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Brașovu, 13 Augustu 1886. j
Drama revoluțiunară din Bulgaria ia pe di 

ce merge unu caracterti mai seriosu și mai ame- • 
nințătoru. . j

Soirile ce ne sosescu din Bulgaria se contra
zică. Constatată este pană adi numai faptulă ( 
detronărei și ală arestărei principelui Alexandru. I 
Despre aceea că unde se află prințulu și că în- 
cătrău a foștii escortată nu se scie nimicu cu si- ' 
guritate. . i

Amicii principelui Alexandru au lățită faima, 
că densulu în fruntea unei armate de dece mii 
dmeni a plecatîi dela Vidină spre Sofia. Acostă 
faimă nu se adeveresce. Conjurații au căutată 
s& se asigure de persdna prințului și, după o 
versiune mai nouă, ei ară avd de gându ală duce 
în Rusia, pe la Reni.

Astădi primirămu nisce scirl de mare im
portanță, Se anunță adecă că Bulgarii au pusă 
în scenă o contra-re voluțiune în favdrea 
prințului Alexandru. Sub presidiulu lui Stam- 
bulov, se (Jice, s’a formată în Ternova unu nou 
guvernă provisoriu amică prințului și armata din 
Rumelia a făcută unu pronunciamentu pentru 
prințulă Alexandru.

Ddcă se va adeveri, că a isbucnitu o con- 
tra-revoluțiune în Bulgaria și că armata a în
cepută a se declara pe față în favdrea prin
țului Alexandru, atunci încurcătura e gata.

E mai multă ca sigură, că Rusia se va 
folosi de ocasiune — pe care șî-a pregătit’o 
pdte ea însăși prin agitațiunile sale secrete — 
spre a interveni cu putere armată în Bulgaria 
și față cu o asemenea eventualitate Austro-Un- 
garia și Anglia nu mai potă privi cu mânile în 
sînă la desvoltarea lucruriloru în Orientă.

Bate la ochi într’aceea atitudinea oficioșiloru 
austro-germani față cu revoluțiunea acdsta a doua 
bulgară. Foile guvernului berlinesă și organulă 
ministrului de răsboiu imperială din Viena vor- 
bescă de cele petrecute în Sofia așa, ca și când 
n’ar fi de locu surprinse. Principele Battenberg 
— di că oficioșii germani — a trebuită să cadă, 
și Germania nu are nici ună interesă a plânge 
după elă!

Acestă limbagiu contrastâză cumplită cu cu- 
prinsulă proclamației revoluțiunare bulgare, care 
impută prințului Alexandru, că a purtată o po
litică germană nu slavo-rusăscă.

Ințelegemă însă motivulă liniștei cu care o- 
ficioșii austro-germani se prefacă a tracta nouele 
evenimente bulgare. Este temerea Germaniei de 
a provoca ună conflictă cu Rusia într’ună mo- 
mentă când Francia pândesce ocasiunea de a’și 
pută răsbuna asupra Prusianiloră.

Etă principala causă a paciniceloru inten- 
țiuni, ce le manifestă presa ofîcidsă germană; 
ătă de unde vine că „înțelegerea dintre cele trei 
împărății44 nici după gonirea prințului Alexandru 
din țâră nu apare turburată înaintea oficioșiloru 
din Berlină și a trabanțiloru loră din Viena.

După soirile cele mai nouă, ce ne vorbescă 
de alu doilea guvernă provisoru bulgară, ane- 
voiă ne putemă aștepta, că speranța optimistă a 
memorațiloră oficioși să se împlinăscă și cestiunea 
succesiunei prințului Alecsandru să se pdtă re
gula în linisce, cum crede diarulă „Post.44

Mai curendă suntemu înclinați a cpce ȘÎ n°i 
cu „Pester Lloyd44 că acum pare că se apropiă 
ora decisivă pentru alianța puteriloră centrale eu- 
pene: Austro-Ungaria și Germania!

România și evenimentele din Bulgaria.
Cetimă în «Epoca44 de Marți:
— M. S. Regele va sosi în Bucurescl mâne și va 

presida consiliulă de miniștrii.
— Consiliulă de miniștrii care s’a adunată ac}I la 

3 6re, nu s’a sfârșită încă pănă la 5l/a 6re.
— D. Brătianu , președintele consiliului a inspec

tată astăzi Pirotecnia, Arsenalulă și alte stabilimente mi
litare. D-sa părea câtă se pote de îngrijată.

— D. Michailă Ferichide, ministrulă afaceriloră 
străine, care se află în străinătate, a fostă invitată a se 
reîntdrce în țâră. Ministrulă a răspunsă că va sosi în 
Bucurescl Joi său Vineri.

— Guvernulă română a dată ordine autoritățiloră 
din orașele mărginașe dela Dunăre să se pue în con
tactă cu autoritățile bulgare. Din tdte părțile a primită 
răspunsă, că tote punctele suntă ocupate mililăresce, și 
că pătrunderea în orașele bulgare e imposibilă; trimișii 
guvernului Română au fostă respinși cu brutalitate. Nu
mai cu Rusciukul comunicația este deschisă.

( — Adî oficiulă telegrafică dela Peleșă a ocupată
linia Berlină pentru a transmite o lungă depeșă țifrată. 
Răspunsulă de asemenea cifrată a și sosită.

— Nici ună ordină de mobilisare nu s’a dală încă 
dela Ministerială de resbelă. Pănă acum rămână în vi- 
gore disposițiunile anteriore, în privința concentrărei de 
regimente la 5 Septemvre.

— Ună membru ală cabinetului a declarată că gu
vernulă a găsită 20 milione lei în aură, pentru e- 
ventualitatea unei intrări în campaniă. Acestă scire 
este positivă.

— D. de Coutouly, ministrulă Franciei, a trimisă 
pe la Sinaia, erl Duminecă, la 10 ore dimineța, o lungă 
depeșă cifrată de 162 grupe adresată guvernului său și 
privitâre la evenimentulă din Bulgaria.

— Toți diplomații, cari actualmente se află la Sinaia 
se voră întdrce în Capitală. ’ Sir Withe, Ministrulă An
gliei, a telegrafată d-lui Brătianu că sosesce peste 4 dile 
în Capitală.

— O persdnă, în posițiă d’a fi bine informată, ne 
certifică ca o înțelegere tacită, der sigură, esistă între 
Rusia și Francia în casulă când Germania și Austria ar 
începe ostilitățile cu Rusia. Diplomația rusă stă d’o-cam- 
dată în espectativă adaslândă să vedă ce voră face pu
terile aliate. Rusia ar fi hotărâ'ă și preparată pentru 
orî ce eventualitate.

— Suntemă informați ca baronulă de Mayr a 
primită ordină să se înldrcă imediată la postulă său. 
E. S. este așteptată aci mâne.

— D. NacevicI, agentă diplomatică bulgară în Bu
curescl, s’a reinlorsă erl nopte al postulă său.

— Consululă englesă și celă italiană dela Rusciuk 
au sosită în Bucurescl.

— Dintre călătorii trenului fulgeră aflându-se erl la 
Rusciuk și ună ofițeră de marină C. R., curieră de ca- 
binetă ală ministerului afaceriloră străine austro-ungară, 
consululă acestei puteri din Rusciuk a declarată că decă 
nu se va permite trecerea îșl va coborî imediată pavi- 
lionulă. Grațiă acestei atitudini energice, călători șî-au 
urmată drumulă.

