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Suntemfi obicinuiți a considera lunile de 

vâră ca unti sesonă mortu, celă puținii noi cei 
cari suntemă chemați a urmări cele ce se pe
treci în lumea politică, atâtă înlăuntru câtă și 
în afară.

După o încordată muncă, conducătorii tre- 
biloru statului caută să se recreeze în timpulu 
verii. Unii ministru plâcă la băi, altulti la vâ- 
nătâre, alu treilea la vre-o moșiă a sa dela țâră, 
și ârăși alu patrulea în escursiuni prin lumea 
largă.

De rânduit! acesta însă nu ne putemu plânge 
că sesonulu de vâră a fostă mortu. Din contră 
a foștii plină de viâță. Câte frământări interne, 
câte sbuciumări esterne nu amil avutu și aveniti 
a înregistra pe fie-care di!

Celfi puțină guvernulu ungurescă nu pu
temu dice că a fostă scutită de griji.

Nu-i vorbă, nemulțumirile interne, mai cu 
sâmă ale naționalitățiloru nemaghiare, din causa 
celei mai vitregej administrați uni ce pâte esista, 
suntu o grijă continuă ce cliinuesce consciința 
încărcată de păcate a stăpânirei unguresc!.

In timpulă din urmă s’au mai grămădită și 
altele, griji cari multă insomnia au pricinuită 
șefului guvernului.

Demonstrațiunile și hotărîrile ce s’au luată 
în adunările poporale contra armatei comune au 
ținută pe d-lă Tisza într’o continuă agitațiune, 
nu atâtă îngrijată de causa maghiarismului, câtă 
mai multă de frică că va fi gonită dela putina 
cu miere. A făcută însă ce-a făcută d-lă Tisza 
și s’a întorșii cu o indulgență, care’i ârtă păca
tele, dâcă va pune la regulă pe cei car! îi sdrun- 
cină fotoliulu ministerială-preșidențială. Scăpată 
de acestă periculă, a plecată la băi să se ră- 
corâscă.

Veni la rându ministrulu de finance. Fiori 
de mârte l’au cuprinsă, când a văijută starea 
bugetului la finea primului cvartală. Alarma 
dată de foile unguresc! și austriace l’au adusă 
de sigură în confusiune. Deficită peste deficită, 
datorii peste datorii, o încurcătură căreia nu-i 
mai dai de capă, dâr care de sigură va da 
peste capă acestă sistemă de administrare.

Pe ministrulă de comerciu nici capul ă nu-lă 
dâre de răsboiulă vamală, și ca să dovedâscă că 
așa e, a găsită cu cale să facă încă de cu vre
me vânătâre. Ce’i pasă lui de miseriile ce le 
aduce pe capulă țării Ardâlului perderea piețe- 
lorii române, destulă că se fafce vorbă multă în 
adunări și în pressă pentru împedecarea răului; 
ca să se împedece însă în realitate, asta’i prâ 
multă, nu se potă face două treburi deodată.

Ministrulă Trefort a fostă și de rândulu 
acesta mai cu minte. A luat’o la sănătâsa prin 
Europa, sigură fiindă că inspectorii școlari și 
Kulturegyleturile voră îngriji ca să aducă la 
pocăință pe „nepatrioții11 nemaghiari. Și apoi 
de ce să nu aibă ministrulu culteloră mângă- 
erea d’a fi scutită celă puțină în lunile de vâră, 
ca să nu mai audă de fiascurile politicei de ma- 
ghiarisare!

Ministrulă justiției e fericită că nu tre- 
bue să’și prâ bată capulă cu dreptatea. Ce lucru 
mare dâcă se voră condamna câțiva Valahi 
pentru nisce brâne colorate, cum nu le place, 
ori pentru participare la vr’o serbare valahă! 
Ce le trebue Valahiloră dreptate! Să’și dea nu
mai tributulă loră în bani și’n sânge, la altceva 
nici nu suntă buni.

Când e vorba de trebile din afară, asta’i 
privesce pe cei din Viena. Ei au să pună lumea 
îa cale, căci d-lă Tisza nu mai are vreme să 
se ocupe și de cele ce se’ntemplă în afară; 
destulă lucru are înăuntru cu sobolii și cu păs
trarea sacului cu grăunțe, apoi ardă sătulă 
măcar u.

Și adecă ce nevoiă are guvernulă ungurescă 
să scie de cele ce se petrecă și se cliibzuescă 
între monarhi și între cancelari, ce nevoiă are 
să scie că se răstârnă principi, ce nevoiă are să 
scie ce aduce (Jiua. de mâne! O călătoria pănă la 
Viena e destulă, ca să fiă „informată11 că șovi- 
nismulă nu e în periculă, ci că mai are vreme 
să se jâce de-a baba ârba cu naționalitățile. Nici 
nu voră ei să scie mai multă. Destulă că Kul- 
turegyletulă are vreme să ’și țină adunarea ge
nerală pentru crearea Magliiariei; destulă că in
spectorii școlari au vreme să esecute oidonanțele 
ministeriale pentru destituirea învățătoriloră ne
maghiari, cari nu sciu limba „patriotică11, destulă 
că solgăbirăii au vreme să ’și încrunte fruntea 
pe la alegeri de notari pe sprinceană sâu când 
au de a face cu vr’ună îndărătnică de „nepa
triotă11, destulă că casierii căiloră ferate au vreme 
să ’ți refuze a’ți da biletă de drumă, dâcă nu 
l’ai cerută în limba patriotică, destulă că tribu- 
nalulă are vreme să te condamne că ai purtată 
trico.lor.ulu Ardealului sâu că ai luată parte la 
serbarea dilei de 3 (15) Mai.

Când avemă de-a înregistra atâtea fapte 
petrecute sub „părintâsca11 stăpânire ungurâscă 
mai putemă dice că avemă sesonă mortu ? A o 
duce ună ană întregă în frământări și sbuciu
mări nu e lucru ușoră și prin urmare e nevoiă 
să mai mârgă miniștri pe la răcâre, ca să se 
întărâscă pentru luptele ce’i aștâptă.

De grija că voră fi răsturnați de pe fotoliu 
suntă suăpați deocamdată, și putemă dice că e 
mai norocosă ministru-președinte Tisza, decâtă 
prințulă Alexandru ală Bulgariei.

Câtă va mai dura noroculă acesta nu scimă. 
Intrunindu-se dieta la tâmnă, d-lă Tisza va avâ 
să răspundă și să lămurâscă multe evenimente 
interne și esterne de mare importanță petrecute 
în absența dietei : afacerea Ianski, retragerea 
d-lui Tisza, deficitulă, întâlnirile dela Kissingen 
și Grastein, detronarea prințului Alexandru ș. a.

Cu cestiunea mulțămirei popâreloră din sta- 
tulă ungară e naturală, că în nisce timpuri 
atâtă de estraordinare miniștri nici n’aru avâ 
răgază să se ocupe. Și apoi ce nevoiă ar mai 
și fi de acâstă mulțămire, când atâtea primejdii 
bată la ușe !

Revoluțiunea din Bulgaria.
ZWronarea Alexandru.

Sub acestă titlu publică .Voința Națională* din 
Bucuresci într’ună suplementă următârele telegrame 
speciale:

Giurgiu, 9 Augustă. Consulii străini din Giurgiu 
au telegrafată guverneloră loră respective că principele 
Alexandru a fostă detronată. Rusciuculă e păzită de 
ună cordonă de soldați; nimeni nu pote eși din orașă. 
Scirile din Bulgaria nu potă veni decătă cu mare 
greutate.

