită mai multă timpă cu Kalnoky. Dispo- 
sițiunile de călitoriă lasă a se conchide la aceea, 
că prințulă plecă adl după amddl.

ROMA, 9 Augustă. — Delegații italianl 
plâcă Sâmbătă la Viena în afacerea tractatului 
de comerțu.

DIVERSE.
0 logodnă. — Qilele trecute a fostă mare bătae 

in strada M ... din BucurescI din motive ce rară potă 
să aibă bătăile prin mahalale. Era o Z'> in care se ho- 
tărise logodna unei fele israelite din acâstă stradă. Mo- 
sefirii se întruniseră, și când să incâpă logodna, s’a în
cinsă în casă o bătae sdravenă, care s’a continuată In 
uliță. O logodnă, care înainte de sfârșită ajunge la co
misia, numai pe la teatru se vede din când in când. £tă 
cum stau lucrurile: Fata, care are numai mumă, a prinsă 
dragoste de ună tânără, și, lucru rară, muma a găsită 
bună alegerea fetei. Dâr unirea intre mumă și fată nu 
a ținută multă, din causă că acâsta șl-a schimbată pă
rerea- a alesă ună altă tânără pe care să-lă ia de băr- 
bată. Muma a rămasă însă de părerea dintâiă, nu a 
vrută să aprope schimbarea; fala nu a vrută să con
sidere dorințele mumei sale, negreșită bine chibzuite 
ca ordine din tablele lui Moise. Complicațiunea mă
ritișului nu se mărginesce aici. Ună unchiu bogată 
ală fetei a alesă și densulă ună bărbată pentru nepâ- 
tă-sa. Avemh dâr la numărătOre trei candidați: candi
datulh mumei, candidatulh fetei, candidatulă unchiului, 
cari toți au dreptulă să spere deopotrivă că au să reu- 
șescă. Și muma, și fata, și unchiulă socotescă că nu 
încape multă vorbă in privința candidatului de ad
misă; fiă-care crede că este ală său. Se hotărăște Ziua 
de logodnă fără să se mai discute asupra candidațiloiă. 
La Ziua hotărîtă câte-șl trei candidați suntă presențl în 
casa fetei și fiă-care dintre ei se miră de veselia cu care 
ceilalți doi privescă logodna sa. Când să incâpă logodna, 
toți cei trei tineri inaintâză să se așeZe lângă ligodnicăi 
De aci provine o încurcătură de nedescrisă. Ințelegân- 
du-se in fine că muma credea că fata se va logodi cu 
candidatulă ei, fata cu ală ei, și unchiulă cu ală lui 
începe cârtă mare între candidați; mumei i se ridică 
sângele ia capă, fata leșină, unchiulă nu scie ce se facă* 
fiă care dintre tineri neisbutindh să convingă cu vorba 
pe ceilalți doi că trebue să se retragă, se încinge o bătae 
sdravănă, pănă ce agenții d-lui Moruzzi i-au condusă la 
eomisiă Muma se supăra pe fată așa de rău incâlă 
o gonesce din casă. Unchiulă, care se vede că e omă 
deșteptă, a înțelesh că ar fi absurdă să se supere și 
dânsulă și a primită pe nepâtă-sa in casa lui. Sferși- 
lulă a fosta ca la teatru: candidatulh, care a reușită, a 
fostă candidatulă simpatică publicului, acela pe care ’l’a 
alesă fata. („Rom. Liberă.11)

Unu mijlocii minunată. — Directorulh teatrului din 
Bruxela a venită la o ideă nostimă, spre a face pe da
mele, care visitâză teatrulă, să nu șl mai țină în capjpă- 
lărnle în timpulh representațiunilorh. Intr’o Z< a pusă să 
se lipâscă prin teatru afișurl cu următOrele cuvinte: .Da
mele mai in virată au dreptă să-și păstreze pălăriile* 
De atunci nici o damă n’a voită să fiă mai în vîrstă și 
au venită la teatru fără pălării. Acestă mijlocă admira
bilă nu pote fi recomandata îndestulă.

