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Brașavu, 10 AugusttL 1886.
Despre prințulă Bulgariei, Alexandru de 

Battenberg, se vorbea că, ducendu-se după ale
gerea sa de prinții alu Bulgariei la cancelarulu 
Bismarck 8pTC" ari se presenta și a’și lua rămasă 
bunii dela elu, l’a întrebată pe acesta dâcă bine 
a făcută că a primită alegerea sa de principe. 
Principele Bismarck să’i fi răspunsă: „Vei avă 
celă puțină o frumdsă aducere aminte“.

Ne-amu prinde, că nici prevătjătorulu can- 
celară alu Germaniei nu a crezută, că profeția 
sa avea să se’mplinăscă așa de curândă.

Multe lucruri neașteptate se ivescu adi în 
viăța politică a stateloru mari și mici, dăr ră
mâne ca istoria să constate, dăcă cea mai sur- 
prin(j.ăt6re purtare nu au dovedit’o pănă acum 
dmenii politici a nou înființatei Bulgarie.

încă nu s’a împlinită anulă de când t6tă 
lumea a fostă surprinsă prin revoluțiunea ru- 
meliotă și prin proclamarea uniunei Rumeliei 
orientale cu Bulgaria și etă că acum, în mij- 
loculă asigurăriloră de pace, în momentulă cănd 
la Gastein representanții duoră mari puteri se 
sfătuescă în bună, armoniă, Bulgarii ne aducă 
la uimire cu ună nou actă revoluționară, în fe- 
lulă său și mai neașteptată:

Prințulă Alexandru ală Bulgariei, a fostă de
tronată.

Caravelov și Zancov și-au dată mâna și, 
folosindu-se de absența prințului, care se dusese 
la Vidină ca să inspecteze trupele, au formată 
în Sofia ună guvernă provisoriu, au proclamată 
detronarea prințului, care și fu îndată arestată, 
din- ordinulă guvernului provisoriu, în momen
tulă când inspecta trupele din Vidină.

Ce amară ironiă a sorții!
Ună principe vităză, care numai înainte cu 

câteva luni în fruntea armatei bulgare a secerată 
cea mai strălucită gloria ca învingătoră în răs- 
boiulă contra Serbiei, storcândă admirațiunea lu- 
mei prin purtarea sa înțelăptă și eroică, este de
clarată prisonieră de aceeași armată, căreia i-a 
câștigată lauri de victoria punendu-și de atâtea 
ori viăța în periculă.

Nu ne venea să credemă ochiloru, când 
amă cetită telegramele ce ni s’au trimisă, că ună 
asemenea faptă s’a putută săvârși, fără a se face 
cea mai mică resistență partidei revoluționare. 
Dâr fiindă confirmată din două părți acâstă 
scire, trebue să’i dămă cre^ământă, fără să mai 
avemă nevoiă a asigura pe cetitori despre estra- 
ordinara ei importanță.

Acum e anulă, intrigiriloră englezesc! le-a 
succesă a dejuca planurile secrete ale Rusiei, 
înscenândă cu concursulă prințului Alexandru 
revoluțiunea rumeliotică. Aprăpe ună ană de 
dile a trebuită să trăcă pănă când lucrarea de 
subminare a Rusiei a ajunsă așa departe, ca să 
facă să se întărcă f6ia în Bulgaria pe cărda po
liticei rusesci.

Prințulă Alexandru de Battenberg s’a des- 
lipită de protectorulă său dela Neva vrândă să 
fia de sine stătătoră în acțiunile sale și să facă 
ca și Bulgaria să devină câtă mai independentă 
de înrîurința străină. Prințulă Alexandru avea 
simțăminte nobile pentru poporulă care l’a pusă 
în fruntea sa^ dăr în dorința sa de a servi cau- 
sei naționale bulgare, elu a trecută cu vederea 
că poporulă bulgară încă nu era maturu de po
siția ce avea să-o ocupe în urma stăuuințeloră sale.

Faptulu celă mai nou ne dovedesce acăsta. 
Ună poporă care se lasă a fi condusă de intri- 
gele și de banulă străină, uitându-și de cele mai 
sfinte datorii față cu cei ce se luptă pentru îna
intarea și gloria lui, nu p'ăte fi politicesce ma
tură , și este în vieța popăreloră ună momentă 
psihologică cu totulă straniu, ca ună poporă, pe 
care ună singură omă a putută să-lă însufle- 
țăscă în fața dușmanului la fapte eroice, să fiă 

în stare după ună scurtă timpă a tolera în li
niște , ca agenții unei puteri străine să gonăscă 
ie acestă omă, pe domnitorulu țării, peste gra
niță ca pe ună vagabondă.