Giurgiu, 9 Augustă. Adi la 8 ore principele 
Alexandru a fostă detronată. S’a numită o locotenență 
domnescă compusă din d-nii Caravelof, Tavcof, Grecof, 
Burmof și Radoslavof. Maiorulă Gruef a fostă numită 
ministru de resbelă.

Giurgiu, 10 Augustă. De 24 6re nici o tele
gramă particulară sâu oficială n’a fostă espediată din 
Bulgaria. Principatulă a rămasă în acestă restimpă cu 
totulă isolată de celelalte state. Scirile din Bulgaria nu 
vină decâtă cu ajutorulă rareloră gpersâne ce au putută 
trece pe teritoriul^ românescă.

Cala fată, 10 Augustă. Principele Alexandru de 
Battenberg a abdicată.

Calatată, 10 Augustă. Principele Alexandru se 
află de două (file în inspecțiunea trupeloră. Ună vaporă 
stă gata la Vidină pentru a transporta pe principe la 
Severină.

Giurgiu, 10 Augustă. Astădi se ține ună 
mare meetingă la Rusciucă. Populația pare a fi fârte 
mulțumită și e încredințată că Rusia va prolege Bul
garia.

Giurgiu, 10 Augustă. Stă pe scurtă proclama - 
țiunea care a fostă adresată poporului bulgară :

„Principele Battenberg, cărui avemă să-i mulțu- 
tnimă pentru bravura ce a arătată și cu care ne-a con
dusă în răsboiu, a adoptată o politică europenă, care nu 
convine gintei nâstre slave. Noi nu (rebue să urmămă 
decâtă o politică rusă și acâsta pentru recunoscința ce-i 
datorimă Rusiei pentru sângele și banii vărsați în aju
torulă nostru',

Informațiuni. D. primă-ministru Brătianu a pă
răsită Govora; d-sa a plecată la Sinaia, unde trebue să 
sosescă astăzi. Ceilalți miniștri au plecată de asemenea 
la Sinaia, unde se va țină ună consiliu sub președința 
M. S. Regelui.

Rusciucă, 10 Augustă. Espediția din Constan- 
tinopoiă a sosită cu o întârdiere de 2 și jum. âre. Varna 
și Rusciucă au dată facturi găle fără corespondență. 
Toți pasagerii din Constantinopolă, în numără de 15 
persăne, au fostă opriți la Rusciucă.

Mai toți consulii străini de aci au voită să espe- 
dieze scrisori și au fostă opriți, numai secretarulă con
sulatului rusă ducendu-se cu vaporulă locală la Giurgiu 
a espediată nisce scrisori pe cari altădată le dedea cu
rierului poștală. Ună impiegată dela gara Rusciucă a 
dată curierului poștală trei scrisori pentru Londra; vă- 
cjândă acesta ună amploiată dela poștă a luată din 
mâna curierului cele trei scrisori spuindă că adi, mâine 
și poimâne suntă oprite tâte corespondențele. Nicijună 
pasageră nu intră și nu iese din Rusciucă. Era să 
oprâscă să plece din Rusciucă chiară pe curierulă 
poștală.

In orașă este liniște. 0 mare tristeță și spaimă 
domnesce prin poporă.

Se vorbesce că acfi nopte ar fi plecată din Rus
ciucă vaporulă princiară Golupci spre a lua pe prin
cipele Alexandru din Vidină; se mai (Jice că principele 
Alexandru a fostă deja îmbarcată pe vaporulă Tegetof 
la Vidină.

Se vorbesce că întregă cabinetulă Garaveloff este 
arestată și că depeșile cari se dau în numele lui suntă 
date de Zancoff. Trei 'oficerl din marina bulgară, de 
origină polonesă, cari erau urmăriți de consululă rusescă, 
fiindă declarați de nihiliști, au fugită ieri diminâță tre- 
cendă Dunărea.

Principele Alexandru, împreună cu Caraveloff, erau 
plecați de două 4'le la Vidină în inspecțiă, și, după ter
minarea inspecției, se dice că Zancoff, care îlă urmărea 
și se afla la Vidină, ar fi presentată principelui a semna 
abdicarea, învitându-lă a trece frontiera din Lompalanca. 
Căderea principelui a fostă avisată telegrafică în tâte 
districtele.

Adunarea generală
a societății pentru fondă de teatru română în Șomcuta 

mare. — Concertul^, teatrală de diletantă și balulă.> ;
0 sărbătdre imposantă națională, ună momentă stră

lucită va fi pentru totdeuna în analele vieții sociale a 
Chiorului și o dovadă eclatantă despre spiritulă viu și 
vitalitea poporului română — festivitățile arangiate în 
Șomcuta mare în (filele de 10—12 și următâre ale lunei 
lui Augustă cu ocasiunea adunărei generale a societății 
pentru fondă de teatru română.

Bătrânulă Chioră sdruncinată cum e politicesce se 
redeștâptă câtva timpă din somnulă în care-lă cufunda
seră stăpânii de adi ai țârei; ca cu dragostea și ospitali
tatea sa cunoscută se îmbrățișeze frățesce în fosta sa ca
pitală pre toți aceia, cari luptă sub mărețulă drapelă ală 
co’nțelegerei și înfrățirei pentru cultura adevărată națio
nală.

Trebue că e mândru oricare Română ală acestui 
districtă și oricare ospe, care a participată la aceste fes
tivități culturale, vădendă câtă de însemnată și împunâ- 
tore este câta aceloră Români, cari se intereseză și în- 
setoșâdă după cultura națională.

O priveliște atâtă de mărâță înfățișa în Bilele aceste 
opidulă Șomcuta, încâtă inima de pâtvă, sînă mai rece 
ca ghiățurile Laponiei, trebue sâ aibă acela, care în de- 
cursulă acestoră dile mari ar fi rămasă neînsuflețită și 
n’ar fi fostă pătrunsă de adevărulă, că de că Româ- 
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nulii voesce îșî pote arăta în modă splendidă însuși
rile mărețe, ce le-a vărsată natura cu prisosință în inima 
lui, că voindă pote fi admirată și invidiată chiar de cătrâ 
adversarii săi.

Poporulă română de dincoce neîndreptățită și asu
prită cum este trebue că simte o bucuriă nespusă, când 
îșl pote uita unu momenlă sdrtea amară, și smulgându- 
se din ghiarăle nâcazuriloră, dă avântă liberă spiritului 
său înaltă pentru a se îndulci din interesele capitalului 
frumosă ce l’a sădită Dumnedeu în inima sa. Acestă 
simțămentă se putea ceti în decursulă festivitățiloră din 
Șomcuta mare de pe fața înveselită a întregului publică 
românescă, care curgea mereu pe stradele Șomcutei și 
se înmulți întru atâta încâtă nici bătrânii nu-șl amintescă 
ca să se fi întrunită în Șomcuta ună publică atâtă de 
alesă și numerosă. Și acesta în cea mai mare parte, cu
teză a afirma, se pote atribui împrejurărei, că publiculă 
a fostă informată de timpuriu despre debutantele șidile- 
tanții dibaci, pe cari a fostă fericită comitetulă a-i câș
tiga pentru aceste solemnități. Nu sunt în siare se des
criu fidelă și după merită efectulă strălucită ce au stâr
nită în publică aceste serbări.

