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ddr cere în schimbă ca monarhia ndstră să con
simtă la faptele agențiloru rusesci în Bulgaria. 
Nu cumva este prd mare prețulfi acesta ce se 
cere pentru susținerea unei păci nesigure?

Părerea ndstră este, că au dreptate aceia, 
cari dicfi câ Austro-Ungaria a suferită ună de- 
sastru diplomatică decisivă în Bulgaria și că in- 
fluința ei, de care atâtă de multu se vorbea, s’a 
redusă aprdpe la zero. Astfelă înaintându pe 
cărările indicate de înțelegerea secretă dela Skier- 
nevice și Kremsier, cine scie la ce desastre avemu 
să ne mai așteptămu.

Din oausa S-tel aerbătdri de mâne, diarulu nu va 
apare pană Sâmbătă.

Brașovu, 14 Augustu 1886.
Revoluțiunea bulgară preocupă adi intriga 

pressă europână. Nu persdna prințului Bulgariei, 
fiă ea ori câtă de simpatică, nici Bulgarii și sta 
tulu loru sunt aceia cari provdcă acdstă intere- 
sare generală, ci cestiunea, că în ce relațiuni stau 
marele puteri una cu alta și ce scopuri urmă- 
rescă ele în Orientă, agită așa de multu spiritele.

Esistă sâu nu și adi o înțelegere între cele 
trei împărății? Limbagiulă moderată de care se 
folosescă acum și foile rusesc!, în urma celoră 
germane, față cu revoluțiunea bulgară ne face 
să credamu, că între cele trei cabinete a fostă 
prevădută și eventualitatea unei nouă răscdle în 
Bulgaria și că pentru acăstă eventualitate s’a 
luată înțelegerea, ca se nu intervină nici o pu
tere, fără consimțămentulu celorlalte.

Probabilă că detronarea principelui Ale- 
sandru a venită neașteptată celoră din Berlină 
și Viena, cari negreșitu s’au gândită mai multă 
la eventuale turburări din causa uniunei bul
gare și a modificării statutului organică ală Ru- 
meliei orientale. Cu tdte acestea fiindu făcută 
odată detronarea, Germania și Austro-Ungaria 
au trebuită să observe deocamdată reserva indi
cată de interesele mănținerii păcii, așteptândă să 
vădă mai ântâiu ce vrea să întreprindă Rusia.

Cabinetulă rusescă la rândulă său observă 
totă aceeași tactică prudentă, și pressa rusăscă 
accentuăză, că Rusia vrea să evite câtă se pdte 
de multă ună amestecă directă în acțiunea bul
gară. Și are dreptate; de ce să mai atragă 
asupră’și acestă odiu, după ce prin amesteculă 
ei indirectă a făcută să se detroneze prințulu 
Alexandru și astfelă a scăpată de ună dușmană 
ală politicei rusesci în peninsula balcanică ?

Politica de neintervențiune însă pdte să 
aibă ună succesă numai pe câtă timpă lucrurile 
în Bulgaria se voră desfășura totu atâtă de ne
tedă, cum s’a întâmplată dela isbucnirea revo- 
luțiunei rumeliote pănă acuma. Ddr dăcă în ade- 
vără o contra-revoluțiune ar desbina pe Bul
gari în două tabere, care să se bată pe viâță și 
pe mdrte, atunci nu va mai merge cu „împă
ciuirea indirectă11, ci una său alta dintre puteri 
va trebui să intervină.

Ori ddră s’a prevăzută și acestă casă ? Nu 
cumva faima, ce s’a ivită mai de multe ori, că 
România ar fi destinată să restabilâscă ordinea în 
Bulgaria, să fiă basată în planurile aliațiloră ?

Lăsândă la o parte combinațiunile cutezate 
de felulă acesta, nu putemă să nu ne esprimămă 
mirarea asupra naivei pretențiuni ce o face Bul- 
gariloră „Journal de St. Pâtersbourg“, ca să se 
pdrte bine și „să nu împedece acțiunea mareloră 
puteri“. Va se dică Bulgarii să fiă mulțămiți cu 
ce a făcută Zancov și să nu încerce a se opune 
detronării vitdzului lorii prință, căci astfelă nu
mai — adauge fdia rusâscă — își va pută asi
gura Bulgaria viitorulă său.

Care viitorii? Celă rusescă or! cel fi bulgă- 
rescfi? Aici, în acâstă cestiune, este ascunsfi 
sîmburele situațiunii, pe care fdrte nimeritfi o 
caracterisâză „Neue Freue Presse“ dicândfi :

„Prin detronarea lui Alexandru trebue să 
considerămfi ca părăsită pentru multfi timpă a- 
cea soluțiune a cestiunii orientale, care avea de 
scopă a pune în loculă Turciei, ce se disolvă, 
ună numără de state libere și independente și 
care ară fi avută avantagiulă d’a delătura cu 
încetulă rivalitatea periculdsă dintre Rusia și 
Austro-Ungaria în peninsula balcanică. Acum 
în fiăcare di trebue să ne așteptămu d’a vedd 
născendu-se nouă cestiuni primejdidse de com- 
pensațiuni, de echilibru, de delimitare a sfere- 
lorfi de interese. “

Rusia promite, că nu va turbura pacea,

Revoluțiunea din Bulgaria.
Cetimă în „România»:
Nu este lucru mai ciudată decâtă ceea ce se în

tâmplă cu pacea Europei. Tocmai când diplomația is- 
butesce a stabili o înțelegere și a da mai multe și mai 
solemne garanții, tocmai atunci pacea Europei este mai 
șubredă și primesce lovituri mai puternice... Asigură
rile de pace, cari s’au cântată în ultimele (file așa de 
multă, au fostă atâtă de factice, încâtă nu numai afară 
din cerculă celoră două imperii s’a dovedită că pacea 
nu este o realitate, der chiară în mijloculă loră lupta 
de rassă și de interese să intreține pănă la vrășmășiă. 
Ori câtă s’ară subscrie tractate și alianțe între guver- 
nulă germană și celă austro-ungară, poporele între ele 
nu potă abdica la simțămintele și tendințele loră. Așa, 
pe când la Gastein se produceau demonstrațiunile cele 
mai căldurâse de simpatiă și iubire, Germanii și Un
gurii se respingeau și se urau reciprocă. La invitările 
făcute de Unguri, consiliele municipale din Munchen și 
Berlină au retușată de a lua parte la serbările din Buda- 
Pesta. Și se sciă care suntă motivele unui asemenea 
actă. Elementulă germană, aprdpe ca și elementulă ro- 
mânescă, esfe strivită in Ungaria fără cruțare. Asemenea 
și Universitatea dela Heidelberg, la serbările sâle a In
vitată tdte universitățile din Europa, numai pe cea din 
Pesta a dat’o uitărei. Aceste două fapte recente au dată 
locă la o discuțiă forte animata în Ziaristica ungară.