— Să vorbește de o nouă călcare de frontieră co
misă de Unguri pe hotarulă țărei în districtulă Băcăului. 
0 cătă de țărani unguresc! ar fi năvălită peste sămenă- 
turile unoră locuitori români și le-ar fi distrusă.

— Aflămă că despre granița Basarabiei s’au grămă
dită mai multe divisiuni ruse, și că ună însemnată nu
mără de oficeri au trecută în Bulgaria.

— «România liberă*, după soirile positive cari le 
are, comunică că la Reni suntă pontdnele gata pentru 
eventualitatea trecerei în Dobrogea.

— Ni se afirmă, tiice «România44, că mai multe 
concediurl acordate Vinerea și Sâmbăta trecută diferițiloră 
oficeri din armata română, au fostă revocate îndată, 
după sosirea în capitală a primului ministru.

— Bursa de astă-cjl a fostă forte agitată. Agiu dela 
13.80 s’a urcată deodată la 14.75. Tote fondurile suntă 
în scădere Nu mai vorbimă de acțiuni, cari de erl pănă 
adî pierdă dela 10 pănă la 12 punte. Băncile naționale 
cadă cu 25 lei: dela 1035 au ajunsă la 1010. Piața e 
în panică.

Revoluțiunea din Bulgaria.
„Voința Națională44 vorbindu despre eveni

mentele din Bulgaria cjice:
Cuvintele cancelarului, cari dădeau a înțelege că 

domnia principelui de Battenberg asupra Bulgariei era 
forte trecătore, s’au realisată pe deplină; eroulă dela 
Slivnița a fostă detronată.

Acestă faptă s’a produsă tocmai în momentulă 
când lumea se aștepta mai puțină și când întrevederea 
dela Gastein era considerată ca ună evenimentă care 
va împiedeca încă pentru multă timpă orl-ce încercare 
de turburare a păcei în acâstă parte a Europei.

Nu mai încape îndoială că complotulă a fostă ur- 
dită de multă de nisce mâni dibace și că cele mai în
tinse măsuri se luase pentru ca densulă se isbutâscă.

Inregistrândă apoi numitulă <}iaru faptele 
întâmplate încheiă:

însemnarea acestoră grave evenimente nu va scă
pa nimenui; gravitatea loră nu constă decâtă în atitu
dinea pe care voră lua puterile a căroră interese se de- 
osibescă de acele ale Rusiei.

Câtă pentru noi, nu mai încape îndoială că și de 
astădată trebue să fimă cu ochii în patru, rămânăndă 
line înțelesă liniștiți. Peste puține dile vomă putea să 
scimă cu siguranță decă revoluțiunea din Sofia nu va 
avea nici o urmare seu dâcă densa este semnalulă unei 
nouă înflăcărări a Orientului.

„Românulu,“ după ce arată faptele cele 
mari ale vitdzului și diplomatului principe Ale- 
sandru, urmâză astfelă :

Bulgaria e aruncată prin detronarea principelui în 
necunoscută. Comoțiunile, revoluțiunile frecuente suntă 
nenorocirile stateloră tinere și în formațiune.

La ce se așteptă Bulgarii? Suntă ei ore siguri că 
Luropa îi va ajuta în primejdiosele dibuell la care suntă 
condamnați prin actulă dela Vidină? Suntă ore hotă- 
rîțl a se arunca pentru veciă în brațele Rusiei? Cum?

Istoria și mai cu semă timpulă presinte, acești 8 
din urmă ani, cari se scurseră dela tractatulă din Ber- 
ină indemnat-au 6re, potă ore îndemna pe Bulgari a 
subsemna actulă anihilărei loră naționale?

Proclamațiunea urgenței său guvernului provisoriu 
4ice pentru desăvârșita zăpăcire a opiniunei europene:

„Noi nu trebue să urmămă decâtă o politică rusă, 
»și acesta pentru recunoscința ce datorimă Rusiei, pen- 
„tru sângele și banii vârsațl în ajutorulă nostru.*

Prin urmare, teoria «misiunei civilisătdre44, „aju
torului desinteresată» «părintescei iubiri», pe cari Rusia 
le-a arborată pe stindardele sale, revină din nou în Bul
garia, și suntă credute de cei cari conducă peste Du
năre frânele guvernului de Sâmbătă 9 (21) Augustă, și 
cari simțiră pănă la Septemvre 1885 efectele și modulă 
de a fi ală acestei «părintesc! iubiri.44

Nu înțelegemă; de aceea cjiserămă dela începută 
că puternice, mari, hotărîtore trebue să fi fostă cuvin
tele cari au impinsă pe d. Karaveloff, Zankoff și alții a 
arunca erăși cu atâta violență țera loră în domeniulă 
necunoscutului celui mai primejdiosă, căci e celă mai 
nesigură.

Nu le cunăscemă. Timpulă ni le va arăta. Fiă 
însă ca poporulă bulgară să nu sufere cumplită de ac
tulă dela Vidină; fiă ca destinele tînărului stată să nu 
fiă adâncă periclitate. Dorimă acâsta pentru ei și pentru 
liniscea Orientului. Principele Alexandru cade nouă 
victimă a cestiunei Orientului, ducândă cu dânsulă stima 
și simpaticulă respectă ală acelora, cari l’au urmărită 
cu iubire în tot.e obositdrele și vitejescele sale nisnințe. 
Istoria va dice despre dânsulă: voia să facă ună poporă.

*
„Românulu44 înregistrâză cum i se comunică 

din Giurgiu o versiune privit6re la de
tronarea principelui Alexandru:

Principele Alexandru plecase din Sofia însoțită de 
d. Caravelov pentru a face o inspecțiune circulară. Ajunși 
la Vidină, după inspecțiunea făcută acolo, principele dete 
ordină de plecare spre Rusciucă.

In acelă momentă, — momentă istorică și de o 
însemnătate teribilă pentru onorea și viâța d-lui Carave
lov — în acelă momentă primulă-ministru ală princi
pelui Alexandru, adecă omulă care împărtășise cu tî- 
nărulă căpitană restristele și bucuriele gloriosei campanie 
bulgaro-sârbe, avu neaudj’tulă curagiu a <jîce principelui:

„— Nu mai putemă înainta, Alteță...
„— De ce, întrebă Alexandru tresărindă.
,— Pentrucă ești detronată....

*
Acum optă dile, — scrie Românulă» — ună amică 

ală nostru, bulgară, care a ocupată înalte funcțiuni în 
Sofia, vorbindu-ne de principele Alexandru pe care’lă 
cundsce fdrte deaprăpe, ne descria cu entusiaste culori 
vitejesculă caracteră ală tînărului căpitană și ne spunea 
că, după Pasc!, într’o audiență la palatulă din Sofia, 
principele Alexandru îi (jisese rîdândă prietinesce:—Să-mi 
spuneți negreșită când aveți de gândă să mă goniți, căci 
de gonită suntă sigură că mă veți goni. Sunteți fârte 
curioși d-v6stră Bulgarii, fdrte curioși.

- A’w.
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Același foștii înaltă funcționară la Sofia adăugea: 
— Armata adoră pe principele Alexandru. Poporulă nu-lă 
pricepe încă destulă. Tinerii — suntă puțini! — cari au 
fostă prin străinătate și fn ochii fermecați ai cărora ati
tudinea actuală a principelui face de apare o Bulgariă 
neatârnată și cu demnitate națională — tinerii aceștia 
suntă cu elă.