Sala spațiosă a pretoriului era îndesuită de ospețî 
în 11 Augustă sera la 8 6re, când își luă începutulă 
concertulă, și cu tote că era cumplită de mare căldura 
publiculă cu o paciență esemplară sta pregătită la cele 
ce erau să urmeze. Deodată apare pe scenă d-șora 
Laura Borbola din Satulă-mare, condusă de ună aran- 
giatoră și esecută pe piană cu o rară desteritate punc- 
tulă I. din programă, „Erlkdnig“ de Franc Liszt, «Fan 
lasia românescă,* ,Rosa din Craiova* de Rudolfă Vil- 
mers, piese cari tânăra artistă le-a esecuială cu atâta 
artă și corectitate, încâtă publiculă se entusiasmă și mai 
tare și prin aplause sgomotdse dădu espresiune mulță- 
mirei sale. Asemenea fu aplaudată și după esecutarea 
piesei „Asaltulă Plevnei“ de Luis Whiest. Apare după 
aceea îndată, condusă de ună tânără, pe scenă d-șâra 
Irina Antală din Beiușă și prin cântulă „Doi oc-hî* de 
Gr. Ventură cu acompaniare pe piană, prin vocea ei 
sonoră, melodiâsă, transpuse spiritele întregului publică 
într’ună dulce estasă. Cealaltă piesă „Linda di Cha- 
mouniz* de Donizetti a probată și mai strălucită talen- 
tulă artistică ală tinerei debutante, care a storsă cele 
mai frenetice aplause ale publicului. D-șâra Antală și 
Borbola într’adevără prin talentulă loră escelinte și di
băcia rară ară ocupa cu timpulă ună locă onorifică pe 
ori-care scenă. D-șora Maria Buteanu asemenea a des- 
voltată o rară dibăciă prin acompaniarea pre piano a 
piesei «Doi ochî“. Declamațiunea D-șorei Laura Popă 
din Dorelțiu asemenea a fostă cu plăcere ascultată, da
ună numai, că nu a fostă înțelese tdte cuvintele poesiei 
declamate.

Piesele teatrale urmate: „Albă seu Roșiu ?' și 
«Anonimulă* au fostă representate la perfecțiă, îndeo
sebi d-șora Elena Bilțiu, ală cărei valorosă sueursă a 
îndemnată mai alesă comiietulă arangiatoră a da re- 
presentațiune teatrală, a fostă la culmea misiunei sale, 
rolulă și l’a pricepută, simțită și jucată cu atâia deste
ritate, încâtă nu o puteai admira îndestulă. Nu mai 
puțină efectă au produsă d-șârele Emilia Dragoșiă în 
rolulă Martei, Letiția Medană ca Clementina și d-na de 
Indre ca Elena, mama Clementinei tâte și-au jucată ro
lulă cu multă simță. Dintre domnii diletanți, cei mai 
mulți lauri i se cuvină abilului comică d-lui Alexandru 
Miliană, care în rolulă de Ioană ală Bălașei din Afu
mați a storsă multe aplause și a ținută publiculă în 
continuă ilaritate.

Ceilalți: diletanți d-nulă Vas. Indre în rolulă Ioană 
Alexandrescu bâtr., Vas. Buteanu în rolulă adv. tînâră 
și Georgiu Popă în rolulă lui Mironă, asemenea au con 
tribuită fdrte multă la buna reușită a pieseloră te
atrali.

Urmă apoi a doua di de bucuriă diua de 12 Au
gustă — (fiua balului. Nici odată in Șomcuta mare nu 
s’a pomenită ună publică atâtă de elegantă și numerosă 
dâr nu voiă esagera dâcă tjlcd, cumcă baluiă din 
Șomcuta-mare ocupă ună locă de frunte între balurile 
românesc! de ăsta ană. Pre cândă începu capela lui 
Gogi și George din Bistrița, sera la 8Va ore, Ardelâna, 
sala cea mare dela pretoriu împreună cu alte cinci sale 
laterale erau îndesuite de âspețl. Cuadrilulă I și Romana 
au fostă jucate de 1G2 părechi Baluiă a durată între 
cele mai plăcute conversăr! și cu mare vioiciune pănă 
în diua următore la 7 ore diminâța. Costumele nostre 
naționale au fostă frumosă representate.

După săvârșirea agendeloră oficiose, multă prețuiții 
ospețî rămași aici împreună cu câteva familii române 
din Șomcuta-mare au făcută o escursiune la ună locă 
forte romantică din Chioră, la „Valea morii* și in 15 
Augustă sera s’au întrunită la masa ospitală a d-lui 
advocată Nicolau Nilvanu unde între mai mulți ospețî 
au fostă d-na Aurelia Vulcană, d-na și d șorele Antală, 
Buteanu și Elena Bilțiu. Aci am începută a danța în
dată după cină lângă capela Nuțiului și nu ne-am o- 
prită pănă a doua du diminâța. După aceea iubiții os- 
pețî însoțiți de vre-o câțl-va membri din comitetulă a- 
rangiatoră se reîntorseră prin Baia mare acasă.

Fiă, ca acâstă convenire Irățâscă și petrecere ro- 
mânâscă să fiă începutulă unui șiră lungă de asemenea 
întruniri în Șomcuta mare, dorimu ca cătră suvenirea 
dulce ce o avemă în inimile nostre să ne putemă espri- 
ma speranța, că pe anulă viitoră ne vomă simți tocmai 
așa de fericiți la adunarea Soc. pentru fondulu de teatru 
ce se va ține în Beiușiu, Năsăudă, Oravița său altă 
locă. La revedere !

Sincentlu. 

Năseudu, 19 Augustă 1886.

Baluiă academică din Năsăudă. Decă amă pute să 
punemă Iote lucrurile la cale precum potă tinerii noștri 
să pună la cale petrecerile; dâcă amă ave mângâierea 
să conslatârnă și înființarea a vre-unei reuniuni de femei 
și domnișore, precum putemă constata concursulă ce 
ilă dau femeile române de aci petreceriloră, mai alesă 
celoră ce portă titlulă de «academice*, și dâcă amă pută 
să privimă aceste petreceri ca o distracțiă impusă de 
studiile și munca seriosă a tineretului pentru a ne ocupa 
la rândulă său loculă cu încredere în sine, — amă fi 
în plăcuta posițiă de a ne bucura de succesulă ce l’a 
avută «baluiă academică* din ăstă ană.

„Baluiă academică* ar fi deallcum să fiă o petre
cere de vâră la largă, der timpulă, fiindă pe aci sub 
polele munțiloră recorosă, e neapărată silă a ne înfunda 
in sala mică dela otelulă ,Rahova“, penlruca să în- 
cheiămă cu o voiă bună serbarea dilei nascerii Maies
tății Sale.

Ca în fiăcare ană, așa și astădată tinerimea aca
demică din locă și giură a arangiată petrecerea dela 18 
Augustă, cu scopulă filantropică de a crea ună fonda, 
din care să se potă da ajutâre tineriloră universitari ro
mâni din acestă ținută.

Petrecerea a fostă fdrte bine cercetată și vială, âr 
succesulă materialo mulțămiloră. Nu ne prea putemă 
împăca insă cu luxulă ce începe și pe aici a întrece pu
terile nostre Decă familii bine- situate cum e familia 
Goldschmiedt ține a’șl îmbrăca fetele, în locă de lux, 
cu haina căsniciei și a modestiei, dâcă m’a surprinsă 
modestia în toaletă a unei d-șdre din Făgărașă, nu potă 
să numescă decâtă nefericită idea de a presenta pe nisce

fetițe — în o situatiune materială familiară multă mai mo
destă — în luxă; unde e proporția între puterile nostre 
și luxulă ce ne copleșesce?! Voimă să ne ruinămă? 
Mă oprescă la acâstă întrebare.