Editoră: lacobă Mureșianu.
Redactorh responsabilă : Dr. Aurel Mureșiaiili,
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ucmua .a bursa ae vkr.s Stursa <1« BucurescI.
■lin 7 Augusta st. a. 1887

Rentă de aură 5“/„ . . . 100 50 
Rentă de hârtii &°/0 . . 87.25
împrumutul^ câiloră ferate

ungare........................ 150 70
Amortisarea datoriei căi

lor® ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) . . . 98 30

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de oști ung. 
(2-a emisiune) ....-----

Amortisarea datoriei căi
lor® ferate de oști ung. 
(3-a emisiune) .... 115 50

Bonuri rurale ungare . . 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 1C4.25 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

miș®............................ 104 25
Bonuri cu cl. de sortare 104.25 
Bonuri rurale transilvane 104 60

Bunuri croato-slavonu . . 104 75 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.......................... 100.50
lmprumutulă cu premiu

ung.................................  122 75
Losurile pentru regularea

Tisei ți Segedinului . 123 50 
Renta de hărții austriacă 81.40 
Renta de arg. austr. . . 82 60
Renta de aură austr. . . 112 65 
Losurile din 1860 . . . 136 25
Ac(iunile bincel austro

ungare........................ 886 50
Act. bincel de credită ung. 287.50 

■ Act. bincel de credită austr.281.30
I Argintul ă — — Gălbuii

împărătesc) ................5 93
I Napoleon-d'orI .... 9.97
[ Mărci 100 împ. germ. . . 61 60 
Londra 10 Livres sterliuge 125.55

Cota oficială dela 26 Iulie st. v. 1887.

Renta română (k5’,0).
Renta rom. amort. (ft0 0 ■

» convert. f6°/0') 
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 
Credit fonc. rural (7°/0)

>> :> (5°/o) •
■ • urban (7°/0)

. (6°/t> .
’ . ’ (5°/o'l •

Banca națională a României 
Ac. de asig. Dacia-Rom.

Cump. vend.
92— 92‘/3
94’/, 95l/«
88>/s 89—
34— 36 —

104— 105—
89— 891;.

1021/, 103—
94>/a 95—
87»/. 87*/s

500 Lei ------- —““

Națională
Aură contra bilete de bancă . . 15.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.02

Cursulu pieței Brcșovi1

din 8 Augustă st. n. 1887

15.50
2.03VS

Bancnote ronianevci . . . . Cmr, 0 855 Venrl. 8 58

Argint române . . » 8.50 8 55

Napoleon-d’ori..................... 9.95 » 10.—

Lire turcescl......................... * 11.23 » 11.29

Imperiali............................. > 10.21 * 10.27

Galbeni................................. » 5 86 > 5.92

Scrisurile fonc. «Albina» 6% , » 101.— » 102.- -

n ’ n b°/0 • n 98.— 99.—
Ruble RusescI..................... » 109.— » 110.—

DiscontulG ... » 7— 10°/B pe ană.

Sz. 6397—1887,
alisp.

Hirdetmeny.
A vizjogi torv£ny (1885 evi XXIII t. cz.) 189 §-a valamint. ezen 

tbrvdny v^grehajtâsa târgyâban a nagym^ltbsiigu foldmivelâs-, ipar es keres- 
kedelmi, es a kozmunka es kozleked^si m. k. Minister urak âltal egye- 
t6rtoleg m. 6vi Deczember 31-6n 45689 sztîm alatt kibocsâtott âltalanos 
rendelet 87 §-a alapjân felszolitora a vârmegye teriilet£n fennâ!16 vizi- 
milvek es vizhasznâlati jogositvanyok tulajdonosait, hogy a jogositvanya- 
ikra vonatkozo engedelyt a mennyiben az 1886 evi Ssptember ho 8 ăn 
5803 sz. hirdetm^nyem dacztîva eddig esetleg m6g nem adtâk be most 
mâr foly6 1887 dvi Augustus Ii6 vdgeig utilam irăsban mutassâk be, 
vagy pedig irâsban igazoljtik azt liogy viziiniiveik 1866 evi Januar h6 
1-je 6ta hâboritlanul fennâllanak a nâlkiil, hogy mAsok jogosult ârdekeit 
sârtenâk ds mint ilyenek az illetekes hatâsagok tiltal ktirasoknak talâl- 
tattak volna.

Megjegyeztetik, hogy a bejelentâsek a vizjogi torvânyek 191 
§ tinak mâsodik bekezddse ârtelmdben belyegmentesek. Ezen bemutattîsi, 
illetve igazolâsi kotellezettsdg minden hatâsâgi engedelyre szortild vizi- 
munkâlat tulajdonosfira kiterjed, telitit., ontozâsi, lecsapolâsi, tir ment.esi- 

t6si, ipari-vtilltilatokra, malmokra, tovtibbâ nyilvânos 63 magân csator" 
nâkra, mestersâges viztârtâkra, vcdgâtakra £s zsilipekre egyarânt ârvânyes.