Pe de altă parte, cele afirmate de Ziarul .Viener 
AUgemeine Zeitung* nu suntă de o însemnătate mai 
mică, și nu dovedescă tocmai semne de pace. Acestă 
(fiară spune că d-lă Paulă Deroulede fiindă întrebată în 
Rusia, ar fi declarată că:

«Trebue ca Rusia să dea semnalulă „li- 
berărei Europei de jugulă d-lui deBismarck. 
Franța e gata a arăta ceea ce pdte.*

Tdte aceste fapte nu militează în favorea păcei, și 
orl-ce s’ar fi hotărîtă la Gastein, astădi în urma eveni
mentului dela Sofia nu se mai pdte pune încredere în pace. 
Complicațiuni, și încă complicațiuni din cele mai grave, 
negreșită că au să se desfășure împrejurulă hotareloră 
nostre. Și întebarea este: decă avemă și noi o politică 
națională, său decă guvernulă persistă încă a se învârti 
totă în sfera politicei străine....

Epoca scrie:
Deja de cât-va timpă atmosfera politică părea în

cărcată cu electricitate.
Aliănța celoră trei împărați, pe care să întemeia 

speranțele de pace în Europa, să rupsese la Gastein, cu 
ocasiunea întrevederei împăratului Germaniei cu împăra- 
tulă Anstro-Ungariei. Acestă ruptură a fostă ună ful
geră de lumină pentru lumea politică.

Detronarea principelui de Battenberg este pentru împă- 
râtulă Rusiei o strălucită satisfacțiune personală și o ener
gică afirmare a influentei ruse în peninsula balcanică; 
pentru diplomația englesă o înfăângere din cele mai umi- 
litdre; pentru Austria o amenințare gravă în interesele 
sale cele mal scumpe în Orientă; er pentru Germania 
o strașnică lovitură de amoră propriu și o teribilă cioc
nire dală influentei ce-șl credea asigurată pe țărmurile 
Dunărene.

Răsboiulă (f*ce:
S’adună toți miniștri noștri spre a ține consiliu 

sub președința Regelui, ocupându-se de aceste eveni
mente, care potă să ne atingă interesele țării într’ună 
modă directă, căci cu detronarea Prințului Alexandru 
cestiunea peninsulei Balcanice să deschide din nou și 
păte de aslădată va fi mai complicată decâlă în anii 
1878 și 1885.

Noi credemă, că în urma acestui evenimentă, unele 
din statele semnatare voră considera atâtă tratatulă din 
Berlină dela 1878 câtă și hotărirea conferinții din Cons- 
tantinopolă dela 1885 ca ne mai existândă, și astfelă nu 
se pdte prevedea la ce resultală voră ajunge negociările 
viitore ale acestora puteri. Asemenea nu se scie încă, 
dăcă acăstă nouă lovitură s’a făcută în urma vreunei în
țelegeri și cu consimțimentulă Austro-Ungariei și Germa
niei, ai cărora cancelari s’au întâlnită de curendu îm
preună cu suveranii loră la Gastein...

Istoria cea nepărtinitdre va păstra câteva pagine 
frumdse acestui Prință, care, prin abnegațiunea sa desă
vârșită și prin ună curajă rară, a pusă în mirare tdtă 
lumea, neavendă altă scopă decâtă acela d’a apăra inte
resele națiunii, care ’i încredințase sorta ei și pe care o 
găsise într’o stare de cultură cu totulă primitivă, încâtă 
a fostă nevoită să admită în primulă cabinetă, formată 
la Sofia, pe ună ministru de instrucțiune, care nu scia 
carte.

Prințulă Alexandru de Battenberg n’a putută fi de
tronată cu deplină consimțimântă ală națiunei bulgare, 
ci de o mână de facțioși și intriganțl aserviți politicei 
rusesci. Deși detronată adi, elă păte pleca cu fruntea 
senină, mândru și cu consciința pe deplină împăcată, de 
orece a făcută totă ce’i era cu putință pentru a ridica 
la o înălțime neașteptată ună poporă, care d’abia eri a 
fostă liberată de sub jugulă turcescă.

Nu ne îndoimă că însuși Prințulă Alexandru va lu
mina în curândă opiniunea publică a lumii asupra eve- 
nimenteloră din peninsula balcanică.

Detronarea prințului Bulgariei.
Cetimă în „Telegrafulă :«
Lovitura de stată s’a făcută tocmai în momentulă 

când Europa era slabă representată la Sofia.
D, Las cel Ies, agentulă Angliei, plecată în con

gediu cu soția și copii. Baronă Blegeleben, agentulă 
Austro-Ungariei, plecată în congediu.

Nu scjmă nimică positivă despre agentulă Ger
maniei, dâr pare-ni-se că și elă lipsesce din Sofia. 
Tocmai principalele puteri favorabile principelui n’avâu 
represantanțl în capitala bulgară.

Lumea era împrăștiată, din causa vacanțeloră. Cei 
mai buni amici ai principelui lipsescă din 
Bulgaria;

Pânița, vestitulă căpitană din timpulă răsboiului 
comandantă ală voluntariloră atunci, acum maioră, e 
bolnavă la Baden-Baden Colonelulă Nicolaief, șe- 
fulă armatei pe timpulă răsboiului bulgaro-serbă, se află 
Ia Munchen. Maiorulă Pietrof, șefulă statului maioră, 
se află la Viena.

In afară d’acești ofițeri superiori, trebue să notămă 
că ministrulă de răsboiu Nichiforov e greu bolnavă 
de multă vreme, că d. Stambulov-, președintele So- 
branjiei, era la Tîrnova, d. Zacharia St ai ano v, la Rus- 
ciucă. într’ună cuvântă, toți omenii devotați principe
lui erau împrăștiați, cari în străinătate, cari în provinciă. 
Nu rămăsese în Sofia mai de valdre decâtă Caravellov 
și acesta a trebuită să cedeze.

Se va observa, că autorii loviturei de stată au în
trebuințată numai 6menî inferiori și cunoscuți ca înfo- 
cați partisani ai Rusiei. Totă așa s’a procedată în tdte 
orașele.

Totă ce e anti-rusă și pote să plece, plâcă.
Guvernulă provisoriu, a cărui listă s’a comunicată 

autoritățiloră bulgare, e plăsmuită. Avemă o sumă de 
indicii pentru acâsta. Din cei 11 membrii ai guver
nului, numai patru se aflau îjn Sofia la facerea lo
viturei și chiar pănă Sâmbătă dimineța. Etă unde erau 
ceilalți membri: Stambulov la Tîrnova, Radoslavov la 
Varna, Icomonov la Șumla, Vilicicov la Peșla, Magyarov 
la Fllipopolă, Nichiforov la Icar-bani, bolnavă de of
tică. Numele d-lui Stoilov a fostă pusă pe listă tocmai 
pentru a înrîuri asupra maseloră prin aceea, că e uni- 
culă prietină sinceră devotată ală principelui și cunos
cută astfelă de lumea bulgară.

Acum două săptămâni d-nii Caravelow și Stambu- 
low s’au dusă la agenția rusă din Sofia. Caravelow co
munice însărcinatului d’a faceri rusă, Bogdanoff, că gu
vernulă bulgară e animată de cea mai sinceră dorință 
d’a recâștiga favdrea Rusiei și-lă rugă să întervie pen
tru înlăturarea încordării esistente.