Dâcă din causa ângustimii spațiului și a pulberii ce 
se produce nu amă simți o groză de a ședă mai multă 
și a răsufla mai liberă, amă pute să (jicemă că — fără 
deosebire — publiculă s’a depărtată mulțămită și a dusă 
cu sine o suvenire plăcută. Altcum nu strică din când 
în când câte o gimnastică în căldură și pravă; incomo
ditatea aceasta a fostă deastădată deplină remunerată 
prin mulțumirea de a fi vâdulă o veseliă generală și 
nici coronele nu se voră plânge că au mersă înzadară 
la baluiă academiciloră.

Ultime sciri.
Bechetu, 22 Augustu. A. S. principele Ale

xandru s’a îmbarcată adl la 2 6re în Yachtulfi 
AB și a pornitu în susu.

Giurgiu, 22 Augustă. Se dice că Caravelof 
este arestată.

Giurgiu, 10 Augustă. Pasagerii sosiți cu 
trenul ti dela Varna au fostă toți reținuți la Rus- 
ciucă. S’a oprită de a se trece măcară o sin
gură scrisdre pe teritoriulă românescă.

Giurgiu, 23 Augustă. Astîicji s’au liberată 
călătorii aflați în Rusciucă. Libera trecere dela 
Rusciucă la Giurgiu s’a restabilită. Se dice că 
prințulă, du pace a fostă detronată a fostă ares
tată într’o mănăstire lângă Sofia.

Busciucil, 11 Augustă. Se dice că complo- 
tulă a fostă organisată de d. Dragau Zancof. 
Acesta a iscălită tdte telegramele și t6te actele 
în locală d-lui Caravelof.

Giurgiu, 19 Augustă, dim. Călătorii veniți 
dela Constantinopolă și cari au fostă opriți la 
Rusciuk au fostă lăsați să trăcă adi aci. Liniele 
telegrafice din Bulgaria nu suntă întrerupte; tdte 
telegramele însă din Bulgaria se oprescă la Rus 
ciuk. Numai câteva telegrame cifrate ale repre- 
sentantului rusă către guvernulă din Petersburg 
au fostă lăsate să trăcă. Se Țce că principele 
Alexandru se află arestată într’o mănăstire, de 
lângă Sofia. De asemenea se dice că garnisdna 
din Șumla refusă a depune jurămentă și s’a în
chisă în cetate.

Sofia., 11 Augustă. Agentulă Rusiei a de
clarată mulțimei, care venise să ceară protecția 
Țarului că M. S. e animată de cele mai bune 
semțăminte față cu Bulgarii. Orașulă e împodo
bită cu stindarde. Asemenea orașulă a fostă ilu
minată. Etă cum e compusă guvernulă provi- 
soriu:

Clement, mitropolitulă Tărnovei, președinte 
fără portofoliu; Stoianof, afaceri străine; Zancofi, 
interne; Burmof, finanțe; maioră Nikijorof, resbelă; 
Baclislavofi, justiția; Velicikof, instrucția.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

BUCURESC1, 23 Augustă. — Sciri private 
din Sofia constată că prințulă Alexandru ală 
Bulgariei în urma unei revoluțiuni de paiață 
înscenate cu concursulă guvernului și ală gar- 
nisdnei a fostă silită să abdică. Prințulă a fostă 
dusă la graniță, după o aliă versiune a fostă 
arestată în Vidină. Guvernulă provisoriu în

FOIJLETONU.

Cele trei mărgăritare din începutulă 
renascerei italiane.

(Studiu archeologică de Severă Mureșianu).
(Urmare.)

In ultimulă reliefO Ghiberti își desvâltă talentulă 
său în modulă celă mai sublimă. Regina din Șaba, 
care veni din depărtare ca să vadă mărirea și să audă 
înțelepciunea lui Solomonă, este primită de acesta cu 
mare solemnitate. Pe podeiulă unoru trepte cari conducă 
la ună templu splendidă se întâmplă întâlnirea. Solomonă, 
ună bătrână venerabilă, in o atitudine plină de maies
tate ține cu mâna slângă mâna dreptă a reginei. De-a 
drâpla și stânga loră suntă suitele loră mari, cari asistă 
la astă întâmpinare. O balustradă desparte pre aceștia 
de garda de onore, ce se află înaintea loră, ale căroră 
figuri se rădică așa de tare din reliefă încâtă suntă mai 
statuete întregi și de sine stătătâre. Partea de deasupra 
a reliefului e umplută cu o ornamentare aichitectonică 
representândă în mîjlocă ună templu în renaissance 
cu trei năi, ai căroră pilaștri corintici cu capitelele loră 
suntă forte frumoși, âr delăturl în aceea armoniă se vădă 
părțile unoră palate sumptuose.

Contemplătorulă vede cum Ghiberti a desvoltată 

aci cea mai mare plenitudine de figuri privitore la ună 
actă atâtă de serbălorescă, cum ordinarea totului se ră
dică la cea mai înaltă sublimitate ce sufletulă lui a pu
tută produce.

Fiăcare reliefă e încungiurată de o ramă, tote cinci 
însă din o aripă suntă încungiurate de-o altă ramă mai 
puternică, lată destulă pentru de-a se putâ desvolta pre 
dânsa ornamentarea în modulă celă mai frumosă. In 
dreptă cu mijloculă flăcărui reliefă se află o nichiă pre 
a cărei basă stă o statuetă masculină ori femenină mai 
de totă liberă; âr în dreptu cu cornurile de deasupra 
ale reliefuriloră în ună spațiu rotundă se află capete 
omenescl. Loculă liberă dintre nichii este umplută cu 
ornamente forte frumose în diverse forme. Partea de 
deasupra a primeloră reliefuri și cea de de desuptă a ce- 
ioră ultime au figurale culcate. Astfelă pârta paradisului 
are 24 de figuri, dintre cari patru zacă, cum și 24 de 
capete.

Fericită s’a simțită Ghiberti, care era acum îngreu
nată de ani, a vedâ finită acâstă operă grandiosă, la a 
cărei esecutare mai jumătate din viâța sâ și-a încordată 
corpulă și marele-i sufletă; fericită de-a o vedâ aședată 
ca portală principală ală Baptisteriului S-lui Ioană, 
considerată și admirată de totă trecâtoriulă și de totă 
călâtorulă ca o minune o plasticei 1

In intervalulă câtă a durată facerea ușei ostice, 

Ghiberti a mai lucrată și alte opere de mare însemnătate. 
Așa pentru Lionardo Dati, primulă predicaloră din S-ta 
Maria Novella, făcuse ună mormântă de bronză, pe a 
cărui lespede care-lă acopere se vede reliefulă lui Dati. 
Asta e aședată în naia principală din St. M. Novalla. 
La anulă 1427 finise cele douâ reliefuri, cari erau de 
multă procurate pentru vasulă de boteză din biserica S. 
Giovanni din Siena representândă botezulă Domnului și 
pe Ioană Botezătorulă înaintea lui Erod. — La 1428 
făcuse sicriulă relicveloră S-lui Jacint unde doi ângerl 
de o frutnsețe admirabilă țină o coronă.