Proclamațiunea revoluționară, bulgară.
Alaltăeri s’a adusă în Bucurescî de câțl-va 

călători vr’o câteva esemplare din proclamațiu
nea revoluțiunariloru bulgari. Ecă acea proclama
ți une :

Prefectura districtului Rusciuck are ondre 
a însciința locuitorii de următdrea telegramă pri
mită din Sofia astă ndpte, la ora 12, 45 m. :

Sofia, 10 Augustă. — D-loră prefecți din Bulga
ria de Sudă și Nordă se dă următârea proclamatiune 
să fiă citită locuitoriloră din Bulgaria:

AdI la ora 2 din nâpte, principele Alexandru de 
Battenberg a abdicată pentru totdeuna dela tronulă Bul
gariei, subscriindă formală abdicarea sa pentru că s’a 
convinsă că domnirea sa e distrugerea poporului bulgară. 
In fața acestui evenimentă uimitoră s’a formată ună 
guvernă provisoriu din următârele persâne •

Președinte, Mitropolitul ă Clement.
Membrii: Ministru de resbelă, maioră Nikiforoff; 

ministru de interne, d. Zankoff; ministru de finance, 
Burmoff; ministru de esterne, Chr. Stoianoff; ministru 
de justițiă, V. Radoslavoff; ministru de instrucțiune, C. 
Velicikoff.

Guvernulă provisoriu, luândă conducerea țerei 
pănă ce se va aduna Sobrania, vestesee că vieța și o- 
rtarea locuitoriloră Bulgari cum și a supușilor străini 
cari trăescă in Bulgaria suntă pe deplină garantate, și să 
fiă bine încredințați că toți orășenii Bulgari fără dife- 
rință de religiă, naționalitate și cugetări politice voră 
concura pentru ținerea liniștei interne. Acum, popo
rulă bulgară trebue să se convingă că marele Țară ală 
Rusiei, apărătorulă Bulgariei, nu va lăsa patria nâstră 
fără a ne ocroti sub protecțiunea sa. — Trăiescă po
porulă bulgară ! Trăiăscă Bulgaria 1

Președinte, Mitropolitulă Clement.
Comandantulă supremă ală armatei, maioră Grueff.
Pentru conformitate: Prefectă de Rusciuck, Cer- 

ve nac off.

„Informațiunea agenței „Havas“
Șefii mișcărei revoluțiunare, vădendă că opiniunea 

publică se arată favorabilă prințului Alexandru, facă să 
circule o pretinsă listă a membriloră guvernului provi- 
soriă, cuprintjlândă notabilitățile tuturora partideloră. — 
Composițiunea chiar a acestei liste arată că ei caută nu 
mai să schimbe opiniunea publică. Ea conține numirile 
următare: Karaveloff, Stambuloff, Radoslavoff, Manoff. 
Madjaroff. Velicikoff, Stoiloff, maioru Nekiforoff, Brunoff, 
Grecoff, Iconomoff și maiorulă Grueff.

Trebue asemenea să nu se admită de câtă ca 
simplă înformațiă și să se considere ca o încercare fă
cută de comitetulă revoluțiunară asupra opiniunei pu
blice, lista după care noulă ministeră ar fi astfelă com
pusă: Mitropolitulă din Ternova, Clementă, președinte 
fără portofoliu; Stoianoff, afacerile străine; Zancoff, in
terne; Burmoff, finance; maiorulă Nekiforoff, resbelă; 
Radoslavoff, justițiă; Velicikoff, instrucțiune.

In realitate nimică nu se scie positivă în acestă

momentă în privința composițiunei guvernului provisoriu. 
Ceea ce e sigură este că mișcarea s’a făcută de acordă 
cu guvernulă rusescă. Numai acestei circumstanțe se 
atribue presența în România a unui dre-care numără de 
Bulgari, pe cari teama de vexațiuni datorite înfluinței 
rusescl i-a adusă de 2 file în România.

Printre aceste persâne vomă cita pe d. Stoianoff, 
fostă președinte ală guvernului provisoriă din Rumelia, 
a doua (fi după revoluția din Filipopoli și mai mulțl o- 
fițerl ruși de origine, expulsați din țâra loră pentru mo
tive de ordine politică și cari comandau chiar ieri trei 
bastimente din flotila bulgărescă.

In ceea ce privesce pe prințul ă Alexandru, nu se 
scie nimică precisă. Scirea după care prințulă s’ar fi 
dusă în susulă Dunărei pe yactulă său pare neesactă. 
Cea care-lă represintă ca închisă într’o mănăstire din- 
prejurulă Sofiei pare a 11 mai acreditată. Informațiuni 
luate de bună sorginte lasă să se înțeleagă că revoluțiu- 
nea va fi isbucnită pe când prințulă lipsea din Sofia și 
visita posițiunile dela Slivnița pe granița sârbească și se 
pregătea să meargă la Vidină pentru a inspecta trupele 
de acolo.

După cum amă mai spusă, tote depeșile adresate 
Agenției Havas și celorlalte agenții din străinătate au fosă 
oprite din ordinulă guvernului provisoriu. Comunicațiu- 
nea telegrafică există cu tâte acestea între Rusciucă și 
Sofia, dâr nu s’a lăsată să treacă decâtă orecari depeșl 
cifrate, adresate guvernului rusescă, plus o depeșă des
tinată unui fiară străină și trimisă prin instigațiunile 
chiar ale guvernului provisoriu.

Serbia în casuliî unei complicațiuni.
In filele trecute ministrulă-președinte sârbă Gara

șanină a avută o convorbire în Pesta cu capulă parti
dului radicală Teodorovicl. Intențiunea lui Garașanină 
era să ’nduplece pe Teodorovicl să intre în cabinetă, ca 
astfelă să scape de grijile ce i le pricinuesce partidulă 
radicală; acesta însă nu i-a succesă. Ca părți intere
sante din conversațiune reproducemă cele privilore la po
litica esternă.

Teodorovicl întrebândă pe Garașanină, că ce crede 
despre intervențiunea Rusiei în Bulgaria, mi nistru-preșe
dinte serbescă răspunse:

„Ună lucru este sigură : Rusia nu va renunța nici 
odată de bună voiă la dreptulă d’a cere recompensațiuni 
pentru marile jertfe ce a făcută pentru Bulgaria. Atitu
dinea celorlalte puteri pâte să o oprescă pe Rusia pentru 
câtva timpă, der la cea dintăiu ocasiune potrivită va în
cerca noroculă".

Așa dâr d-ta nu credl imposibilă ocuparea Bulgariei 
de cătră Rusia?* întrebă Teodorovicl.

«Lucrulă este cam dificilă, dâr nu imposibilă*, răs
punse Garașanină.

„Ce atitudine va lua Serbia când Rusia ar ajunge 
in nemijlocita ei apropiere?*

„In acestă casă posițiunea nâstră ar fi tarte grea; 
tată nădejdea ne-ar fi în marile puteri*. 

SOIRILE PILEI.
Scâla civilă de fete cu internată a Asso- 

ciațiunei transilvane se va deschide cu începerea anului 
scolastică 1886/7 în Sibiiu. Părinții, cari voiescă ca 
etițele loră să primâscă o cultură intelectuală și morală 

temeinică, precum și instrucțiă în lucruri femeescl și în 
ale economiei casnice, avândă totodată ocasiune pentru

perfecționare în limba germană, francesă și în musică> 
suntă rugați să grăbâscă cu insinuările copileloră la co
mitetulă Associațiunei. Elevele interne ale scolei civile 
pentru întreaga întreținere plătescă o cotisațiă de 20 fl. 
și ună didactru de 2 fl. pe fiăcare lună. Elevele, cari 
neavândă pregătirea pentru scâla civilă, voră cerceta 
scâla primară, precum și cele, cari voră să cerceteze nu
mai cursulă complementară, să primescă în internată in 
aceleași condițiunl însă didactrulă, pentru cele din urmă, 
e de câte 5 fl. pe lună.