Agentulă răspunse: Că nici Rusia nu vrea altă 
ceva. Der ea nu se mulțumesce cu vorbe ci vrea ga
ranții, fapte. Rusia consimte să se împace cu următd- 
rele conditiunl: 1. Să se rechieme oficerii ruși.; 2. In 
Cabinetulă bulgară ministrulă de interne și celă de res- 
boi să fiă ruși, desemnați de Rusia ; 3. Principele Alec- 
sandru să fiă detronată șî în loculă lui Bulgarii să a- 
legă Domnă p’ună principe desemnată de Rusia.

D. Caravelow n’a voită să primâscă aceste eondi- 
țiuni și tratările s’au oprită aci.

Condițiunea a treia e pe jumătate împlinită acum; 
urma-voră și celelalte?

Garanlămă în modulă celă mai absolută autenti
citatea condițiuniloră espuse mai susă.

In Bulgaria se crede că Rușii voră veni să ocupe 
țâra. Trupele însă voră fi transportate pe Mare la 
Varna și pe Dunăre. Pe Dunăre, cu ajutorulă compa
niei Gagarin, pe Marea Negră cu ajutorulă „companiei 
ruse comerciale de navigare pe Marea Negră* care are 
trei vase potrivite pentru acestă scopă: două mari, 
Russi și Bolgaria, putândă să transporte fiă care 1000
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âmeni, și unulti d’a doua mână, olga, putendă trans
porta pănă la 600 omeni.

Firesce că acestă scire o dămă cu fotă reserva; 
așa se crede în Bulgaria.

România și evenimentele din Bulgaria.
Cetimă în »Epoca“ de MercurI:
— M. S. Regală pjleacă ații cu ună trenă specială 

din Sinaia la 3 âre.
— Se <^ice că d. Cavaler Heydler Egregg, însărci- 

natulă d’afaceri ală Austro-Ungariei, în convorbirea sa 
cu d. D. Sturdza, ar fi propusă acestuia o acțiune mili
tară a României în Bulgaria pentru restabilirea »Statului 
quo ante"; sprijinulă Angliei, Germaniei și ală Austriei 
ar fi asigurată guvernului Română.

— Prințulă Alexandru s’a îmbarcată la Rahova a- 
săra. La BucurescI se credea că elă va descinde JaBe- 
chetă, și s’a dată ordine autoritățiloră d’acolo să-lă pri- 
măscă cu iote onorurile, înlesnindu-i drumulă spre Bu
curescI. Apoi s’a adăstată asemenea la Giurgiu, și se și 
anunțase pentru adl diminăță sosirea la BucurescI. D. A. 
Stolojană, ministrulă Domenieloră, a și plecată cu tre- 
nulă de dimineță la Giurgiu, probabilă spre a’i eși îna
inte. In urmă primulă-ministru a adresată o telegramă 
circulară către căpitanii de portă și autoritățile orașeloră 
mărginașe, că îndată ce prințulă Alexandru ar sosi la 
unulă din acele puncte, să i se pue imediată la disposi- 
ția sa pentru orice înlesnire.

— D. Dim. Sturdza a avută adi o lungă întreve
dere cu însărcinatulă de afaceri ală Austro-Ungariei.

— Guvernulă Română a fostă invitată de guver- 
nulă Rusă a nu da asilă principelui Bulgariei.

— D. NacevicI, agentă diplomatică ală Bulgariei la 
BucurescI, a cerută printr’o lungă telegramă deslușiri gu
vernului provisoriu dela Sofia. Pănă acum n’a primită 
nici ună răspunsă.

— Din Brăila se anunță, — scrie .Răsboiulă", — 
că vaporulă, în care se află prințulă Alexandru ală Bul
gariei, a trecută prin dreptulă acelui orașă acji pe la ârele 
3 d. a. mergendă în josă spre Reni.

La Sinaia.
£că cum relatâză „Epoca11 cele petrecute la 

palatulu dela Sinaia, când a sositu scirea despre 
evenimentele din Bulgaria:

Scirea că complotulă a reușită în Sofia a sosită la 
Castelulă Peleșă Sâmbătă, la 2 âre după amiadl. Pe la 
21li M. S. a comunicat’o mai înteiu principelui Dimitrie 
Ghica, pe care l’a chiămală îndată la paiață, unde l’a 
reținută mai multă vreme.

Sâmbătă săra, era anunțată o serată, la care toți 
diplomații erau invitați, și diferite persâne din societatea 
dela Sinaia. Din miniștrii erau presințl d-nii Sturdza, 
Stătescu și generală Angelescu. Se jucau nisce comedii 
de salonă. Înainte d’a începe prima piesă, pe la ârele 
8 și jumătate s’a observată că d. D. Sturdza s’a apro
piată de Regina și a vorbită cu densa câteva vorbe, după 
cari amenduoi s’au apropiată atunci de Rege. !)-lă Stă
tescu a venită să se amestece în conversațiune

Regele a chiămală în acestă cercă pe d. de Busch, 
ministrulă Germaniei, și au stată cu toții de vorbă aprâpe 
ună sfertă de oră. Regele avea aerulă numai preocu
pată. Regina însă părea consternată. D. de Busch a 
spusă unei persâne: „Acestă evenimentă e de o gravitate 
incalculabilă1*. Cerendu-i-se mai multe informațiunl, elă 
a răspunsă acăslâ frasă caracteristică, care ar dovedi că 

Germania a fostă cu totulă străină acestoră evenimente: 
„ Nici principele de Bismarck nu trebue se știe mai multă 
decâtă știmă noi“.

Regele apropiindu-se de d. Heydler de Egregg, însăr
cinatulă de afaceri ală Austriei, acesta a răspunsă M. 
Sale: „Aceste sciri suntă fârte grave și f6rte rele“. Re
gele a răspunsă : „ Trebue se mai așteptămă sciri nouc,
nu ne putemă încă pronunța11.

In iotă timpulă seratei, d. Vilamoff, însărcinatulă 
de afaceri ală Rusiei, părea fârte veselă.

SOIRILE PILEI.
In Alt-Becse s’a ținută o adunare poporală 

care hotărî să petiționeze la dietă pentru înființarea ar
matei naționale de sine stătătâre. Deputatulă Ugronă 
va îmâna petițiunea. De asemenea adunarea poporală 
ținută în Felegyhaza a luată totă o astfelă de ho- 
tărîre.

—x—
Se scrie „Independenței* din Bacău: »La 5 Au

gustă curentă, o cetă de 300 Unguri au trecută granița 
și ajungendă la plasa Taslăului de josă, au dată focă 
grâului secerată a'.ă proprietariloră. S’au luată măsuri 
pentru a nu se mai repeta asemenea desastre, precum 
și pentru prinderea cetei. Armata s’a pusă în urmă
rirea Ioră.* — Se pâte ca foile »patriotice" să nu scie 
nimică despre acestă casu ?