Pre la anulă 1440 finise sicriulă pentru relicvele 
S-lui Zenobiu, episcopă florentină ; elă se află în corolă 
catedralei ale cărui reliefuri represintă scene din viâța 
lui și cari posede aceea nobleță și frumseță a stilului 
cum o allămă de corn mă în operele lui

Ca amară a făcută Ghiberti multe lucruri cari 
acum nu mai suntă.

Tote operele ce le avemă dela elă suntă în bronză, 
ele voru râmânâ pentru Iote timpurile cele mai înalte 
și perfecte prestațiunl ale plasticei.

Pictura si Masaccio.
J

In Italia cele trei surori ale arteloră frumose nu 
stau pe o trâptă egală in decursulă evului mediu. Pre- 
când architectura prin conservarea tradițională a for- 
meloră romane înfloresce în stilulă romană și gotică-ita- 
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Sofia opresce depeșele și scrisorile și cliiar și că
lătorii simtă reținuți la graniță.

COLONIA, 23 Augustă. — „Kolnische 
Zeitung" confirmă soirea despre detronarea prin
țului Bulgariei. Principele a foștii adusu mai 
ânteiu la Lompalanca și actualmente deja nu se 
mai află pe teritoriulii bulgară.

BERLINU, 23 Augustă. — ț)iarulu ofi
cioșii „Post11 dice că detronarea prințului s’a fă
cută din causă că prințulă Bulgariei a devenită 
instrumentală intereseloră englesesci. Anglia a 
avută intențiunea de a vârî Bulgaria ca unii 
meru de cărtă între Austro-Ungaria și Rusia. 
Acesta intențiune nu și-a putut’o realisa, din 
care causă prințulă Bulgariei a trebuită se cadă. 
Ori cine ar fi urrnașulă prințului Bulgariei — 
adauge „Post“ — acăsta nu trebue să ne neliniș- 
tâscă, pentru că situațiunea lasă să reiăsă cu 
mai claritate ca ori și când înțelegerea între cei 
trei împărați.

„Kolnische Zeitung“ se pronunță în același 
sensă. Face amintire de cuvintele ce le-a ros
tită principele Bismarck în congresulă dela Ber
lină, că Europei nn-i este atâtă de fericirea Bul
gariei, câtă mai vertosă de pacea ei propriă.

CONSTANTINOPOLtl, 23 Augustă. — 
înalta Pdrtă a adresată o circulară cătră repre- 
sentanții săi din străinătate. Impărtășindu-le cele 
petrecute. în Sofia însărcinăză pe representanții 
săi de a sonda impresiunile și părerile puteriloră 
cu privire la aceste neprevădute evenimente.

SOFIA, 24 Augustă. — (Soirea „Agenției 
Havas“.) Poporațiunea a întocmită înaintea consu
latului rusescu o demonstrațiune. Consulatzdă a 
fostă aclamată. Se vorbesce, că prințulă bul
gară ar fi închisă în mănăstire lângă Sofia. In
ternarea lui Caravelov se consideră ca o comediă, 
deărece revoluțiunea s’a făcută cu ajutorulă lui 
Caravelov. Guvernulă metropolitului Clemente 
are caracteră religiosă spre a seduce poporulă 
bulgară, care pare a fi aplecată principelui.

PARIStJ, 24 Augustă. — (Soirea „Agen
ției Havas“.) Principele Bulgariei a fostă silită 
se abdică printr’o deputațiune compusă din me- 
tropolitulă Clemente, Zancov și Stoianov. Prin
cipele a subsemnată declarațiunea de abdicare, în 
care recunoscu, că rămânerea sa pe tronulă bul
gară pricinuesce ruinarea Bulgariei. După aceea 
principele a fostă dusă cu escortă militară la 
Lom-Palanca.

Membrii guvernului se duseră la agentulu 
rusescă Bogdanoff, esprimându-i că Bulgarii se 
supună Țarului. Armata a depusă jurămăntulă 
de fidelitate în mâni le guvernului. Ca candidați 
rusesci pentru tronulă Bulgariei suntă numiți: 
Alexandru de Oldenburg și Petru Carageorgevicl.

BUCURESCl, 24 Augustă. — După cum 
spune ună corespondentă engleză, principele Ale
xandru în fruntea a 10,000. de soldați ar fi por
nită dela Vidină spre Sofia. Armata ar fi nemul
țumită cu mișcarea revoluționară. Poporulă de 
josă se <Țce nici nu scie de cele ce se pe- 
trecă.

Guvernulă provisoriu a provocată pe pre
fecți să întocmăscă meetingurl în favdrea lovitu- 
rei de stată.

BUCURESCl, 24 Augustă. — După unele 
indicii, se pregătesce o mișcare militară în Vidină 

și în alte puncte în favdrea prințului Alexandru.
Despre aceea, că unde se adă principele, încă nici 
acum nu se scie nimică.

DIVERSE.
Inmormentatu de viu. — Se scriă din Odessa: In 

noptea de 22—23 Iulie, Tătarii din orașulă Mezelinsk au 
judecată și condamnată la morte, după ohiceiulă loră, 
pe unulă din con’ocuitorii loră, l’au sugrumată apoi și 
l’au îngropată pe câmpă la o adâncime mică. A doua 
di nisce femei ruse, trecândă prin acelă câmpă la lucru, 
audiră oftări și vaete eșindă din pămentă. Numai de- 
câtă săpară pământulă și deteră peste Tătarulă îngropată 
în (Jiua precedentă. Nenorocitulă trăia încă și a fostă 
dusă la celă mai apropiată spitală.

Pentru combaterea turbărei. — Din Vilna se ra- 
portâză: Ună medică poloneză Dr. prință Ignaz Iagell, 
care se ocupă dela 1858 cu studiulă turbărei, se’ncârcă 
într'o, scrisore cătră .Vilenski Vestnik“ a dovedi, că me
toda de vindecarea turbărei a profesorului Pasteur e ’pusă 
pe base false. Prințulă-medică nu crede, că virusulă, 
ce se inloculeză unui epure de casă, așaderă unui ani
mală, care niciodată nu turbâză de sine, ar pută deve
ni ună mijlocă preservativă în contra idrofobiei. Dr. 
Jagell mai e de părere, că între ranele produse prin 
mușcarea unui lupă său câne turbată, ce se pricinuescă 
directă corpului omenescă, și intre ranele ce se pricinu
escă indirectă prin vestminte ar fi trebuită să se observe 
o deosebire: căci e constatată, că rănele din urmă suntă 
nepericulose. Toți bolnavii tractați de Pasteur, cari au 
murită au avută rane directă pricinuite. Prințulă Jagell 
declară, că densulă în cursulă praxei sale a tractată 88 
de persone, mușcate de lupi și câni turbați, prin mij
locirea unei infusiuni, pregătită din coja plantei Spiraea 
filipendula și toți pațienții s’au însănătoșată, măcară că 
26 din acești bolnavi se aflau deja în prima periodă de 
turbare, când au venită să fiă tractați de dânsulă. Țhiar 
și diferite diare germane au recomandată întrebuințarea 
plantei spiraea pentru coinbatera turbărei.

Măestriă. — Guriosuiă cătră fotografă: „Ce faci, 
că t6le damele câte se fotografiază la d-ta arată nisce 
fețe atâtă de amicale?" — Fotografulă: >Nimică mai 
ușoră! Lângă aparatulă meu pună o mare oglindă de 
toaletă, le rogă apoi să se uite în ea și.... cea mai în- 
cântătore față, ce o potă ele face, e acolo.»