A kik jogositvânyukat igazolni nem ttidjâk, vagy igazolăs vâgett 
a fennt kitiizott hatâridoben nem jelentkeznek: azoknak vizimiivei az 
id^zett tiirvâny 191 §-a ârtelmâben nem Rtezoknek fognak tekintetni s 
az ily vizimtlvekre nâzve a vizjogi torvdny 163 ds kovetkezo szaka- 
szai es a hivatkozott (iltalânos ministeri szabtilyrendelet 3—32 §-ai lesz- 
nek alkalmazandâk.

Fogarason, 1887 dvi Augustus I16 3-ân.
Gramoiu Daniel,

2—3 âlispân.

Aviză d-loră abonați!
Rugămft pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de pe 
fășia sub care au primită <|ia.rulii nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămivitu și să arate și posta ultimă.

Decă se ivescti iregularități la primirea farului onor, abonați 
sunt.u rugați a ne îneimosciința imediată prin carte poștale, ca în câtă 
depinde dela noi, să se delăt,ureze. ADM1NISTK. „GAZ. J]IANSU

Valabilă dela I luniu st. n. 1886.

pe linia J*redeaSii-BM«Iapest« și pe linia Teiușu-Ara^tl-IIutlapesta a calei ferate orientale de statti reg. ung.

l*redealft

Trena Tren Trenă
accelerat omtJbna 

peraone

BucurescI

Predeală (
(

Timiș®
Brașov®

Feldiâra 
Apatia 
Augustin® 
Homorod® 
Hașfaleu

(
(

( 
(SighișAra 

Elisabetopolo 
Mediaș® 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teinșft 
Aiudă 
Vințulă de sus® 
Uidra 
Cucerdea 
Ghiriaă 
Apahida 

(ilnșia 
Nedeșdu 
GhirbSu 
Aghiriștt 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
Vadă 
Mezd-Telegd 
Sugyi-Văsărhely 
Veneția-Orăijii

( 
(Oradi s-mare

P. Lad&ay 
Szolaok 
Buda-peata

Viena

A

(

7 20
7 57
8 24
8 47
9 29
9 37

10 53
11.00
11 34
12.03
12.26
12.42

1.11
1.23
2.06
2.27
2 49
2 56
3.12
3.46
5.01
5.21

6 01
6.19

7.12
7.41

8.20
8.46

9.11
9.16

10.37
12.20
2.15

2.15 
| 8.00| -

4 01
4.47
5.28
5.59

6 49
8.35
9.02
9.12
9 56

10.37
10.59
11.16

11.37
12.16
12,33

1.51
2 i8
2.48
2 56
3 64
4 51
5 28
5 56

Trenu 
de 

penone 

10.50
1.33
4.24,
10.05

Nota: Orele de nâpte sunt® cele dintre liniile grâse.

Bltidapesta—

Trenă Tren Trenu Trenă
omuibub de pers. accelerat de pers. de

peratae

7.30 Viena 11.101 — —
1.14 Bndaposta 7M 2.— 7.40 618

Szolnok 11.05 4.051 10.42 9.38
1.45 P. Ladâny 2 02 5.47 2.02 12 02

Oradeu mare 4.2 7.11 4.78 2.01
2.32 Venția-Oiăcjii - — — 2(8

Fudi-Oșorheiu — — — 2 19
Teleagu 7.33 — 2,41
Vadă 8.04 — 3 24
Bratca — — — 3.47
Buci a — — — 4.07
Ciucia 8.58 — 4.33
Huiedin _ 9.28 — 5.15
Stana — — 5.33
Aghiriș — — — 5.53
G1 ârbău — — — 6.(5
Nedișu — — 6.20

Clușia '
- 10.31 — 6.38

11.00 — — —
Apahida 11 19 — — —
Ghiriș 12 33 — —

_ Cucerdea 1.01 — —
1 11 — —

Ui6ra 1.18 — — —
Vințuiă de ausă 1.05 — — —

Trenu Ziiudâ 1.46 — — —
de 

personc Teiuțu 2 25 — — —
6 37 Crăciunelă 2 50 — —
6.58 Kașă 3.03 — —
7 14 Micâsasa 3.35 — — ““
7.2b
756