Este atâtă de estraordinară acestă casă, în- 
câtă nu ne vine a crede, că eonjurațiunea fă
cută de Caravelov-Zancov să nu provăce cea mai 
mare amărăciune în inimile dmeniloră de bine 
ai poporului bulgară. Cu t6te acestea e posi
bilă ca lucrul ă să se petrăcă fără vărsare de 
sânge, dedrece Bulgarii nu suntă organisați, ăr 
încâtă suntă organisați stau sub influința directă 
a agențiloră rusesci.

Se pdte însă că Rusia să dorăscă chiar ca 
să se facă turburări în Bulgaria și să le nutrăs- 
că, vrândă a’și pregăti prin acăsta tăremulă pen- 
;ru multă dorita intervențiune.

Pronunțăndă cuvântulă intervențiune, amă 
arătată tdtă seriositatea momentului și de sine 
urmâză, că România, ca cea mai învecinată cu 
Bulgaria și cu Rusia, să fiă fdrte de aprăpe a- 
tinsă de acestă evenimentă.

Dăr noi cei din Austro-Ungaria, ăre să n’a- 
vemă cause d’a ne îngriji? Cum stămă cu tri
pla alianță ? Ce mai putemă da pe „spontane- 
ulă“ imboldă ală Rusiei d’a fi pentru pace, după 
cele petrecute erî și alaltaeri în Bulgaria ?

D-lă de Giers se preumblă în Franzensbad. 
E mai multă decâtti probabilă că elă va dice, 
că n’a sciută nimică de cele ce pregătău Cara- 
lov și Zancov. Așa dicea și Anglia, că ea nu 
scie nimică, când cu proclamarea unirei bulgare. 
Rămâne acum numai să vedemă, dăcă Rusia, 
fidelă tractatului din Berlină, precum vrea să 
trăcă, va protesta și în contra acestei lovituri 
de stătu. Așa ar trebui să facă, dăcă ar fi 
consecventă, căci prințulă Bulgariei a fostă alesă 
pe viăță în puterea tractatului din Berlină.

Se scie însă, că tocmai persăna prințului 
Alexandru devenise nesuferită Rusiei și aici e 
punctulă^de încurcătură, căci vădurămă că la Ber
lină și la Viena prințulă Alexandru era pri
vită cu alți ochi, și nu scimă dăcă libertatea 
de acțiune a Rusiei, ce pare a se dovedi acum 
pe cale neoficială rusăscă în Bulgaria va fi pe 
placulă aliațiloră dela Gastein.

Acăsta nu ne vine a crede. Din contră ni 
se pare că Rusia, simțindu’șl preponderența mo
mentană în fața rivalitățiloră dintre Germania și 
Francia, a aruncată mănușa, deocamdată prin 
eonjurațiunea din Sofia, celoră doi aliațl și a- 
cum îi va invita ca să iscălăscă „acțiunea inde- 
pendentă“ a Rusiei in peninsula balcanică, și 
principele Bismarck, pe câtă îlă cunăscemă, va 
iscăli dăcă ține atâtă de multă la pace.

In casă contrară putemă să ne așteptămă 
la mari evenimente, la ună răsboiă europănă 
din cele mai crâncene.

Prințulă Battenberg însă din tăte se va a- 
lege cu frumăsa „aducere aminte" a unei glo- 
riăse domnii, care a trecută ca ună visă.

Situațiunea în Bulgaria
Din Sofia se scrie „Corespondenței poli

tice":
Venirea lui Madjid pașa și a lui Ambro efendi în 

adevără a provocată o mare mișcare în ambele părți 
ale Balcaniloră. Tote partidele protestâză contra orică
rei atingeri a actualei forme de unire între Bul
garia și Rumelia orientală.

Cele ce s’au respândită pănă acum despre instruc
țiunile delegațiloră Turci de locă nu polu să deștepte 
nisce speranțe favorabile. Părta sfăruesce pentru res
tabilirea vechiului stătută organică și a mersă atâtă de 
departe, în câtă guvernului bulgară îi este cu neputință 
de a adera la punctulă de vedere ală Porței.

Restabilirea vechiloră întocmiri în Rumelia Orien
tală ar da semnalulă la o răscălă generală care

numai printr’o oștîre turcescă seu prin intervențiunea 
armatei vre unei puteri străine ar putea fi năbușită.

Prin urmare, guvernulă bulgară se găsesce în fața 
unei singure alternative, seu să se reîntărcă la sistemulă 
de mai nainte în Rumelia Orientală, său să se supună 
unei învasiunl străine. In momentulă de față nu se 
păte spune ce hotărire va fi nevoită a lua guvernulă 
bulgară în fața acestoră împrejurări.