EstrasH
din protocolulă adunării generale a Reuniunei femeiloră 
rom. din Mediașă și giură ținute în 2 luniu a. c. după 

programa publicată la timpulă său și în acestă diară.
Președinta, d-na Maria Romană, cu regretă accen- 

tueză, că în periodulă de 3 ani espirată precum și în 
cele 2 periode anteriOre s’au ținută prea puține ședințe 
ale comitetului, deși Invitările totdeuna au premersă de 
timpuriu; pentru delâturarea acestui rău recomândă ale
gerea atăroră membri în comitetă pentru periodulă de 3 
ani, cari locuescă în Mediașă ori în nemijlocită apropiare.

A sporită puțină capitalulu în ultimii 5—6 ani, 
deorece titulo ,tacse* a incursă mai numai dela oficialii 
Reuniunei; ajutore nu a primită din nici o parte; ma- 
iale, concerte, baluri etc. nu s’au ținută și multe pre- 
tensiuni au trebuită a se încassa pre calea judecătorescă,

După raportulă cassierei Sofia Luca , Reun iunea dis-
pune adl de ună capitală de 3,458 fl. 74.

și anume:
a) depuși la »Albina" . 1,108 fl. 22,
b) în obligațiuni la singu rației 2,340 fl. 25.
c) în bani gata . . . • 10 fl. 27.

Totală 3,458 fl. 74.

pe lângă spese însemnate, cari solvite anticipando nu au 
contribuită la dobende de interese.

Oficialii reuniunii pentru per odulă 1886 — 1887 
suntă: Maria Romană președintă, Sofia Loca cassieră, 
membrii ord. ai comitetului: Ana Chendi protopeasă, 
Maria Romană, Ana Bagațiană, Maria Moldovană Bucșa, 
Elena Suciu, Susana Popă, Ana Necșa, Sofia Luca, Ma
ria Bozosiană, Maria Lațiu, Emilia Sasă și Anica Almă- 
șană, membrii suplementarl suntă: Ana Stoiană, Maria 
Mariană, Iustina Chendi, Ana Boișană, Maria Suciu, So
fia Popescu, — Bărbați de consiliu: Dionisiu Chendi pro- 
lopopă gr. or. Dionisiu Romană când, de advocată., Ge- 
orge Crișană vparochă gr. or. Iosifă Barbă vparochă 
gr. c. și George Popă comerciante.

Secretară se alege din sînulă comitetului în proc- 
sima ședință a sa, care se va țină în 9 Septem- 
vre a. c.

Procsima adunare generală , se va țină în 2 luniu 
1887 în Mediașă.

Trecerea din viăța acăsta a d-loră Gedeonă Blașiană 
și Teodoră Moldovană Bucșa s’a trecută la protocolă.

Mediașă, 2 Augustă 1886.
Maria Romană, Elena Suciu,

președintă. secretară.

Mulțumită publică.
Blașiu, Augustă 1886.

In numele comitetului arangiatoră ală balului ți
nută în 11 Februariu st. n. a. c. întru „folosul ă 
fondului pentru ajutorarea studențiloră să
raci în casă de bălă" din Blașiă subscrișii au o- 
nore a aduce la cunoscință următorea dare de sămă 
și mulțumită publică:

I. Suma baniloră trecuțl în lista din săra balului 
face 191 fl. Dintre binevoitorii contribuențl și partici- 
panți au solvită preste prețulă întrârei:

a) Din Blașiă : Escelența Sa Metropolitulă Dr. Ioan 
Vancea 20 fl., familia Popa 3 fl., Carolă Benedek 3 fl., 
Carolă Schiesll 2 fl., Csont Kâroly 3 fl., Mendel Simon 
3 fl., Fina Istvân 3 fl., Agoston Geza 1 fl. 50 cr. lo- 
sifă Ciuciu 2 fl., Georgiu Vancea 3 fl., Conte Franz 
Normann 2 fl., Basiliu Turcu 3 fl,, Ludovică Csato 4 fl. 
Teodoră Onișioră 2 fl., Augustă Mazzuchi 3 fl., Simionă 
Popă Mateiă 2 fl. Suma 59 fl 50 cr.

b) Din afară- Nicolau F. Negruțiu 10 fl., familia
Biană 3 fl., Ioană Rusană jun. 2 fl., Georgiu Suciu 3 fl., 
Griin Samu 3 fl.’ Basiliu Popă 3 fl., Artimană Blășiană 
1 fl. 50 cr., Mateiă Marcsiacă 2 fl., Filipă Docolină 5 fl., 
Vasiliu Lupescu 3 fl., suma 3o fl. 50 cr.

c) Taxe ordinare > 96 fl. —
Suma totală 191 fl.

II. In urma listeloră de colectare s’au străpusă 
la cassă:

a) Din partea președintelui Alexandru Uilăcană 
profes: Lista Nr. 21: Colectante: D. Iuană Popă din 
Craiova 5 fl., Iuană Chițiu 2 fl., Georgiu Popescu 2 fl., 
Samuilă Spineană 2 fl., Vucolă Străinescu 2 fl., Iuană 
Faură prof 1 fl., Ioană T. Chețiană, advocată 5 fl., 
Dr. Rațiu medică 2 fl., suma 21 fl.

Lista Nr, 28. Colectante: Dr. Iacobă Maioră, me
dică in Lugoșiă 1 fl., Ilustritatea Sa Dr. Victoră Mi- 
hâly, episcopQ 5 fl., Mihailă Beșan, notară publică reg. 
3 11., Teodoră Popă, proprietară mare 3 fl., C. Bredi- 
ceanu, advocată 3 fl., Fabius Rezei, advocată 3 fl., 
Georgiu Popoviciu, preot ă gr. or. în Cliciova 1 fl., Si- 
meonă Tămașiu, protopopă 1 11., I. Ianculescu 1 fl., 
N. Oroșteană 1 fl., Dr., Maioră, advocată 2 fl., Ilație- 
gană, ad. 1 fl, P. Popă, canonică 1 fl., suma 26 fl.

Lista Nr. 10. Colectante: D. Nicolau Barbu, ad
vocată în Alba-Iulia 1 fl., Iosifă B. Romană, comerciantă 
1 fl., Rubină Patița, advocată 1 fl,, Basiliu Boșota, jude 
reg. 1 fl. Suma 4 fl.

Prin M. O. D. Ioană Filipană, protopopă în Buza, 
s’au colectata dela D-nii: Iosifă Filipană 1 fl., Anania 
Moldovană ljfl., Alexandru Cheresteșiu 1 fl.. Anania Hossu 
1 fl. și Ioană Filipană 1 fl. Suma 5 fl. (Va urmă.)

Editoră: Iacobă Mureșianu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mnreșiami

liană, sculptura și pictura geme în adâncă letargiă și nu
mai cătră finele evului mediu apară mai mulțl bărbați 
cari pregătescă terenulă pentru cea mai splendidă vic- 
toriă ce au avută a o secera în seclulă ală 15-lea și 
16-lea.