—x—
Pentru visitarea esposițiunei periodice din 

Sibiiu se dau dela 1—30 Septemvre n. bilete de 
drumă pe tâte liniile căiloră* ferate ale statului cu preță 
scădută.

—x—
Industriașii sași din Brașovă au de gândă să 

facă o escursiune la Glușiu. In fruntea mișcărei se 
află deputatulă Adolf Zay și președintele reuniunei in
dustriale Iosef Duck.

— x—
Cu privire la balulă ce s’a arangiată dilele trecute 

în Năsăudă din partea academiciloră români, lui »Ko- 
lozs. Koz." i se scrie, că diminăfa după sfirșilulă balu
lui a plecată dela hotelulă „Rahova* o cătă ca de vr’o 
15 inși cu scopulă ea să mergă la hotelulă „Grivița* Tre- 
cendă însă prin piață și vădendă stelpulă cutricolorulă ungu- 
reșcă pe care era scrisă numele comunei, unulă dintre 
ei a făcută propunerea să mergă să-și bată jocă de elă. 
De astădată însăcfice corespondentul fdiei ungurescl, că pro
punerea nu a fostă primită, der îndată după aceea eșiră din 
hotelulă „Grivița" trei tineri români cu sticlele pline 
în mâni — între cari se afla și vestitulă nimicitoră de 
stegurl din Rodna vechiă — și aceștia stropindă în 
formă de cruce stîlpulă, l’au scuipată de trei ori și apoi 
s’au întorsă satisfăcuți în »Grivița<. „Patrioții" strigă că 
prin acăsta sa făcută o nouă ofensă coloriloră statului 
»maghiară«. — Flecuri jidovesc!!

—x—
Șefii cercuriloră administrative politice, pretorii și 

subpretorii de pănă acum, pe basa legei municipale, 
Art. diet. XXI din anulă curentă 1886, pârtă titlulă de: 
foszolgabirâ, (pretoră primară), ără subpretorii său 
ajutătorii pretoriloră: szolgabirâ, (pretoră.)

—x—
Tinerimea studiosă din jurulă Făgărașului va în» 

tocmi o petrecere socială de jocă premersă de 
producțiune literară, în Făgărașă, Duminecă în 17/29 
Augustă a c. în sala «Hotelă Lauritsch*. Venitulă e 

destinată pentru reuniunile femeiloră rom. de acolo. 
Prețuia întrărei: de persână 1 fl. de familiă 2 fl. v. a. 
Inceputulă la 7 ore sera. Ofertele marinimâse se 
primescă cu mulțămită și se voră chita publice- 
Programa: 1. -Cuvântă de deschidere" rostită de 
Nicolau Clonță, clerică abs. 2. „Despre egoismă 
și abnegațiune din punctă de vedere socială*, diserta- 
țiune de Valeriu Comșa teologă. 3. „Garda Seraiului", 
poesiă de V. Alexandri, declamată de Ioană Broju 
clerică. 4. »Valurile Dunării/ valsă de I. Ivanoviciu 
esecutată pe flaută de Valeriu Comșa cu acompania- 
mentă. 5. „Din povestea vorbei*, poesiă de A. Pană, 
declamată de Nicolau Clânță clerică abs. 6. De ce 
n’am pace, romanță de Carini, duetă cu acompamamenlă, 
După producțiune urmeză danță.

—x—
Prințulă Câr o 1 ă d e H ohe n zo 11 e r n, unulă 

din nepoții Regelui României, care pare a fi desemnată 
ca moștenitoră presumtivă ală tronului, va sosi luna 
viitâre la Sinaia. Se d[’ce că-șî va face voluntariatulă 
în armata română.

—x—
»Sieb. Deutsch. Tgbllt.“ spune, că Sâmbăta tre

cută, agentulă și comerciantulă de producte P. din 
Sibiiu a nebunită. In urma răsboiului vamală, aface
rile sale cu România, unde lifera postavă, începură a 
stagna și se ocupa mereu cu idea cum ar pută paralisa 
efectele răsboiului vamală. Astfelă Vineri apăru în re
dacția unei foi de acolo cu ună lungă articula asupra 
răsboiului vamală, compusă în limba ungurăscă și în
cepu a-lă ceti redactorului; dăr după primele pioposi- 
țiun'i întrerupse fără veste cetirea și o luă la fugă cu 
articula cu totă. Etă o nenorocită jertfă a răsboiului 
vamală 1

Ultime sciri.
Constantinopolă, 23 Augustă, (teleg. 4’aru- 

lui ,,Egyetărt£s“.) Revoluțiimea din Bulgaria de 
și n’a causatfi o surprindere, totuși a provocată 
o mare consternațiune asupra Porției. Se scie 
în adevăr! că în Bulgaria și Rumelia Orientală, 
precum și în Macedonia, lucrăză puternică banii 
Rusiei, dăr nimeni nu se aștepta ca acele agi
tațiuni să aibă ună resultată atâtă de eclatantă. 
In cercurile otomane bine informate circulă sgo- 
motulă că P6rta trebue să înterviă imediată în 
interesulă prințului Alexandru. Toți suntă con
vinși că Turcia ca putere suzerană va interveni 
chiar cu puterea armeloră pentru năbușirea re- 
voluțiunei. De asemenea se asigură că în ca- 
binetulă din Constantinopolă influența Rusiei ar 
fi fdrte mare.

Belgradu, 24 Augustă. Alaltăieri și ieri 
consiliulă de miniștri s’a întrunită sub preșe- 
dința Regelui. Generalulă Lejșanin și mai mulți 
ofițeri au asistată la ședințele consiliului. In ur
ma evenimenteloră din Bulgaiia, Regete a întâr
ziată plecarea sa la Gleichenberg și a rechemată 
pe d. Garașanin, care era în concediu. Granița 
bulgară este cu totulă închisă schimbului de 
depeși cu Viena. Secretarulă legațiunei austri- 
ace, d. Schiesl, a fostă chemată de două ori 
la rege.

Londra, 24 Augustă. — Discuțiunea adresei 
la discursulu tronului a continuată la Camera co- 
muneloră. Nu s’a pusă guvernului nici o în
trebare în privința elementeloră din Bulgaria.—

FOILETONUL

Cele trei mărgăritare din începutulti 
renascerei italiane.

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

In partea stângă a tabloului lui Masaccio e o altă 
scenă totă din viăța Sf. Petru și anume cum elă înviă 
pre Teofilă, fiulă domnitorului din Antiochia, der acăsta 
a lăsat’o nefinită și â trebuită să trăcă mai bine de o 
jumătate de seculă pănă ce 6r s’a pusă în lucrare și s’a 
finită prin Filippino Lippi. E probabilă cumcă causa 
acestei întreruperi a măiestritului său opă, ce ar fi fostă 
pâte o minune a prestațiuniloră artistice, să fiă numai 
ridiculâsa remunerațiune corespumjătâre mai curendă 
unui dileriu, decâtă unui artistă consciu de mărimea 
sufletului său.

Prin acestă lucru își încheiă Masaccio grandiosulă 
seu ciclu de frescuri din capela Brancacci, în cari și-a 
desvoltată geniulă său în modă atâtă de strălucită.