Raportula
Comitetuhii Associațiîtnii transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română despre activitatea sa 

în decursulu anului 1885.
II.

In ceea-ce privesce administrarea averii Associațiunii, 
amintimă că atâtă noua contabilitate, câtă și reguiamen- 
lulă pentru încassarea taxeloră s’a pusă pe deplină în 
lucrare. Resultatulă, cu privire la cestă din urmă, a 
ostă în urmarea acestora ceva mai favorabilă ca în anii 

trecuți.
Din rațiociniulă, ce se presentă pentru anulă ad

ministrativă 1885 resultă că : la venite, posițiile budge- 
tare: taxe dela membri, preliminate cu 1000 fl. au re- 
alisată cu 2265 fl. mai multă; interesele după efecte 
publice, preliminate cu 1134 fl. au dată cu 237 fl 08 
cr. mai multă; taxele de administrațiune, preliminate cu 
121 fl. 28 cr. au dată cu 39 fl. 63 cr. mai multă ; în 
fine s’au primită anticipațiunl replătile în suma de 115 fl. 
Pe de altă parte însă suma preliminată pentru prenume- 
rețiune la „Transilvania", cu 200 fl., a rămasă cu 159 fl. 
mai josă decâtă preliminarulă, și la chirii în locă de 
1946 fl. preliminați, s’au realisată cu 408 fl. 98 cr. mai 
puțină, din causă că mai multe localități, ce mai na
inte erau închiriate, a trebuită să fiă deșertate și derî- 
mate în favorulă esecutării zidirii școlare.

în rubrica speseloră la posiția a 8-a: Contribuții 
și spese diverse s’a trecută cu 134 fl. 50 cr. preste suma 
preliminată cu 500 fl.; s’au spesată însă mai puțină la 
posiția spese extraordinare cu 192 fl. 45 cr. la tipărirea 
fdiei «Transilvania» cu 172 fl 76 cr., la dotația biblio
tecii cu 41 fl., la stipendiile pentru realiști cu 25 fl., la 
stipendiile pentru pedagdge cu 100 fl., la stipendiulă de 
facultate cu 75 fl., la stipendiulă pentru arte cu 25., 
preste totă dără mai puțină cu 704 fl. 02 cr., din cari 
scăt^endă cei 124 fl. 50 cr., cu care s’a trecută suma 
preliminată, rămâne ca mai puțină spesată suma de 
579 fl 48 cr. La posițiunile de spese însă s’a adausă 
o posițiă nouă cu 1023 fl." 94 cr., contribuțiune ecuiva- 
lentă după averea Associațiunii. în contra impunerii 
acestei sume s’a făcută recursă la curtea supremă ad
ministrativă, și prin decisiunea acestui foră s’a sistată 
tătă procedura de pănă acuma, ordonându-se o nouă 
pertractare a întregei cause cu măsurarea ecuivalentului. 
Afacerea fiindă încă în curgere, nu permite a spune 
ceva positivă despre resultată.

De altcum starea averii Associațiunii a fostă con
formă rațiociniului, la 31 Decemvrie 1885 : 100,384 fl. 
80 cr., adecă cu 4469 fl. 87 cr. mai multă, decâtă în 
anulă precedentă; ăr a fundațiuniloră 13,918 fl. 17 cr. 
astfelă că întrega avere administrată de comitetulă Asso
ciațiunii a fostă 114,319 fl. 03 cr., mai multă ca în 
anulă precedentă cu 4744 fl. 14 cr.

Suma depositeloră s’a urcată la același termină la 
suma de 2543 fl. 27 cr.

Comisiunea însărcinată cu revisiunea rațiociniului, 
dupăcum arată raportulă acludată la acestă rațioeiniu, 
l’a aflată esactă și în conformitate cu registrele și cu 
documentele justificative. Er scontrările făcute, de ase
menea au constatată la cassa Associațiunii t6te în bună 
ordine.

La cele expuse cu privire la rațioeiniu adăugămă, 
că în anulă 1885 au intrată la cassa Associațiunii 200 
fl. din lăsămentulă lui Alemană Mitrea din Reșinarl și 
701 fl. 24 cr. dm lăsămentulă Anei Mureșiană din Si- 
biiu, pe de altă parte s’a făcută disposițiune pentru a- 
sigurare pe calea legii a dreptului de servitute ală As
sociațiunii la suma de 600 fl. pe ană din chiria casei, 
fosta proprietate a răposatului advocată I. Romană din 
Făgărașă, pe basa actului de donațiune pentru casă de 
mârte, făcută de I. Romană și soția sa. — Deasemenea 
s’a făcută provocare la subcomitetulă despărțământului 
Clușiu, pentru a trimite în administrarea comitetului As
sociațiunii unele fonduri, ce se află în administrația lui, 
cari însă, înființate fiindă la adunările generale ale des
părțământului conformă regulamentului despărțăminteloră 
trebue să fie administrate la comitetulă centrală, ci fă- 
cendă parte din averea Associațiunii.