Pictura italiană în cea mai mare parte din evulă 
mediu fiindă influințată de stilulă bizantină rămâne multă 
îndărătulă țăriloră nordice. In adâncimea evului mediu 
simțămentulă artistică era atâtă de tîmpită, pretensiunile 
erau atâtă de primitive, încâtă dâcă ună chipă cu for
mele cele mai barbare și nenaturali posedea ună câmpă 
bine înaurită, era considerată' ca ună lucru frumosă și 
admirată de glotele fanatice. Câte laude și glorificări a 
trebuită să întâmpine pe la finele seclului ală 13-lea ună 
Cimabue, care a sciută să întrunâscă în operele lui mai 
multă adevără ală naturei și mai multă simțământă ală 
frumosului, acela care era considerată și se consideră 
de întemeiătorulă picturei italiene?

Duccio la începutulă secuiului ală 14-lea merse mai 
departe. In opera sa principală în altarulă catedralei 
din Siena elă desvoltă simțămentulă frumosului într’ună 
gradă atâtă de înaltă, încâtă lungă timpă după elă nu 
a fostă întrecută de succesorii lui. Figurile sale respiră 
o grațiă și o plenitudine de vieță. Când finise acestă 
altară cetățenii au fostă atâtă de încântați, încâtă în 
mare procesiune cu cleră și corporațiuni între sunetele 

clopoteloră și trompeteloră, cu făclii aprinse au dusă a- 
căstă operă din atelierulă pictorelui la loculă destinațiu- 
nei sale. Technica lui este încă bizantină, elă esecutâză 
cu cea mai mare îngrijire și fmeță figurile, ornamentele 
și câmpulă.

Pictura pe părete este fârte favorită de architectura 
stilului gotică-italiană, aci prin deminuarea ferestriloră 
dela biserici se câștigă fețe mai mari de păreți, pe cari 
pictura în fresco se pâte desvoltă în t6tă libertatea ei. 
Pre aceste fețe a sciută Giotto (1276—1336) să ’șl des- 
volte pictura sa monumentală, ale cărei composițiuni se 
bucură de cea mai nobilă împărțire a spațiului. Pre 
când la Cimabue și Duccio scopulă nisuințeloră loră a 
fostă frumseța, la Giotto vedemă că elă nu urmăresce 
astă direcțiune, elă se nisnesce cu mare energiă în mo
tivele sale a ajunge cea mai mare veritate neluândă în 
semă esecutarea minuțiosă a detailuriloră. Acestă mare 
artistă cântată de Dante în Divina Comedia, glorificată de 
Boccaccio în Decamerone șT-a întemeiată o școlă mare, 
carea a durată pănă în secululă ală 15-lea, dâr carea 
nu s’a rădicată peste întemeiătorulă ei.

0 altă mare aparațiune în a doua jumătate a se
cuiului ală 14-lea este Andrea di Cione numită și Or- 
cagna. Acesta întocmai ca și Giotto a fostă de o na
tură universală escelândă ca pictoră, sculptoră și ar- 
chitectă.

In capela Strozzi din S. Maria Novella suntă cele 
mai renumite producte ale sale în pictură: judecata din 
urmă și paradisulă. Aci în solemnitatea predărei aces- 
toră motive elă scie întruni cea mai mare nobleță și 
simțămentă ală frumosului, âr preste totalitate predom- 
nesce o linisce cerâscă.

Asemenea coloritulă lui este clară și fârte armo- 
niosă. Prin determinarea esactă a umbrei elă ajunge 
la ună mare resultată, adecă figurele lui se modeleză cu 
multă mai frumosă ca celea ale antecesoriloră săi.

Cătră finele secuiului ală XIV întocmai ca pre te- 
renulă sculpturei așa și pre terenulă picturei, cerculă 
artiștiloră în Italia ia o dimensiune cu multă mai mare 
ca înainte. Ei se grupeză în diferite orașe întemeiândă 
scole ală căroră avântă și activitate artistică merită cele 
mai mari laude. Cea mai însărcinată din aceste scoli 
este scola toscană. Simțământulă pentru frumosă era 
în aceste timpuri forte nobilitată și vulgarisată. De ni- 
suințele și luptele spirituale ce erau la ordinea cjilei în
tre învățații Italiei suntă împintenați și atrași și artiști, 
cari asemenea cârcă a ajunge cu ajutorulă studiului 
anatomică la o perfecționare a formeloră omenescl, cu 
ajutorulă studiului perspectivică la realisarea cutezătore- 
loră loră întreprinderi.

(Va urma).



Nr. 181. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

Cnrsulu la bursa de Vlena
din 23 Augustă st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 108 10 I Bonuri croato-slavone . . 105.—
Rentă de hărtiă 5°/0 . . 95.30 ' ~
Imprumutulă căiloră ferate

ungare......................... 154 25
Amortisarea datoriei căi-

lorfi ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi-
loră ferate de ostă ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 101.70
Bonuri 
B nuri

mișă
Bonuri
Bonuri rurale transilvane 105 -

cu cl. d6 sortare ICI.60 
rurale Banat-Ti-
............................. 101 60 

cu cl. de sortare 101.60

Despăgubire p. dijma de
vină ung......................... 100.25

Imprumutuld cu premiu
ung................................... 121 40

Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 126.50 

Renta de hărtiă austriacă 85.25 
Renta de arg. austr. . . 86 —
Renta de aurii austr. . . 120 90 
Losurile din 1860 . . . 141 50
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 869 —
Act. băncel de credită ung. 289.— 
Act. băncel de credită austr. 288.10 
Argintulă —.

împărătesc!
Napoleon-d’orI

GalbinI
5.93

10.—
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livrea sterlinge 126.10

Cota oficiată dela 9 Augustă st. v. 1886.

JBiirsa de Bucsaresei.

Cump. vend.
Renta română (5%). 94— 95—
Renta rom. amort. (5°/0) 98— 98^2

» convert. (6°/0) 88S. 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit fonc. rural (7°/0) . . 103^2 101—

>> (5°/0) . 87i/a 88—
» » urban (7°/0) . . ÎOO1^ 101—

» (6°/o) « 9P/a 92—
. ■ » (5%) • - 82»/4 83V2

Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Daeia-Rom. 275 278

« » » . Națională 218 220
Aură contra bilete de bancă . . 13J/2 14.—
Bancnote austriace contra aură. 2.01 2.03

Cursulu pieței Brașovu
din 24 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.73
Argint românesc . . . . * T * 8.65 > 8.70
Napoleon-d’orI................. . . > 9.97 10.—
Lire turcesel..................... » 11.27 11.30
Imperiali......................... 10.26 • 10.29
Galbeni............................. 5.88 > 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» 100.50 ♦ 101.50
Ruble Rusesc!................. 121A/2 > 122.1/2
Discontulă ... > 7—10 % pe anii.

— Publicatiune.
9

Fiindă completă gata prescrierile dărei pentru anulă 1886, să 
provdcă, în sensulă §-lui 36 ală articolului de lege 44 din anulă 1883, 
toți dajdierii, ca, spre scopulă prescrierei dărei loră pentru anulă 1886, 
să se presenteze cu libelele loră de dare la oficiolatulă orășenescu de 
dare celtt multă până în 15 Novembre a. c. pedepsindu-se la casă 
contrară aceia, cari nu își voră pută scusa imposibilitatea ca să se pre
senteze, cu o pedăpsă de ordine dela 1—5 fl. v. a.

Brașovă, 10 Augustă 1886.
Oficiu orășenescă de dare.

Nr. 9510— uoncursn.
Pentru ocuparea postului vacantă de cancelistă la capitanatulă 

orășenescă din locă, împreunată anualment.e cu salarii de 450 11 și 
100 fl. bani de quartiră, se escrie prin acăsta concursă.