Fiindă scâla acâsta o instituțiune de folosă comună 
pentru toți Românii din patriă, e de dorită ca frecuen- 
tantele ei să fiă câtă se pâte de numerâse.

D-lă Ferechide, ministru de esterne ală Ro
mâniei, s’a întâlnită, după cum spună fiarele din Bu- 
curescl, la Gastein cu contele Kalnoky și cu contele 
Herbert Bismarek, fiulă cancelarului germană.

—x—
Vineri nâptea în săptămâna trecută fu bombar

dată cu petrii șcâla ungurescăde fete din Clușiu. 
Tâte ferestrele edificiului fură sparte. Făptuitorii pănă 
acum nu s’au putută prinde.—Nu cumva tată «Valahii* 
suntă .criminalii"?

țharele din Clușiu anunță mortea fostului ins
pectară de șcâle ală comitatului Clușiu Carolă Va radi. 
Mârtea sa e urmarea duelului ce l’a avută cu directo- 
rulă unui institută de învățământă Kozma, din Clușiu, 
despre care duelă și noi amă făcută amintire la tim- 
pulă său.

—x—
Kemechey leno, coredactorulă fi arului ungurescă 

„Eger es Vidâke*, trimite .Kulturegvlet*-ului 4 fl. și 
dice, că banii aceștia i-au adunată câțiva copilași de 
scdlă de 10—12 ani, cu scopulă ca să arangieze ună 
maială. Ei însă nu au arangiată maialulă pentrn că au 
gândită, că de ce să arunce ei banii în pustiu, când 
frații loră din Ardelă suntă siliți din causa sărăciei 
ca să emigreze în altă țeră; mai bine îi voră destina 
„Kulturegylet“-ului. — Astea suntă tabricațiunl d’ale re
dacției, povestea cu copii e moftă.

—x—
Representațiă teatrală urmată de danță 

se va da de tinerimea studiâsă din Zernescl, Vineri 
în 15/27 Augustă 1886 în edificiulă șcâlei de acolo. 
Venitulă curată e destinată pentru îmbogățirea biblio- 
tecei școlare. Prețulă intrărei rămâne la bună-voința ou. 
publică. Inceputulă la orele 7*/a săra. Programa 
este: 1. „Baba Hârca*, comediă în 2 acte de Millo. 
2. «Balulă Mortului", comediă în 1 actă de V. A. 
Jrechiă. In decursulă pausei 13 tineri voră juca ,Că- 
ușarulă și Bătuta."

—x—
Negociările între România și Turcia pentru 

încheiarea unei convenții comerciale voră începe în 
cu rând ă.

—x—
Diarele din Bucurescî ne aducă trista scire, că 

d, Eremia Circa, profesoră de limba latină și fostă 
directoră la liceulă Mateiu-Basarabă din capitală, a în
cetată din vieță Luni diminâța, în urma unei lungi su
ferințe. D. Circa făcea parte din pleiada profesoriloră 
vechi, cari au lucrată la ridicarea și înflorirea învăță
mântului în România. Elă lăsă o frumâsă amintire.

— x—
Societatea «Taurulă" a Cavafiloră și Pielariloră 

români din Bucurescî va serba în diua de 15 Augustă

FOILETONU.

Cele trei mărgăritare din începutul!! 
renascerei italiane.

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

In secululă ală 15-lea Florența și Toscana se află 
în epoca loră de aură sub Cosimo di Medici părintele 
patriei și Lorenzo Magnificulă. Ambii intrunescă cele 
mai fruntașe virtuți, ambii suntă cei mai mari sprijini
tori ai sciințeloră și arteloră saci'ificândă sume enorme 
spre acestă scopă.

O altă viâță plină de entusiasmă și aspirațiuni în- 
nalte domnesce în poporulă florentină. Si pre când 
cele două arte surori, architectura și sculptura, pre la 
începutulă acestui seculă stau pre acele trepte înalte 
pre cari spiritulă creaforă ală unui Ghiberti și Brune-, 
leschi le-a sciută rădica, pictura încă nu rămâne îndă- 
rătă. Spiritulă artei nouă să desvâltă în minunatele 
frescurî din capela Brancacci a lui Masaccio, în cari 
simțământulă pentru natură este esprimată atâtă de 
escelentă.

Despre vieța acestui mare artistă, care se consideră 
de întemeiătorulă direcțiunei moderne, nu avemă date 
atâtă de eclante. Sigură este că tatălă său a fostă Ser 

Giovanni di Simone Guidi și elă s’a născută la finele 
anului 1401 și că numele Masaccio este ca poreclă din 
Tommaso. Elă a fostă ună omă care s’a dată cu trupă 
și sufletă numai studiufui picturei, tâte celelalte nu l’a 
interesată; de aci se esplică desele perplesitățl pecunia
re, cari le-a avută în scurta sa vieță. In anulă 1421 a 
întrată în tribală mediciloră și apotecariloră, adecă în 
alu 20-lea ană ală vieții sale. De elă se amintesce in 
ultima dată în 1427 în Florența, apoi ducându-se în 
Roma să fi murită pâte încă în anulă 1428.

Masaccio este celă mai mare pictară ală secuiului 
ală 15-lea. In operele lui”figurile posedă aceea maiestate 
și demnitate, ce în adevără corespundă persâneloră cele 
representă. Elă observă natura și resultatulă este viva
citatea formeloră și mișcăriloră ce le scie da în figurele 
sale. Espresiunele și gesticulațiunile persâneloră suntă 
descrise cu cea mai mare cunâscere psihică, ele suntă 
eflusulă acelei vieți spirituale, de cari suntă predomnite 
tâte operele sale. Pre lângă acestea simțământul^ fru
mosului este la dânsulă tarte tare desvoltată.

încă de timpuriu Bruneleschi a cunoscută în Ma
saccio mărimea sufletului lui. Studiulă perspectivei, care 
l’a cultivată cu atâtea fatigi, l’a înpărtășită și lui Masa
ccio, căruia i-a folosită fârte multă. Caracteristică este 
că Masaccio este primulă pictară, care la figurele sânte 
întrebuințâză aureola nu ca mai nainte ca ună discă în 

jurulă capului, ci asta o desâmnă perspectivice, după cum 
este și mișcarea capului. Ce se ține de composițiunea 
opereloră sale, ele nu representă o plenitudine de figuri 
privitâre, ci tâte figurile asistente ale lui se împărtă- 
șescă directă în scena deserisă.

In privința autenticității opereloră lui esistă o mare 
divergință de păreri între archiologii moderni, unii țină 
că tâte frescurile afară de cele ale lui Filippino Lippi 
suntă de Masaccio și că nimică nu ar esista în capela 
Brancacci de Masolino. Aceștia, se folosescă cuvintele 
lui Vasari, care fice că Masaccio a continuată și înfrum- 
sețată după mârtea lui Masolino păreții acelei capele 
cu frescurî, pre cândă se scie din documente că Ma
solino a trăită mulți ani după Masaccio.