Acăstă capelă e ună adevărată tesaură ce ascunde 
în sine cele mai frumâse frescuri ce pictura pănă atunci 
a fostă produsă. Ele au fostă, pănă nu apăruse operele 

lui Rafaelă și Mihelangelo, considerate ca minunea mi- 
nuneloră, ca acelă sacru foculară în arta picturei, ce 
respândea lumină și entusiasmă artistiloră privitori. Și 
dăcă sufletele contemplătâre în culmea admirațiunei a- 
flau în ele cea mai mare satisfacțiune, câtă de mari au 
trebuită să fiă împresiunile asupra sufletului lui Rafael, 
câtă de sublimă pentru elă alungarea din paradisă pe 
care o reproduse cu puține modificațiuni în logiele Vati
canului.

Și totuși aceste admirațiuni și glorificări ce suntă 
legate de numele nemuritorului Masaccio nu contribuescă 
câtă de puțină la îndulcirea sorții lui vitrege. Poreclită 
în viăță, copilă ală lipsei și sărăciei, a trebuită să mai 
susțină pre mama sa văduvă și pre fratele său minorănă, 
cu ei să împartă miculă său câștigă ce nu sătisfăcea 
nici trebuințeloră dilnice. Astfelă acestă mare artistă, 
care în lupta pentru esislință a produsă acele picturi 
cari au fostă decorea secuiului ală 15-lea, ce n’ar fi 
putută încă produce, dăcă ar fi fostă mai desmerdată 
de sârte și dăcă firulă vieței sale ar fi fostă mai lungă ?!

In acelă timpă, când Ghiberti era stimată, glorifi
cată și încărcată cu cele mai înalte onoruri, ără operele 
lui splendidă rebonificate; când Bruneleschi încă își pri- 
mesce răsplata sa pentru fatigele studiului său; când 
învățații și alte talente cari contribuescă la reînoirea ita
liană se bucură de sucursulă concetățeniloră, de adă- 

postulă și încuragiarea din partea familieloră avute, — 
pare că numai Tommaso, fiulă notarului Ser Giovanni, di 
Simone Guidi, lipsită de acelă dăr ce în societatea o- 
menăscă contribue la rădicarea individualității, își con
sumă spiritulă său între zidurile reci ale capelei Bran
cacci în împrejurările cele mai triste, fără amici și pro
tectori, desconsiderată și luată în rîsă de concetățe
nii săi.

Miseria lui a trebuită să fiă mare, averea câtă o 
avea era pemnorată, datorea la mai mulți cu diferite 
sume micuțe, chiar și la ună învățăcelă ală său, Andrea 
di Giuslo, câți-va florini.

Afară de operele ce le-a făcută Masaccio în Car- 
mine a mai lucrată în S-ta Maria Novella ună fresco. 
îndată în drăpta dela intrarea principală este acestă fres
co ce representă Sf. Treime.

Acesta este unulă dintre cele mai frumâse opuri 
ale lui. Durere că deși restaurată elă arată numai o 
umbră a splendidului său trecută. Aci D-^eu ține pre 
crucificatulă Isusă, deasupra loră este spiritulă sântă în 
formă de porumbă. De ambe laturi stau Maria și Ioană 
cu espresiuni de cea mai adâncă durere. Dedesubtă 
plini de adorațiuni suntă îngenunchiați, de o parte fun- 
datorulă, er de cealaltă soția sa.

Alte opere de mâna sa esecutate în Florența nu 
s’au conservată pănă pre timpurile nâstre. In S. Cle-
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pulațiile din Bulgaria și Rumelia Orientală îlti I 
voră întâmpina pe marginea Dunărei și-lă voră L 
duce la Târnova, vechea Capitală a Bulgariei, 
unde ’lă voru proclama din nou principe ală Bul
gariei și alu Rumeliei Orientale. (Tel. „V. Naț.“)

Rusciuca, 25 Augustă. Trupele din garni- 
sona acestui orașă, cari depuseseră jurământă pen
tru guvernulă provisoriu, au revenită eri într’ună 
modă formală asupra acestui jurământă, decla- 
rândă că ea rămâne credinciâsă suveranului Bul
gariei Alexandru I. (Tel. ,,V. Nâț.“)

Rusciuca, 25 Augustă. Ieri, d. Stambuloff, 
președintele camerei deputațiloră bulgari, a dată 
la Târnova ună manifestă în numele A. S. prin
cipelui Alexandru I, numindă ca șefă supremă 
ală armatei pe d. locotenentă-colonelă Mutkuroff 
și chemândă reservele sub drapelă.

Orașele Ternu, Noveei, Plevna, Gabruvo, 
Sistovă, Nicopolă, Vidină, Rusciucă, Silistria, 
Rasgradă, Varna, Șumla etc. precum și întrâgă 
Rumeliă Orientală nu recunoscă guvernulă pro
visoriu din Sofia. T6tă armata a jurată în nu
mele domnului Stambuloff. (Telegr. „Voinței Na - 
ționale“.)

(Snb reservă). — 25 Augustă. Agenția 
Havas din sorginte acreditată află căcomandantulă 
Yachtului princiară sosindă la Reni a telegra- 
fată la Sofia: „Sosita Reni. Aștepta instrucțiuni1,1. 
— Sofia ar fi răspunsă: „Reintorcețî pe PrințîiP. 
Acâsta ar da credință unei telegrame din Vidină, 
ce spune că contra-revoluțiunea e victorioșii în\ 
Sofia. Circulă scirea că Yachtulă prințului ar 
fi fiosta sărita întorcendu-se dela Reni.

Bucuresci, 25 Augustă. — „Românulă“ află 
din isvoră particulară, că adunarea din Tîrnova 
a trimisă o telegramă la Darmstadt principelui 
Alexandru de Hessa, tatălă principelui Bulgariei, 
prin care i se face cunoscută că poporulă ru- 
meliotă, credinciosă prințului Alexandru, n’a re
cunoscută lovitura de stată din Sofia și că va 
lupta pentru redobândirea drepturiloră sale.

O persână în strînse legături cu diplomații 
germani, ne spune — dice „Român. “ — că la 
Berlină lumea oficială este indignată de modulă 
cum s’a tractată principele Alecsandru. Prusia, 
spuns aceea persână, nu va îndura nici odată 
să se tracteze astfelă ună omă care este în ca- 
pulă unai regimentă prusiană.

București, 25 Augustă „Voința Națională" 
află că d. locotenentă-colonelă Tiloff, din Rus- 
ciuk, a primită din Vidină, din partea d-lui co
lonelă Libomski și a maiorului Usunoff, o tele
gramă că în curândă voră trimite trupe la Sofia 
ca să răstârne guvernulă provisoriu. In 24 1. 
c. a sosită în Bucuresci o deputațiune din Ter
nova pentru a primi pe principele Alexandru care 
se credea că va sosi în Bucuresci. Deputațiu-

'• nea

„Times" constată că Bulgaria e de acum înainte ] 
ante-postulă Rusiei și că acâsta va favorisa acum - 
unirea Rumeliei cu Bulgaria, piarulă adaugă i 
că Poarta va suferi consecințele politicei sale • 
echivoce, dâr că se apropiă momentulă în care ; 
va începe conflictulă între interesele engleze și 
rusesci. — „Sdandard" <hcei că revoluțiunea bul- i 
gară interesâză pe Germania și Austria maj multă 
decâtă pe Anglia și că acâstă hotărîre a fostă 
primită cu entusiasmă în lagărulă dela Kras- 
noe-Selo.