Doritorii pentru acestă postă au să-și documenteze cunoștințele 
școlare, cunoștințele celoră 3 limbi ale patriei, desteritatea în resortulă 
de scrisă și aceea, că nu au trecută peste etatea de 40 de ani. Pe- 
tițiunile astfelă instruate suntă a se așterne subscrisului magistrată pană 
în 31 Augustă a. c. după prândă la 5 6re.

Brașovă, 14 Augustă 1886. Magistratulu orășenesau.

Concursă!
Pentru postulă de învățătăre la nou înființata scălă română gr. 

cat. de fetițe în Opidulă Teușă comit. Albei inf. prin acăsta se, escrie 
concursă până în 15 Septemvre a. c.

Emolumentele împr. cu acestu postii suntu:
1. Salară anuală în bani 400 fl. v. a. solvind! în rate lunare 

anticipative de cătră comitetulă bisericescă-scolastică.
2. Cuartiră în edificiulă scolastică cu trei încăperi, celaru, ună 

șopronă pentru conservarea lemneloră și grădină de legumi aparținătăre.
Doritărele de a obțină acestu postă voră avă de a-și așterne su- 

plicele concursuali pănă la terminulă suprafiptă la oficiulă parocliială 
gr. cat. în Teușă, adjustate: cu carte de boteză, cu atestate despre ab
solvirea cursului preparandială în vre ună institută publică, despre de
punerea esamenului de cualificațiune și ocupațiunea de pănă acuma.

Teușiu, 19 Augustă 1886.

1—3 In numele comitetului bisericescă

Gregoriu Serbu,
parochă.

I. Escrier© de coKCwsă.
Pentru 7 stipendii din fundațiunea fericitului Dr. Simeonă Ro- 

monțai se escrie concursă cu termimilă de 15 Septemvre a. c. st. n. și în 
speciă: pentru ună stipendiu de 315 fl. devenită vacantă prin mărtea 
medicinistului Alexandru Buteanu, — pentru 3 stipendii de câte 84 fl. 
usuate de: Emiliu Negruțiu medicinistă, Augustină Cbețiană juristă, și 
Liviu Marțiană silvanistă, și pentru 3 stipendii de câte 63 fl. usuate: 
de Emiliu Gerasimă juristă, Vasiliu Romanțianu și Alesandru Roman- 
tianu gimnasiști, dechiarate de vacante tote din causa, că numiții stipen- 
diști nu s’au legitimată despre progresată făcută în studii în decursulă 
anului scolastică 1885/6.

La aceste stipendii potă concura:
a) numai tineri studenți miseri, cari suntă născuți în Transilvania și 

suntă Români de nascere.
&) cari pe lângă purtare morală bună au din studii calculă de emi- 

nențiă.
c) dimpreună cu ascultătorii de medicină ori drepturi potă concurge 

și aceia, cari se voră aplica la științele reale, precum teclinică, mon- 
tanistică și silvanistică.

<7) dintre concurenți voră avă preferință, coeteris paribus, cei de ori
gine nobili și consângeni fundatorului.

e) dela concurenți se recere, ca pe lângă testimoniele scolastice alăturate 
în copiă autenticată la cererile concursuale, să mai producă: carte 
de boteză, atestată de paupertate, care să fiă subscrisă de antistiă 
comunală politică și de parochulă concernente și întărită cu sigi- 
lulă parocliială și comunală, precum și cu subscrierea oficiului pre- 
torială, ăr în cetăți și opide, cu subscrierea antistiei cetățene ’ori 
opidane. In urmă concurentele se spună espresu institutul^ de înv&ță- 
mentti, la care voesce a continua ascultarea sciințeloră academice ori 
gimnasiale.

Cererile concursuale astfelă adjustate să se sucstărnă pănă la ter
minulă supranumită Consistoriului metropolitană subsemnată. Concur
sele, cari nu voră fi astfelă instruite, nu se voră lua în considerațiune.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886.

Cousistoriulii metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

II. Escoere de ceswwsiL
Pentru 7 stipendii din fundațiunea fericitului Archiepiscopii și me- 

tropolită Alesandru St. Șuluțiu se escrie concursă cu termină pănă în 15 
Septemvre a. c. st. n. și anume: pentru 1 stipendiu de 300 fl. usuată 
de farmacistulă Ioană Munteanu, pentru 1 stipendiu de 200 fl. usuată 
de Albină Popă devenită doctoră în medicină, pentru 4 stipendii de 
câte 100 fl. usuate : de Ioană Boeriu, Silviu Stanciu, Eugeniu Lemeny 
absoluțî gimnasiști și Iuliu Br. Popă, ală acestuia dechiarată de vacante 
din causă că nu s’a legitimată despre progresă, și pentru 1 stipendiu 
de 60 fl usuată de gimuasistulă absolută Teodoră Bonca.

Doritorii de a obținea unulă din stipendiele acestea, au de a se 
instrui cererile sale concursuale amăsurată condțiiuniloră espuse în es- 

crierea de coucursă pentru stipendiele romanțiane, și pe acele astfelă 
instruite a le substerne subsemnatului consistoriu metropolitană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută 10 Augustă 1886.
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

III. Eseriere de concursu.
Pentru 2 stipendii de câte 52 fl. 50 cr. din Fundațiunea ferici

tului Episcopii Ioană Bobu usuate unulă de Davidă Radeșiu gimna- 
sistă absolută și altul de Vasiliu Budai gimnasistă dechiarate de vacante 
pentru nelegitimare despre progresulu făcută în studie îu anulă scolastică 
1885/6 se escrie concursă pănă în 15 Septemvre a. c. st. n.

Cei cari dorescă se obțină unulă din aceste stipendie, concur
sele sale instruite conformă condițiuniloră din escrierea de concursă pen
tru stipendiele romanțiane au să le substărnă. subsemnatului Consistară 
pănă la terminulă supra indicată.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886'
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. din Alba-Iulia.

IV. Escriere de concursă.
Pentru ună stipendiu de 120 fl. din Fundațiunea Clainiana usu

ată de juristulă absolută Alesandru Ciaclană se escrie concursă pănă 
în Septembre a. c. st. n.

Concurența la acestă stipendiu au de a-și instrui cererile s’ale 
concursuale in sensul condițiuniloră înșirate mai susă in concursulă pen
tru stipendiile romanțiane, și pre acelea astfelă instruite a-le susterne 
subsemnatului Consistară metropolitană

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886.
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

V. Escriere de concursu.
Pentru ună stipendiu de 60 fl. din fundațiunea alutaniană usuată 

de Ambrosiu Dobocană gimnasistă și dechiarată de vacantă pentru ne
legitimare despre progresulă făcută în studii în anulă scolastică 1885/6 
se escrie concursă pănă în 15 Septemvre a. c. st. n.

Doritorii de a obțină acestă stipendiu au de a-și substerne cere
rile sale concursuale instruite amăsurată condițiuniloră espuse mai susă 
în concursulă pentru stipendiele romanțiane acestui Consistoriu metro
politană.

Blașiu, din ședința consistorială ținută în 10 Augustă 1886.
Consistoriulu metropolitanii gr. cat. de Alba-Iulia.

(Avisă d-loră abonați!
Rugămă pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulă mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTll. „GAZ. IRANS“

Tipografia ALEXI, Brașovă.