Da, elă a trăită, însă se scie și aceea că în urma 
invitării lui Filippo Școlari, ună florentină de origine, 
dâr care a ajunsă la demnități înalte sub împăratulă Si- 
gismundă, Masolino a părăsită Florența și a mersă cam 
la finele anului 1425 în Ungaria unde l’a atrasă mai 
tare promisiunile lui Școlari. De aci ușoră se pâte în
țelege, că disparițiunea lui repede din Florența să fi 
dată ansă la răspândirea faimei, că elă să fi murită, și 
Vasari neavândă totdâuna la disposițiune documente au
tentice s’a folosită și de soirile tradiționale. Afară (le 
asta esistă între frescurile capelei Brancacci afară de 
cele ale lui F. Lippi o mare deosebire atâtă în privința 
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a. c. I-a aniversare a fondărei Societăți în grădina Ile- 
răstrăulă nou de lângă șoșeua ChisilefO.

Artiști Velescu și Moceanu au trimesă >Răs- 
boinlui', din Madras (India britanică) orașă cu 400,000 
ocuitorl, o cartă poștală, cu data de 7 Iulie trecută, 
prin care ne anunță că e teribilă căldura p’acolo. Omenii 
loviți de razele sorelui, cadă la pământă morți. Din Ma
dras, d-nii Moceanu și Velescu au plecată la Calcuta, 
unde au ajunsă la 24 Iulie trecută.

Ultime sciri.
Sofia, 11 Augustă. Jdltă încă ceva din tex- 

tulu proclamației adresate națiunei bulgare: 
Proclamația anunță abdicarea principelui și for
marea guvernului provisoră. Prințulă abdică 
pentru totd^una dela tronulu Bulgariei semnându 
abdicarea, fiindcă poporulti s’a convinsă că domnia 
sa este funestă țârei. Față cu aceste evenimente 
extra-ordinare s’a formată unu guvernă provi- 
soriu. Aci urmează numele membriloră guver
nului. Luândă administrația țârei pănă ce se 
va aduna Camera, guvernulă declară că vieța, 
averea și ondrea Bulgariloră și a străiniloru 
suntă garantate. Toți cetățenii bulgari, fără 
deosebire de cultă și naționalitate, voră colabora 
la mănținerea ordinei. Națiunea bulgară fiă si
gură că marele Tzar ală Rusiei va protege Bul
garia. Trăescă națiunea bulgară!

O telegramă — (fice »Românulă* — a cărei au
tenticitate o putemă garanta, și pe care amă avut’o în 
mână, a fostă primită eri sără de cătră d. NacevicI, 
agentulă diplomatică ală Bulgariei, în Bucurescl. Ea 
este semnată de cătră comandantulă armatei rumeliote 
și sună cam astfelă:

Filipopolă, 11 (23) Augustă. Cercetați unde 
se află principele Alexandru și dâcă este în Ro
mânia învitați’lu se locuiască la legațiunea bul
gară primindulă, cu t6te onorurile datorite. Faceți 
cunoscută în același timpu, că armata rumeliotă 
nu s’a supusă lovirei de stătu din Sofia, că toți 
s’au resculată aci, principele Alexandru a fiostă 
aclamată Principe ală Rumeliei și comandantă șefă 
ală armateloră rumeliote. Să vină îndată la Ter- 
nova unde plecă cu oștirea.

Comandantulă trupeloră rumeliote.
Bucuresci, 24 Augustă. — Principele Alec- 

sandru, însoțită de fratele său, s’a îmbarcată eri 
la Rahova, pe yachtulu său, cu destinațiune la 
Giurgiu. Elă va sosi astădi în Bucuresci. In 
ndptea de Vineri spre Sâmbătă s’a făcută lovi
tura de stată. Pe la miedulă nopții, regimen- 
tulă din Kiistendil întră în tăcere în orașu, și 
făcând causă comună cu elevii scdlei de cădeți, 
regimentulă înconjură reședința principelui și 
închise t6te eșirile. Era pe la două 6re dimi- 
nâța. Patru oficiari petrundă atunci în camera 
de culcare a principelui, și, cu revolverulă în 
mână, îlă somară într’ună modă brutală să sem
neze abdicarea sa; ceea ce și făcu principele. 
Dela palatulă său, principele fu condusă la mi- 
nisterulă de resbelu unde rămase până la 5 6re 
diminăța, pe tirmă însoțită de fratele său, părăsi 
orașulă fără escortă. In timpă de trei dile, s’a 
făcută misteră loculă unde l’au internată. Se 

asigură că principele a plecată astăsără din Ra
hova, pe yachtulu său, cu destinația la Giurgiu.

Bucuresci, 24 Augustă. îndată după abdi
carea principelui, s’a constituită guvernulă pro- 
visoriu sub președința mitropolitului, monsenio- 
rulă Clement, care a luată titlulă de locotenentă 
princiară. D-nii Zankoff, Stoianofi, maioră Grueff, 
membrii ai partidului conservatoră și favoribili 
politicei rusesc!, facă parte din guvernulă pro- 
visoriu. Orașulă Sofia e pusă în stare de a- 
sediu.

Berlină, 24 Augustă. „Gazeta Germaniei 
de Nordu“ spune că interesele germane nu potă 
fi atinse nici prin mișcarea ce s’a ivită la Sofia, 
nici prin orice altă mișcare bulgărâscă.

Viena, 24 Augustă. — „Fremdenblatt“
(jice că marile puteri nu suntă de locă surprinse 
de evenimentele din Bulgaria, care nu voră eși 
din orbita diplomatică și cărora le voră păstra 
caracterulă loră locală, și adaugă că trebue sâ 
se dea o importanță decisivă atitudinei Porții, 
care nu ține nici diplomaticesce nici în modă 
activă partea principelui Alecsandru.

Parisă, 24 Augustă. — Sciri din Sofia a- 
nunță că partidulă Karavelov a rămasă străină 
loviturei de stată.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a »Gaz. Trans.*)

BUCURESCÎ, 25 Augustă. — Yachtulă 
prințului Alexandru s’a vădută la- Silistra. Se 
presupune, că va ancora la Reni și prințidă va fi 
estradată Rusiei ca prisonieră.

CONSTANTINOPOLtl, 25 Augustă. — 
(Soirea „Agenței Havas“.) Numai în Sofia au is- 
bucnită turburări, în celelalte părți ale țării e li
niște. Mai multe garnisdne aștâptă ună nou 
semnală, ca împreună să pornâscă spre Sofia. 
Causa detronatului principe câștigă tăremă.

CONSTANTINOPOLtl, 25 Augustă. — 
(Scirea „Oficiului Reuter“.) S’a constituită în Tîr- 
nova ună nou guvernă provisoriu, în favorea prin
țului Alexandru, sub președința lui Stambulov.

FILIPOPOLtJ, 25 Augustă. — (Scirea
„Agenției Havas“.) O contra revoluțiune stisținută 
de armată a proclamată din nou pe Alexandru ca 
principe ală Bulgariei.

GIURGIU, 25 Augustă. — După cum 
spună cele mai nouă sciri, Caravelov n’a luată 
nici o parte la lovitura de stată. Acâsta a fostă 
înscenată de Zancov, de metropolitulă Clemente 
și de ministrulă de răsboiu.