Kifr 4.01
4.20

—
—

8.18 Elisabetopclp 4.55 —
8 58 ăigișdra 5.42 — — ~~~
9.15 ilașfaleu 6.01 — —
9 34 Homoroci 7.27 — —
9 53 Augustinâ 8.08 — —

10 28 Apatia 8.36 — —
10 47 Feldiora 906 — —
10 57 Brașov®

9.46 5.37 —
11.07 — — 1.55
11.19 Timiș® — 6.20 2.53

1 1 16 Predealfe

BucurescI

_ 6.47 —
3.29 — 11.30 3.28 —
6.33 ’— — 9.35

—

Trenă 
omuibtis

7.08
7.36
9.16
9.53

10.—
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.13
2.46
3.31
4.32
5.02
6.53
7.43
8.23
9.02
9.52

Tipografia ALEXI Brașovfi. Hârtia din fabrica lui Martin Kopony, ZernescI

<

Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trend Tre jG TrenG de TreuG de Trenfl Trenă
omnibus de pers. persOno peradne de peradne omnlba>

Telușft 11.24 ___ 3.00 Viena 11.10 12.10
li

Alba-Iulia 11.59 — 3.59 Budapesta 8.20 9.05 —
Vințulfl de josă 12.30 — 4.22 Q ztlii/bb 11.20 12.41 — 1
Șibotă 1.01 — 4.51 11.35 5.45 —

Orăștia 1.32 — 5.18 Ai adft 4.30 6.— ___

Simeria (Piski) 2.32 — 6.15 Glogovață 4 43 6.13 —
Deva 2 52 — 6.35 Gyorok 5 07 6.38 —

Braniclca 3.23 — 7.02 Paulișu 5.19 6.51 —

Ilia 3.55 — 7.28 Radna-Î ipova 5.41 7.10 —
Gurasada 4.08 — 7.40 Conopă 6 (;9 7.37 —

Zam 4.25 — 8.11 Berzova 6.28 7.55 —
Soborșin 5.30 — 8.46 Soborșin 7 25 8.42 —
Berzova 6.27 — 9.33 Zsm 8 01 9.12 —

Conopă 6.47 — 9.53 Gurasada 8.34 9.41 —

Radna-Lipova 7.28 — 10 27 Ilia 8.55 9.58 —

Paulișă 7.43 — 10.42 Braniclca 9.19 10.17 —

Gyorok 7.59 — 10.58 Deva 951 10.42
Glogovață 8.28 — 11 25 Simeria (Piski 10.35 11 07 —

1 ArueSA 8.42 9.17 12 31 Orăștiă • 11.11 11.37 —

Szoluok — 2 32 4 5Q Șibotft 11,43 12.— —
t| _ — 5.12 VințUxă de josă 12 18 12.29 —

ESudapesta _ — 1 8.20 Alba-Iulia 12 36 12.46 —

Viena — — 6.05 Teiușft . 1.29 1.41 —

Slnseria (Piski) Petroșenl

Tronti ^Tanfi <1s Trenu Trenu de Treufi Trenă
onmît-aG cerata e mixt peradne omulbtu mixt

Arailft 5.48 6.05 ■aSrsaerîa 2.42
Aradultt acu 6.19 — 6.33 Streiu — — 3.25
Ii3<5nQe?h-.Sâgh 6.44 — G.58 Hațegă — — 4.16
Vrnga 7.16 — 7.29 Pui — — 5.11
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — — 6.58
Merczifalva — — — Banița — — 6.40
Timaișâra 9.02 — 9.08 Fetroșeui — — 7.12

'S'imiș6i,&"Arad’A Petroșenl—Simeria (Piski)

Trend de Trcnfi de TrenG Trenfi Trenă Trenă
peradne perndne omnlhna de pers, omnibuj mixt

Umișâra 6.25 5.00 Petroșeni __ _ 6.10
Merczifalva — — — Banița — — 6.53
Orezifalva 7.46 — 6.32 Crivadia — — 7 37
Vinga 8.15 — 7.02 Pui — — 8.20
Nâmeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă — — 9.01
Aradulfi nou 9.11 — 8.01 Streiu — 9.52
Aradfe 9.27 — 8.17 nimeri» — — 10.31