Galați, 24 Augustă. Yactulă prințului Bul
gariei a fostă dărită dela Galați pe la 4 âre. 
Elă șl-a urmată drumulă spre Reni, und se 
tjice că ună altă trenă specială aștâptă pe prință. 
Prințulă Alexandru a fostă văzută pe bordulă 
Yachtului său. de pe înălțimele Hîrșovei.

Constantinopola, 25 Augustă, (săra). Sciri 
din Sofia anunță că t6te orașele din Bulgaria au 
fostă puse în stare de asediu. Garnisânele din 
Vidină, Șumla și Plevna refusă d’a presta ju- 
rământulă guvernului provisoriu. Există diver- 
gință de opininni între membrii acestuia. Se a- 
siffură că maiorulu Nikiforoff ar fi fostă ministru O
de resbelă fără știrea sa și că ar fi protestată 
contra Răbușului ce s’a făcută de numele său 
pentru a uni armata. Pressa turcâscă se abține 
dela orice comentarii și spune că Pârta ia mă
surile necesitate de împrejurări.

Adrianopola, 24 Augustă. — După știri a- 
creditate, garnisâna din Filipopolă a luată ar
mele în favârea prințului Alexandru. Regimen- 
tulă de infanteria a trecută cu tobele înainte, 
în fața consulateloră unde comandantulă său a 
declarată că tâtă armata bulgărâscă se opune la 
detronarea prințului și că e gata a se lupta și 
a muri pentru dânsulă. Se așteptă pe mâne so
sirea populațiunei dela țâră de prin tâte satele 
vecine, căci ea se arată cu totulă devotată 
prințului. In orașă, poporulă se înfrățesce cu 
trupele.

Constantinopola, 24 Augustă.—Sciri din Fi- 
lipopoli dela 23 Augustă anunță, că o contra-re- 
voluțiune sprijinită de armată a proclamată din 
nou pe prințulă Alecsandru. — O proclamațiune 
afișată eri la Vidină și semnată de autoritățile 
militare ale acestui orașă, condamnă faptele gu
vernului provisoriu și cere reîntârcerea prințului.

Constantinopola, 24 Augustă. — O circulară 
a Porții declară că Turcia merge cu marile pu
teri în noua fașă în care a intrată cestiunea bul
gară.

St. Petersburga, 24 Augustă.—fiarele spună 
că nimică nu lasă să se presupună că Rusia va 
lua parte într’ună modă directă la împăciurea 
Bulgariei. „Nowoie Preinja" propune ca guver
nulă rusescă sâ trimiță în Bulgaria ună funcțio
nară pentru a mănținâ ordinea. „Journal de 
l’Ordre" și „Journal de St. Petersbourg" anga- 
jază pe Bulgari a se abținâ dela orice agitațiuni, 
cari suntă de natură a împedica acțiunea mari- 
loră puteri, căci viitorulă Bulgariei depinde de 
acâsta.

Berlina, 24 Augustă. — Impăratulă a con
ferită baronului de Courcelă, ambasadorulă Fran- 
ciei, marele cordonă ală Vulturului Negru.

Silistra, 25 Augustă, In casulă când prin
cipele Alexandru se va reîntârce din Reni, po-

mente din Roma este unii ciclu de picturi fârte emen- 
date, pre cari Vasari le consideră ca primele lucrări 
ale lui Masaccio.

Se scie că elă a petrecută în Florența dela anulă 
1420—1427, de aceea aceste lucrări ar trebui să fiă fi
nite înainte de 1420, adecă în ală lf8-lea ană ală etății 
sale, ceea ce cu greu ne lasă a presupune. Mai pro
babilă e că Masaccio a fostă pre acele timpuri cu Ma- 
solino în Roma, care era mai înaintată în etate și pe 
care Vasari îlă și numesce învățătorulă lui. Acolo în 
S. Clemente să fi ajutatăjui Masolino, care mai cu dreptă 
se pote considera de urzitorulă acestoră frescuri-

Asemenea a lucrată Masaccio și în Pisa, dâr și 
aceste lucruri au dispărută cu totulă rămânendă numai 
amintirea loră.

Cătră finele vieții sale, adecă pre la anulă 1427, 
acestă mare artistă a părăsită pentru toldăuna Florența 
și s’a așezată în Roma. Ce a făcută pănă la mârtea 
sa și cum a petrecută, nu se scie. Astfelă Tommaso 
Guidi, care a trăită între împrejurările cele mai deplo
rabile, fără amică și însoțitoră, fără binevoitoră și pro
tectorii, dispare pentru totdâuna de pre orisontulă ar
tistică nefiindă de nimenea deplânsă.

Prin mârtea prematură a adevăratului întemeiătoră 
ală direcțiunei moderne, pictura simte o perdere fârte

tuațiunei în Bulgaria, apară celă puțină esa- 
gerate.

BUCURESCI, 26 Augustă. — - Yachtulă s’a 
întorsa dela Reni, dâr nu se scie dâcă prințulă 
se află pe bordă. După cum spune „Voința 
Națională", guvernulă rusă a refusată debar
carea prințului pe teritoriu rusescă. Scirea că 
guvernulă rusă a lăsată liberă pe prințulă Alec
sandru se confirmă Yachtulă a părăsită 

Prințulă a rămasă 
plecată eri săra la

Reni și 
în Reni 
Berlină

„Agenției Havas“, coman-

a ajunau la Galați, 
și se dice, că ar fi 
sâu la Darmstadt.

După o soire a 
dantulă Yachtului avea ordină sâ debarce pe 
principele în Reni, cu sâu fără consimțământulu 
Rusiei. Prințulu a cerută să fiă debarcată pe 
litoralulu română.

Din Galați se telegrafiază, că guvernulă rusă 
a lăsată pe prințuhl să mârgă unde vrea și că 
prințulă aștâptă trenulă celă mai d’aprâpe. Eri 
la amâdi era prințulă în Reni.

GIURGIU, 26 Augustă. — O protiamațiune 
datată din 2 îrnova și subscrisă de Stambulov și PLut- 
kurof comunică, că Stambulov a luatu în mână 
în numele prințului Alexandru, guvernul ti pro
visoriu în Sofia, âr Mutkurof a fostă numită 
comandantă supremă alu armatei dându-i-se tot
odată acestuia tâte puterile civile și militare, de 
aceea fiăcare trebue să se supună ordineloră lui. 
Proclamațiunea provocă poporulă și armata ca pe 
prințulu Alexandru aleșii de poporu s6-lti 
readucă erăși pe tronulu bulgara.

s’a reîntorsă la Târnova.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.»)