Avisu. Subscrisulă îmi permită a atrage atențiunea 
aceloră on. domni, cari ar fi lucrată tema: „Cum sefiă 
crescerea ce părinții au a o da copiiloru loră, pentru ca 
scola se ’și pâtă ajunge mai cu înlesnire înaltulu seu 
scopă?“, pentru care Gomitetulă despărțământului I ală 
reuniunei învățătorilor^ români din Districtulă Brașovului 
escrisese concursă cu terminulă pănă la 15 Augustă 
st. v. a. c., ca să binevoiescă a-și înainta lucrările d-loră 
pănă la acelă termină la președintele despărțământului: 
I. Dorea în Satulungă (Hosszufalu).

Brașovă, 10 Augustă'v. 1886.
La însărcinarea președintelui:

I Dariu,
secretarulă depărțământului.

Mulțumită publică.
Blașiu, Augustă 1886. 

(Urmare).
Din Sibiiu au incursă dela Ilustritatea Sa Br. Ursă

5 fl. și dela Georgiu Munteanu, secretară 1 fl. Suma
6 fl.

Octaviană Blășiană, medică districtuală 10 franci.
Sp. 1) Popă Grideanu, advocată în M. Vasarhely 

3 fl., M. O. D. Zacharia Brană, protopopă în Sâncelă 
2 fl., Nicolau Mediașană, parochă în Bucerdea 2 fl. 
Suma totală 73 fl. și 10 franci.

b) din partea profesorului preparandială Ioană F, 
Negruțiu;

Lista Nr. 1. Colectante: Alexandru Uilacană, prof. 
gimn. și președ. a balului : Timoteiu Cipariu, canonică 
preposită 3 fl.. Constantină Papfalvi, canonică 1 fl., An- 
loniu Vestemiană, canonică 1 fl., Ioană Antonelli, cano
nică 1 fl., Dr. Ioană Rațiu, canonică 1 fl., Ioană F. 
Negruțiu, canonică 5 fl., Ștefană Manfi, canonică 2 fl., 
L. Leonteanu, canonică 1 fl., Alimpiu Blășianu, proto
popă 1 fl., Georgiu Boeriu, c. r. supra-locotenentă în 
pensiune 1 fl., Salamonă Sinberger, comerciantă 3 fl., 
Moritz Bretter, comerciantă 2 fl. Suma 22 fl.

Lista Nr. 6. Colectante: M. 0. D. Basiliu Podâbă, 
capelană și notariu tracf. în Clușiu 1 fl., Revrdiss. D. 
Gavrilă Popă, protopopă 1 fl., Ales. Comanescu, jude 
reg. 1 fl., Leontină Popă, jude reg. 1 fl., Vasiliu Alma- 
șianu, advocată 1 fl., Lazară Baldi, proprietară 1 fl., 
Dr. Gregoriu Silași 1 fl., Ilustr. Sa Ales. Bohățelă 1 fl., 
V. Roșiescu, proprietară 20 cr., Ales. Popă, proprietară 
20 cr., Ladislau Popă, v.-pretoră 20 cr. Suma 8 fl. 30 cr.

Lista Nr. 2. Colectante: Rvrdss. D-nă Alimpiu Bar- 
boloviciu, vicariulă Silvariei 1 fl., Petru Aciu, parochă 
în Ceheiulă Șimleului 1 fl., Georgiu Filipă, advocată în 
Tășnadă 1 fl., Andreiu Cosma, adv. în Supurulă de susă 
1 fl., Vasiliu Patcașiu, parochă în Er-Hatvană 1 fl., Ba
siliu Marincașiu, parochă în Pria 1 fl. Suma 6 fl.

Lista Nr. 9. Dela 7 oficerl români stațiunațî în 
Alba-Iulia 7 fl.

Lista Nr. 4. Colectante: Iosifă Barbu, capelană gr. 
cat. în Mediașă 1 fl., Gedeonă Blășianu 1 fl., D. Chendi, 
protopopă gr. or. 1 fl., Ioană Gerasimă, sub-jude reg. 
1 fl., Dionisiu Romană, candidată de advocată 1 fl. 
Suma 5 fl.

Lista Nr. 5. Colectante: P. On. D, Basiliu Rațiu 
protopopă gr. cat. în Reghinulă săs. 2 fl., Nicolau Petru, 
preotă în Gurghiu 1 fl., Georgiu Maioră, învâțătoră în 
Reghinulă săs. 50 cr., Absolonă Todea. adv. 1 fl., Marcu 
Cetățiană, subjude reg. 1 fl., Dr. Geușiană, medică 1 fl., 
Socolă 50 cr., Patriciu Barbu, adv. 2 fl., Ieroteiu Cri- 
șiană, preotă în Abafaia 50 cr., luliu Graură, preotă în 
Curticapă 30 cr., Zacheiu Graură, preotă în Sidrieșulă 
mare 50 cr., Iosifă Popă, preotă în Petelea 40 cr., Ni
colau Mateiu, preotă în Chiheriulă sup. 20 cr., Iacobă 
Radu, preotă în Teleculă rom. 20 cr., Nicolau Beriană, 
preotă în Filpișiulă mare 20 cr., Petru Boțiană preotă 
în Dumbrava 50 cr., Florea Moldovană, preotă în Chin- 
ceșiu 20 cr., Vasiliu Scridonă, preotă în Șierbeni 20 cr., 
Zachariă Popă, preotă în Adriană 20 cr., Ioană Popă, 
preotă în Giabeniția 20 cr., Ioană Racoțiu, preotă în Iba- 
nesci 20 cr., Eliă Lupu, preotă în Brețică 20 cr., Ioană 
Suciu, preotă 20 cr., Ioană Chineză, preotă 20 cr., Dă- 
nilă Mateiu, preotă în Habică 40 cr., Gavrilă Ciobă, 
preotă în Nadășiu 20 cr., Constantină Popă, preotă în 
Orșova 20 cr., Petru Ciobotariu, preotă în Reghinulă 
maghiară 20 cr., Teodoră M. Popă, preotă în S. Mihaiu 
40 cr., Alesandru Ternăveană, notară tractuală 1 fl., 
Simeonă Sbârcea, preotă în Topliția 40 cr. — Suma 
16 fl. 40 cr.

Lista Nr. 15. Colectante: Iacobă Macaveiă, admi- 
nistratoră, protopopă și preotă în D. St. Mărtină 1 fl., 
Basiliu Folea, preotă în Șîlea mag. 1 fl., Ioană Popă, 
preotă în Cuștelnică 1 fl., Mironă Dascălă. preotă în ce
tatea de baltă 1 fl., Ioană Popă, preotă în Abușiu 1 fl. 
Simeonă Caluțiu, advocată în D. St. Mărtină 1 fl., Si
meonă Popă, preotă în Craitălău 1 fl., Ioană Moldovană, 
not. cerc. în Velțiu 1 fl. Suma 8 fl. (Va urma.)

Editoră: Iacobă Mureșiann.
Redactară responsabilă: Dr. Aurel Mureșiann

technicei, câtă și a arangiărei figuriloră și a composi- 
țiuniloră loră, ceea ce pe dreptă Iasă a presupune, că 
Masolino a lucrată aci mai nainte de Masaccio și că cestă 
din urmă a continuata lucrurile începute de cela dântâiu.

Mai nainte de a începe Masaccio asta operă a tre
buită să facă ună lucru de probă tată în chiesa del 
Carmine și anume pre S. apostolă Paulă, care a fostă 
fârte lăudată și admirată de toți, der care împreună cu 
alte frescuri din cruciatele acestei biserici în urma unei 
renovări din secululă ală 164ea și a unui incendiu ve
hementă din 1.771 au fostă cu totală nimicite.