In legătură cu rațiociniulă pro 1885 presenlămă 
proiectulă de budgetă pro 1887. Acesta arată la venite 
suma de 4640 fl. 94 cr., între cari sumele mai conside
rabile suntă 2500 fl. taxe dela membri și 1520 fl. chirii 
dela casa din strada Morii Nr. 8, care fiindă renovată, 
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dă dela aceleași cuartire o sumă mai mare de chirii, de- 
câtă în trecută.

La spese suma totală, după reducerea, în înțelesulă 
disposițiuniloră adunărilor^ generale anteriâre, a stipen- 
diiloră devenite vacante, precum și prin reducerea posi- 
țiuniloră la spese neprevăzute, la spese pentru tipărirea 
♦ Transilvaniei" și la dotațiunea bibliotecei este de 3450 
fl. Conformă §. 26 din statute, suntă a se capitalisa 
dela taxele de membri și dela interesele fondului de re- 
servă 20% ; fiindă suma acelora proiectată pentru anulă 
1887 cu 4369 fl. 80 cr., ar fi cuota de capitalisare 873 
fl. 96 cr., prin urmare mai rămâne peste acâsta încă 
ună restă de 316 fl. 98 cr., care asemenea ar fi a se 
capitalisa.

Membri ai Associațiunii pro 1885 au fostă :
a) Fundatori 75;
b) ordinari pe viăță 99;
c) ordinari cu taxe anuale 478.
Intre aceștia se află și cei însemnat! în lista ală

turată 7. ca insinuați dela adunarea generală din Gherla 
încăce pănă la finea anului 1885 și dela 1 Ianuarie 1886 
până la presenta adunare generală.

Aici este loculă să observămă, că d-lu N. Quintescu, 
profesoră și membru ală Academiei de sciințe din Bucu
rase!, insinuat ca membru ordinară pe viăță Ia adunarea din 
Gherla, neprimindă dela In. ministeră reg. ung. de in
terne învoirea de a’lă numi membru ală Associațiunei, 
nu este primită între membrii acestei AssociațiunI.

Dintre membrii Associațiunii au răposată în decur- 
sulă anului 1885 și pănă la adunarea generală presentă 
cei însemnați în lista alăturată '/I.

III.
Biblioteca Associațiunii cu finea anului 1885 a con

stată din 5730 tomuri, cu 110 tom. mai multă decâtă 
în anulă precedentă Acestă sporă se daloresce mai 
alesă donațiuniloră făcute de Academia de sciințe din 
Buda-Pesta, de Academia de sciințe din Bucuresci, de 
reuniunea transilvană pentru cunoscerea țării, de socie
tatea geografică română, de societatea geografică din 
Roma, de d. G. Meitani și I. P. Reteganulă.

Dintre scrierile periodice au incurs gratuit: «Telegraful 
Română», .Gazeta Transilvaniei", «Luminătorulă», .Bi
serica ortodoxă română", «Ortodoxulă», «Foia scolas
tică", „Economia națională", „Familia", „Amiculă Fa
miliei», «Scâla practică', «Cărțile sătenului română", 
.Predicătorulă română», ăr „Literarisches Gentralblatt" 
s’a procurată din suma votată pentru bibliotecă.

Inventarulă bibliotecei s’a sporită cu 395 exem
plare din .Transilvania" pro 1885, și a scăcjută cu 2 
colecțiunl de câte ună esemplară din organulă Associa
țiunii dela începutulă aparițiunii sale, donate societății 
de lectură din semiuarulă «Andreiană" din Sibiiu și so
cietății române de lectură din Timișora.

IV.
„Transilvania*,  organulă «Associațiunii», a conti

nuată a se eda și în anulă 1885 sub redacția d-lui 
primă-secretară ală »Associațiunii». Ea s’a tipărită în 
600 exemplare, din cari s’au trimisă:

Membriloră fundatori și membriloră ordinari pe vieță 
201 exemplare;

la prenumăranți 33 exemplare; 
la despărțăminte 18 exemplare; 
la biblioteci școlare și în schimbă 45 exemplare; 
oficiâse 8 exemplare.
Precum se vede din aceste date, disposiția adu

nării generale din Orăștiă, de a se trimite foia mem
briloră ordinari cu taxe anuale numai prelângă o taxă 
de abonamentă cu 1 11., a avută de resultată presen- 
tarea a numai 33 de prenumăranți cu suma de 41 
fl. v. a.