PETERSBURGrtJ, 26 Augustă. — Eri a 
ajuusă prințulă Alexandru la Reni, de unde a 
plecată mai departe prin Volocisk spre Austria, 
der nicidecum ca prisonieru.

Soirile publicate de foile streine asupra si-

DIVERSE.
Unu sfatu pe di. — Podgorenii din județulă R.- 

Sărată au obiceiulă, spune «Gazeta Săteanului", d’a 
lăsa vasele loră cu vină, iârna, afară când e gerulfl mai 
tare, pentru a alege vinulă celă mai bună numită «ini
ma butoiului seu a vinului.* Frigulă înghețândă apa 
din vină, alcoolulă și celelalte elemente neînghiețândă 
se tragă pe cepă și se pună în vase deosebite. Acestă 
vină e multă mai superiorii și se pote adeseori lua 
dreptă vină vechia fiindă mai tare și mai gustosă, de 
câtă ori care. Acestă procedeu naturală se reproduce 
artificială pentru vinuri prin mijloculă frigului industrială.

* * *
Metoda pentru conservarea fructeloru. — Fundulă 

lăcjii în care trebue să se pună fructele trebue să fiă aco
perită cu ună strată de ipsosă, apoi pe deasupra se pune ună 
strată de fructe așa ca fiăcare fructă să nu se atingă unulă 

Ide altulă; apoi ună ală doilea rândă de ipsosă, și ună 
rendă de fructe și totă așa pănă se umple lada. Fruc
tele alese pentru conservare trebue să fiă întregi și bune. 
Se va îngriji apoi să se puiă lada într’ună locă unde 
temperatura să nu fiă mai josă de două grade seu trei 
grade deasupra Iui zero. — (.Curierulă Balassauă").

* * *
Omulu dilei la Viena. — In filele acestea se gră

mădise pe piâța S-tului Ștefană o mulțime de âmenl, 
cari se uitau cu mirare la verfulă celă mai înaltă ală 
turnului unde fălfâia stâgulă austriacă. Acestă faptă 
în sine n’ar fi fostă de mirare, dâr modulă cum ajunse 
stâgulă acolo este aprope o minune și dovadă d’o în- 
drăsnelă fără esemplu. In timpulă nopței dela 17 spre 18 
Augustă ună reparatoră de turnuri, anume Iosef Pircher 
se sui pe din afară d’a lungulă paratonerului pănă la 
verfulă turnului și acățâ stâgulă, ce-lă luase cu dânsulă, 
pe crucea superiâră. Câte-va minute după miedulă 
nopței, păzitorulă turnului vădu o figură de omă tre- 
cendă pe cjidultî din afară ală turnului. — ,In numele 
lui Dumnedeu,» strigă, deschiijendă ferâstra, ce cauți 
aci? — «Am să pună ună stâgă pe verfulă turnului», 
fu răspunsulă laconică. Păzitorulă, închipuindu’și că 
are a face c’ună lunatică, se grăbi a telegrafa la polițiă 
și la stațiunea pompieriloră. Se’nțelege că âmenii po

luției și pompierii cu intrumentele loră de scăpare se 
[ adunară pe piâța S-tului Ștefană, așteptândă să vâdă ce 
i se va întâmpla și 
L ună cadavru. In 
, țulă escaladatoră 
i suise, mirându-se 

de prisosă pentru 
unde lu condusă,
Ștefană, n’avu nici ună altă scopă decâtă a acăța acolo 
în onârea dilei onomastice a împăratului ună stâgă, pe 
care’lă cumpărase în ajună și pe care îlă va și coborî 
în același modă, dâcă i se va da voiă. Pircheră este 

. în verstă de 37 ani și cam șchiopă d’ună picioră; tur
nulă S-tului Ștefană are o înălțime de 146 metri și 
Pircher a esecutată suirea și coborîrea lui în timpă d’o 
oră și ună sfertă.

mare. A trebuită să trăcă mai multe decenii pănă ce 
dănsa âr începu a se recrea.

Astfelă Tommaso în pictură, Brunelleschi în archi- 
tectură și Ghiberti în sculptură, acești trei mari artiști 
suntă cei mai demni representanțî din secululă ală 15-lea, 
adevăratele trei mărgăritare din începutulă renascerei 
italiene

Rară se întâmplă ca în Toscana, ca artele surori 
în unulă și același timpă, în unulă și același orașă să-și 
aibă fiăcare cultivatorii ei, cari toii să fiă croitorii unei 
nouă direcțiuni, toți să stea pe cea mai înaltă trăptă a 
perfecțiunei loră, și cărora să le urmeze multe talente 
ce-i studieză și contemplâză în folosulă desvoltărei și 
perfecțiunei loră.

Și precum la Greci artele în o periodă scurtă 
producă o plenitudine miraculâsă de opere, cari în pri
vința perfecțiunei stau pe cea mai înaltă trâptă, pre ca- 
rea geniulă unei ființe pământesc! se pâte înălța, ast
felă suntă și artele în renascerea italiană, cari la în
cepută iau ună avântă grandiosă, preparândă terenulă 
unui ală doilea Phidias și unui ală 2-lea Apelles, seceră- 
torii celui mai splendidă și gloriosă triumfă.

Florența, în Iuniu 1885.

temându-se că nu voră recolta decâtă 
fine, la două âre diminăța, îndrăsne- 
se coborî în același modă cum se 
forte multă d’a găsi atâtea pregătiri 
primirea lui. La direcțiunea poliției, 
declară că suindu-se pe turnulă S-tului

Editoră: Iacobtt Mureșiauu.
Redactori responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu.
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Oursuln la bursa de Viena
din 24 Augustă st. n. 1886.

Bima de Biicuresci.

Rentă de aură 4% . . . 108 70
Rentă de hârtii 5% . . 95.75 
Imprumutulfl căilord ferate

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

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

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

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

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

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

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

vinii ung..........................100.25
ImprumutulO 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. gerrn. . . 61.75 
Londra 10 Livres sterlinge 126.20

Augustă st. v.

Cump.
93*/a
9U/a
88—
32— 

103—
87—

100—
gg_

> (5’/0) . 82*/a
națională a României 500 Lei 1020

270
215

14.—
2.01

Cota oficială dela 13

Renta
Renta

împr.
Credit

>
»
»
>

Banca
Ac. de asig. Dacia-Rom.

< » » Națională
Aură contra bilete de bancă . .
Bancnote austriace contra aură. .

română (5%). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (6°/0) 
oraș. Buc. (20 fr.) 
fonc. rural

>

(7°/o) •
.. .. (5°/o) -
» urban (7%) .

> (6°/o) •

1886.
vend.

94’/a
98l/i
89—
34—

101—
88—

101—
93—
83—
1030

275
220

14?/a
2.02

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

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.70 Vend. 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.Vj » 122.Va
Discontulă . . . » 7—10 °/0 pe ană.— Concursu.