Lângă altară în partea a drâptă bisericei del Car- 
mine în ună spațiu aprâpe cuadrată se află multă ad
mirata capelă Brancacci. îndată la începutulă păretelui 
stângă dela altarulă capelei pe ună pilastru este descrisă 
alungarea din Paradisă de Masaccio. Acesta minunată 
fresco nu numai că arată o perfecțiune în studiulă ana
tomică ci și o frumseță în forme și o mișcare vivace în 
corpuri. Adamă cu ambe mânile își astupă fața, ascun- 
(jându’șî astfelă marea durere ce-lă copleșesce. Eva la- 
mentâză, simțămintele durerei și ale pudârei în totă fi
gura ei suntă descrise cu cea mai mare caracteristică. 
De-asupra loră este ângerulă, care ținendă în drepta o 
spadă arată cu stânga părechiei nefericite lumea largă.

Pre păretele altarului suntă trei frescuri de Ma- 
accio, unulă de-asupra în drepta ferestrei, 6r celelalte 

două dedesubtă de ambe laturile altarului. Celă de 
deasupra represintă o scenă cum S. Petru boteză. Ună 
june îngenunchiată în apă, cu mânile întocmite spre ru- 
rugăciune, cu capulă plecată, plină de simțământulă re- 
ligiosă, primesce botezulă prin mâna vicariului lui Chris- 
tosă. In drâpta ceva mai îndărătă este o figură bărbă- 
tâscă, cu mânile încrucișate, tremurândă de frigă așteptă 
ca să trâcă și presta elă acestă actă solemnelă. Aceste 
două figuri nude suntă descrise cu multă iscusință și 
cunăscere a studiului anatomică. In ele se observă acelă 
aventă energică, aceea caracteristică naturală, ce pănă 
atunci pictura nu a fostă produsă și nu a fostă cunos 
cută, aceea nouă direcțiune ce a fostă îmbrățișată de 
arta modernă cu ceva mai mare căldură.

Ele au fostă obiectulă admirațiunei multoră 
generațiuni și mulți artiști ce le au urmată au fostă 
satisfăcuțl putândule studia și decopia. Totă acea înăl
țime a stilului o ajunsese și în celelalte figuri a acestui 
tablou.

Cele două frescuri de desuptă representă aseme
nea scene din viâța St. Apostolă Petru. Unulă în care 
elă vindecă bolnavi numai cu umbra sa fără de-a le 
face vre’ună semnă, er celălaltă cum elă cu Sf. Ioană 
împărțescă elemosină sâraciloră, a cărora miseriă lu- 
mâscă este descrisă cu cea mai mare veritate.

Celă mai măiestrită fresco este inse în partea de 

deasupra a păretelui stângă a capelei întitulată »il tri- 
buto«. Christosă însoțită de apostoli este oprită în mer- 
sulă său de ună vameșă care i cere taxă. Mântuitorulă 
întornându-să spre Petru îi demândă a merge la țărmu- 
re, arătându-i cu mâna dreptă direcțiunea, ca să [scâtă 
din gura pescelui banulă ce avea să îlă dea vameșului. 
Gesticulațiunea plină de maiestate a lui Christosă, mi
rarea apostoliloră și atitudinea loră demnă, graba lui 
Petru de a pleca, cursulă minunată de frumosă ală 
vestminteloră, esecutarea loră cu lățimea penelului, — 
tote aceste dau cea mai mare dovădă despre marele 
talentă artistică ală nemuritorului Masaccio.

Acestă tablou este ună capă de operă în compo- 
sițiune, în elă suntă unite trei momente: în mijlocă 
cela acum descrisă, în stânga luarea banului din gura 
pescelui de apostolulă Petru, er în dreapta plătirea va- 
mei tată prin acelă apostolă. Câmpulă e înfrumsețată 
cu o chiliă pentru sentinele și cu ună peisagiu ce re- 
presentă ună ținută fdrte romantică.

Masaccio a mai începută ună fresco în capela 
Brancacci totă pre acestă părete în partea dedesubtă. 
In drepta, troneză Sf. Petru cu mânile împreunate spre 
rugăciune avendă o atitudine solemnă și încunjuratu de 
mai mulți adoratori călugări de ordulă Garmelită, dintre 
cari unii stau, er trei suntă la piciorele lui îngenunchiațl.

(Va urma).



GAZETA TRANSILVANIEINr. 182. 1886 .

Cursulu la bursa de viena
din 24 Augustti st. n. 1886.

Rentă de aurii 4°/0 ■ • • 108 70
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 95.75 
împrumutul^ căilorti ferate

ungare........................154 50
Amortisarea datoriei căi

lorti ferate de ostii ung.
(1-ma emisiune) . . . 100.50

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) ....------

Amortisarea datoriei căi
lorti ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) ....------

Bonuri rurale ungare . . 101.— 
Bonuri cu cl. d6 sortare ICI.— 
B nuri rurale Banat-Ti-

miști............................101.—
Bonuri cu cl. de sortare 101.— 
Bonuri rurale transilvane 105.—

Bonuri croato-slavone . . 105.—
Despăgubire p. dijma de

vină ung..........................100.25
împrumutul!! cu premiu

ung................................. 121 —
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 126,50 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. . . 85 45
Renta de aurii austr. . . 120 50 
Losurile din 1860 . . . 141 —
Acțiunile băncel austro-

ungare .......................  868 —
Act. băncel de credită ung. 280.— 
Act. băncel de credită austr. 280.10 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesei .... 5.93
Napoleon-d’orI .... 10.01 
Mărci 100 împ. germ. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Sb.ii'sa de Bnnuresci.
Cota oficială dela 11 Augustă st. v. 1886.

Cump. vend.
Renta română (5%). 93i/a 94*/2
Renta rom. amort. (5°/0) 98— 98Va

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

> 11 5) (b°/o) • 87— 88—
» » urban (7°/0) • 100— 101—
> > (6°/0) • 92— 93—
» > (5°/o) ■ 82Va 83Va

Banca națională a României 500 Lei 1020 1030
Ac. de asig. Dacia-Rom. 270 277

< » » Națională 215 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.V3 14. Vi
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.02

Cursulu pieței Brașovu
din 25 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vând. 8.73
Argint românesc .... . . » 8.65 8.70
Napoleon-d’orI................. . . » 9.97 10.—
Lire turcescl..................... . . » 11.27 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 10.29
Galbeni............................. . . > 5.88 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble RusescI................. . . » 121,Va > 122?/a
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.

Nr. 600/1886.

Prolungire de concurs.
Urcându-se salarulu dela 300 fi. v. a. publicatu 

în concursultl anteriorii, la 350 fi. anuali, ț)re lângă 
aceea cuartiru, șese orgii lemne de focu și eventualmente 
încă 50 fi. pentru propunerea cantului la școlari, se pro- 
lungesce terminulu de concursă ficsatu pentru conferi
rea postului de învățătorii diligente la scola grăniță- 
rescă din Cugieru comitatulu Huniădorei, pănă la 31 
Augustu st. nou a. c. avându eventualii concurent! a-și 
substerne pănă atunci suplicele instruite cu diploma de 
cualificațiune din studiele pedagogice și din limba ma
ghiară și eventuală și cu alte documente la

Comitetulii administratorii de fondulu sco
lasticii atu foștilorii grănițeri din reg. I. ro
mânii în Sibiiu. 2—2

Nr. 1581 rs vT Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii ordinarii sistemisatu la 

scdla elementară comunală, cu limba de propunere română, din Măgura, 
pe lângă untt salaru anuala de 300 fl. v. a. și afară de aceea pentru 
cuartirft și grădină 100 fl. v. a. — se escrie prin acesta concursă. Pro
vocă pe toți aceia, cari ar dori să ocupe acestă postă, ca pănă la 10 
Septemvre 1886 să-și trimită la mine concursele loră prin respectivulu 
inspectoră comitatensă de scdle, fiindu scrise cu mâna propria în limba 
română și maghiara și pro văzute cu timbru de 50 cr. Afară de aceea 
concursele au să fiă provădute cu testimoniu de preparandia, documentă 
despre posederea limbei maghiare, precum și despre ocupațiunea de pănă 
acuma, și în fine atestată medicală și de moralitate.

Bistrița, 17 Augustă 1886.
Iuliu Havas m. p.

2—3 inspectară regescă de scăle.

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 (Jiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. IRANS*

pe linia I*redealti-Bu<lapesta

Mersulu trenurilor!!
și pe linia Teiușd-Aradîî-lSudapesta a calei ferate orientale de stat* reg. ung.

Predealil-3Sudapesta

Trenu 
de 

persdne

Tren 
accelerat

Trenă 
omnibus

Trenu 
omnibus

BucurescI

Predealu
4.50
9.32

ISudapesla—HPredealil
Trenu Tren--- ftctte]eratomnibus

Trenfi 
omnibus

Trenu 
de 

persdne

Trenă 
omnibus

Timiști

Brașovă 

Feldiora
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodti
Hașfaleu

(
(

9.56
10 20

Sigliișora

Elisabetopole 
Mediașii 
Copsa mică 
Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelti 
TeinșîÂ 
Aiudti

IJVințulti de 
Uioral
Cucerdea 
Gliirisft 
Apahida

(
(

susti

(
(Clușiu

Nedeșdu
Ghirbtiu
Aghiriști
Stana 
Huiedinti
Ciucia
Bucia
Bratca
R6v
Mezti-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta

(
(

Viena 3.00 8.50

7.45
12.50

1.09
1.40
2.27
2.55
3.38
4.17
4.47
5.42
7.37

8.01
8.21
9.05
9 43
10.02
10.30
10.50

11.29
11.47
11.35

1 04
1.30
1.39
2 07
3.OS
5.08
5 35

8.00
8.34
8.59
9.34

10.16
11.04
12 17
12.47
1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06

10.37
1.45
5.34
10.05

10.50
6.05

8.22
10.30

l
Viena

Budapesta
Szolnok
P. Ladâny 
Oradea mare

Vărad-Velencze
F ugyi-Văsârhely 
Mezo-Telegd 
RAv
Bratca 
Bucia
Ciucia 
Huiedin
Stana
Aghiriș 
Ghirbtiu 
Nedeșdu

6.47
10.37

1.44
5.33

3.15
7.29
8.27

8.00
11.40
2.31

Clnșiu

Apahida
Ghiriș

Cucerdea

Uiâra
Vințulti de
Aiudti
Teiușă
Crăciunelti
Blaști 
Micâsasa
Copșa mie
Mediaști 
Elisabetopolo 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiora

Brașovft

Timiști

( 
f
l

(
(

susti

10.01
10 26
10.52
12.37

1.36
1.48
1.57
2.06
2.46
3.01
3.45
4.06
4.45
5.05

Predealu

BucurescI

7.14
7.42

8.31
9.01

10.28

9.45
9.59

10.28
11.36
12.10
12.43

1.31
2.56
3.29
4.00
4.18
4.36
5.05

(
(

(
(

1.09
1.55
2.53
3.28

5.45
6.22
6.47

Nota: Orele de nâpt.e suntti cele dintre liniile grâse.

9.35 11.45

6.01
6.40
7.20
8.01

10.05
11.02
11.37
12.14

1.09
1.50
2.48
3.23
4.56
9.40

Tipografia ALEXI Brașovă. Hârtia din fabrica d-loră Koniges & Kopony, ZernescL

Teiwșft- Aradfr-Budap'esta Budapesta-Aradft-Teiușft.

Trenîi Trenfi Trenă de Trenfi de Trenu Trenfi
omnibus omnlbua persfine persdne accelerații omnibus

Teiiașft 11.09 — 3.56 Viena 11.00 _ _
Alba-Iulia 11.46 — 4.27 Budapesta 8.05 — 8.00
Vințulă de josă 12.20 — 4.53 Szolnok 11.02 11.40
Șibotă 12.52 — 5.19 11.12 _ 12.00
Orășlia 1.19 — 5.41 Aradik 3.37 — 5.25
Siineria (Piski) 1.48 — 6.08 Glogovață 4.13 — 6 19
Deva 2 35 — 6.39 Gyorok 4.38 — 6.46
Braniclca 3.04 — 7.04 Paulișă 4.51 — 7.00
Ilia 3.36 — 7.29 Radna-Lipova 5.10 — 7.23
Gurasada 3.50 — 7.41 Conopă 5.38 — 7.51
Zam 4.25 — 8.12 Berzova 5.57 — 8.10
Soborșin 5.09 — 8.49 Soborșin 6.42 — 5.58
Bărzova 5.56 — 9.29 Zam 7.14 9.28
Conopă 6.18 — 9.49 Gurasada 7.43 9.56
Radna-Lipova 6.57 6.14 10.23 Ilia 8.01 10.17
Paulișă 7.12 6.30 10.37 Braniclca 8.21 — 10.38
Gyorok 7.27 6.47 10.52 Deva 8.47 — 11.05
Glogovață 7.56 7.17 11.18 Siniaria (Piski) 9.05 — 11.23

I Aradft 8.10 7.32 11.32 Orăștiă 10.10 — 12.24
Szolnok ( 2.39 — 4 5'1 Șibotă 10.34 — 12.53

3.16 — 5.10 Vințulă de josă 11.04 — 1.22
Bwdapesta 6.50 — | 8.16 | Alba-Iulia 11.19 — 1.40
Viena — 6.05 12 05 — 2.24

Aradi8t'-rH’SHiafl0ra Sisaieria (Piski) Petroșemi

Trenfi Trenfi de Trenu de Trenu de Trenfi
omnibus persdne persâne persdne omnlboa omnibus

Arad ăi 5.48 6.05 @8 waerfia 11.50 2.23
Aradulă nou 6.19 — 6.33 Strein — 12.27 3.00
Nămeth-Sâgb 6 44 — 6.58 Hațegă — 1.19 3.49
Vinga 7.16 — 7.29 Pui — 2.10 4.40
Orczifalva 7.47 — 7.55 Crivadia — 2.57 5.281
Merczifalva — — — Banița — 3.35 6.07
Tfisaaîșdra 9.02 — 9.08 Petroseni9 — 4.04 6.39

Tianișdra-Aradăi Petroșeial—Simeria (Piski)

Trenu de Trenu do Trenfi Trenfi Trenu Trenă
pajsdne persdno omnibus omnlbua omnibus de pors.

Timișdra 6.25 5.00 Petroșeaii 6.49 9.33
Merczifalva — — — Banița 7.27 10.14 —
Orczifalva 7.46 — 6.33 Grivadia 8.06 10.54 —
Vinga 8.15 — 7.02 Pui 8.50 11.37 —
Nămeth-Sâgh 8.36 — 6.23 Hațegă 9.31 12.17 —

- Aradulă nou 9.11 — 8.01 Streiu 10.16 12.58 —
Aradâ 9.27 — 8 17 MiranerSa 10.53 1.35 —