Pentru ocuparea postului de învățătorii ordinarii sistemisatu la 
scdla elementară comunală, cu limba de propunere română, din Măgura, 
pe lângă unit salarii anualii de 3-00 fl. v. a. și afară de aceea pentru 
cuartiru și grădină 100 fi. v. a. — se escrie prin acesta concursă. Pro
vocă pe toți aceia, cari ar dori să ocupe acestu postă, ca pănă la 10 
Septemvre 1886 să-și trimită la mine concursele loru prin respectivulu 
inspectoru comitatensu de scăle, fiindu scrise cu mâna propriă în limba 
română și maghiara și provătjute cu timbru de 50 cr. Afară de aceea 
concursele au să fiă provădute cu testimoniu de preparandiă, 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.

3—3 inspectară regescă de scăle.

(Avisu d-loru 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. ADMINISTR. ^GAZ. 7RANS“

se potă face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușoră 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămă a ni se trimite esactă arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚULtJ ABONAMENTULUI ESTE:

Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..........................................3 fi. —
„ șăse luni..........................................6 fi. —
„ ună ană........................................12 fi. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni . . 10 franci
„ șdse luni . . 20 D

,, ună ană . . 40 H

Admmistrațiunea „Gazetei Transilvaniei?

s e

te s e s e a ee s s

CANCELARIA NEGRUȚIU.
în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)

DESCHIDS ABONAMENTE PE ANULA 1886 LA:
„Amiculu Familiei.“ ț)iaru beletristicii și enciclopedicu-literaru cu ilustrațiunl. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

câte 2—3 c61e; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticolî scientifici, amănunte de instrucțiune și dis- 
tracțiune ș. a. Prețulu de abonamentu pe anulă întregu e 4 fl. pentru România 10 franci plătibili și în bilete dr, bancă și în timbre poștale.

„Preotulft Românu.“ piarăbisericescă, scolasticii și literară. Va eși în broșuri lunare câte 23/4—3V1 c61e; și va publica articull din sfera 
tuturora sciințelorii teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiunl, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifice-literare. Prețulu de abonamentu pe anulii întregu e 4 fl., pentru România 10 franci plătibili și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonanții primesc unele premii de val ore și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostră. 
—zE Colectanții priinescfl gratis alii patrulea exemplar u. EE—

acolo au apărutu și se află de vândare:

sssseeeiie e e e
Totu

Biblioteca „Săteanului Română," Cartea I. II., III., 
IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la tale patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
fărte interesante și amusante. Prețulă 30 cr.

Carmen Sylva. Prelegere publică tinută în șalele 
gimnasiului din Fiume prin Vincențiu Nicoară. prof. 
gimn. Cu portretulă M. S. Regina României. Preț. 15 cr.

Colectă de Recepte din economia, industria, co- 
merciu și chemie, pentru economi, industriași și co- 
mercianți. Prețuia 50 cr.

Apologiă. Discusiuni filologice și istorice maghiare 
privitare la Români, invederite și rectificate de Dr. 
Gregoriu Silași. Partea I. Paulă Hunfalvy despre cro
nica lui Georgiu Gabr. Șincai. Prețulă 30 cr.

Renascerea limbei românescl în vorbire și scriere, 
învederită și aprețiată de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura 111. 30 cr. T6te trei împreună costă 1 fl.

Spicuire din istoria pedagogiei la noi — la Ro
mâni. De V. G. Borgovană. Prețulă 15 cr.

Poesii de Vasiliu Ranta-Buticescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giate. Prețulă redusă (dela 1 fl. 20 cr.) la 60 cr.

Trandafiri și viorele, poesii poporale culese și ad
notate de Ioană Popă Reteganulă. Ună volumă din 
14 câle. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Ifigenia în Tauria. Tragediă în 5 acte, după Euri- 
pide, tradusă în versuri de Petru Dulfu. Prețulă 30 cr.

Branda seu nunta fatală. Schițe din emigrarea lui 
Dragos. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

Elu trebue se se însore. Novelă de Maria Schwartz, 
traducere de N. F. Negruțiu. Prețulă 25 cr.

7—20
Totă acolo să plătescu cu prețuri urcate acțiile dela „Albina" și „Furnica" și cu prețurile originale acțiile dela 

„Ardeleana," „Mureșiana," "Timișana" și „Economulu."

Puterea amorului. Nuvelă de Paulina C. Z. Ro- 
vinară. Prețulă 20 cr.

Numerii 76 și 77. Narațiune istorică după Wachs- 
mann, de Ioană Tanco. Prețulă 30 cr.

Herman și Dorotea, după W. de Goeihe, traduc- 
țiune liberă de Constantin Morar. Prețulă 50 cr.

Economia pentru scălele poporale de T. Roșiu. 
Ed. II. Prețulă 30 cr.

Petulantulu. Comediă în 5 acte, după Aug. Ko- 
tzebue, tradusă de Ioană St. Șuluțiu. Prețulă 30 cr.

Probitatea în copilăria. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouve, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

Nu mă uita. Colecțiune de versuri funebrale, ur
mate de iertăciuni, epitafii ș. a. Prețulă 50 cr.

Tesaurulu dela Petrosa seu Cloșca cu puiT ei de 
aurii. Studiu archiologică, de Dionisiu O. Olinescu. 
Prețulă 20 cr.

îndreptară teoreticii și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normali (prepa- 
randiall), ală învățătoriloră și ală altoră bărbați de scălă, 
de V. Gr. Borgovană, profesoră preparandială. Gherla. 
Imprimeria „Aurora.» 1885. Prețulă unui exemplară 
cu porto francată 1 fl. 80 cr. Acestă opă cu devisa: 
»Totă ce putemă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiunl a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru viăță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumdsă și tare plăcută ochiului. In modesta nostră li
teratură pedagogică, nu aflămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scâleloră nostre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu 

plăcere, că autorulă la redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelu împreunată cu o rară diligență 
intențiune sinceră însoțită de ună studiu seriosă și în
delungată prin ce s’a făcută demnă de lauda și spriji
nirea publicului română, mai alesă a celoră în prima 
linie interesați, cărora nu hesitămă nici ună momentă 
a-lă recomanda cu tată căldura.

Manualii de gramatica limbei române pentru sc6- 
lele poporale în trei cursuri, de Maximă Popă, pro- 
fesoră la gimnasiulă din Năsăudă. Prețulă 30 cr.

Manualii de stupăritd, de toană Costinu. Cu 36 
figuri explicative. Prețulă cu porto francată 70 cr.

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:
Miculu Mărgăritarfl sufletescu. Cărticică de ru

găciuni și cântări bisericescl frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlari de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescl. Prețulă unui exemplară bro- 
șurată e 15 cr. legată 22 cr. legată în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 fl., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl., legate 
17 fl., legate în pânză 22 fl.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe icăne fruntașe. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr.; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 fl. (Edițiune pen
tru greco-catolici și altă edițiune pentru greco-orien- 
tali. Să se noteze: care edițiune să cere.)

Visulu pră sântei vergure Maria, a Născătarei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumăse. 
Cu mai multe icone frumâse. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; PO exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.

wIe s
Tipografia ALEXI, Brașovă.