V.
Activitatea despărțăminteloră Șimlău, Sibiiu, Bra- 

șovă, Clușiu, Deșiu, Sebeșiu, Abrudă, Deva, Alba-lulia 
M.-Oșorheiu, Reghină, Turda, B'așiu a decursă în re
gulă ; mai alesă despărțăminlele Șimlău, Sibii , Brașovă 
Reghină au desvoltată multă zelă pentru promovarea 
scopurilocă Associațiunii.

VI.
Supunândă raportulă acesta aprețiării onoratei a- 

dunărl generale, în legătură cu adusele :

SOIRILE PILEI.
Qiarele din Bucuresci aducă scirea, că ministrulă 

de agricultură d-lă Stolo janu va visita în dilele a- 
eestea esposițiunea din Brașovă. .Românulă*  e infor
mată că comitetulă esposițiunei de aci pregătesce ună 
banchetă pentru ministrulă română.

—x—
Deputațiunea mocaniloră noștri, care a 

fostă in Bucuresci, a primită promisiunea din partea 
d-lui ministru de tinance Nacu, că se voră lua măsuri 
ca să nu fiă jigniți la trecerea oiloră prin granița româ
nă. Sparămă că promisiunea va fi îndeplinită.

—x—
Ni se scrie, că în 14 Augustă trecătorii pe podulă 

de peste Oltă ală Făgărașului dărescă lângă o ferăstră 
a podului unde venia apa mai mare ună parapleu și 
câteva vestminte femeesci. în vestminte s’a găsită o 
scrisdre a unei tete germane adresată familiei sale din 
Făgărașă, în care aducea la cunoscință, că sa aruncată 
de pe fereslra podului în Oltă. După o oră respectiva 
fată s’a aflată vie în casa unui economă din Galați din 
colo de Oltă, căruia fata i-a spusă, că aruncată fiindă 
la țermure de undele Oltului, carele tocmai venea mare, 
șl-a luată de sămă preferindă mai bine a trăi. Respec
tiva fată de 18—20 ani a unei familii de bună nume 
din Făgărașă în aceiași Z1 într’o căruță închisă a fostă 
dusă din casa economului din Galați în sînulă familiei 
sale din Făgărașă. Causa acestei aventure a fostă, că 
n’au lăsat’o părinții pe fată a se logodi cu alesulă ini- 
mei sale, silindu-o a se logodi cu ună altulă.

Audimă că tinerii academici români din Brașovă 
voră aranja o pețrecere de jocă în folosulă săraciloră 
români din Scheiu. Dorimă să vedemă că publiculă 
nostru îmbrățoșeză pe tinerii cândă caulă să realiseze 
o ideă salutară.

Starea sfimânăturilorft.
Din ținutulu Făgărașului, 6 Augustă 1886.

Economia câmpului (agricultura) fiindă ramulă de că
petenia, care preocupă dilnică mai multă și populațiunea 
acestui (inulă, despre acesta voiu să raporteză ceva pu
blicului cetitoră ală prețuitei «Gazete» și acâsta cu atâta 
mai multă, căci vădă că în direcțiunea acesta prea puțină 
se scrie din părțile acestea.

a) rațiociniu pro 1885;
b) budgetă proiectă pro 1887 :
c) consemnarea membriloră nou Insinuați;
d) consemnarea celoră ajutorați prin stipendii;
e) consemnarea celoră reposați dintre membrii Asso

ciațiunii,
Adunarea generală să binevoiescă:
1. a da comitetului absolutoriu pentru activitatea 

sa din anulă 1885;
2. a aproba bubgetulă propusă pentru anulă 1887;
3. a declara de membri pe cei însemnați în lista 

presentată, și
4. a face amintirea obicinuită pentru membri ră

posați.
5. Totodată avendă în vedere, că mandatulă comi

tetului, instituită în adunarea generală din Brașovă, ex
piră cu finea anului 1886, comitetulă Vă mulțumesce 
pentru încrederea pusă într’însulă și Vă rogă a dispune 
alegerea noului comiietă pentru periodulă 1887—1890.

Din ședința comitetului „Associațiunii transilvane 
pentru literatura română și cultura poporului română» 
ținută la Sibiiu în 30 Iulie n. 1886.
lacobă Bologa m. p.; Dr. D. P. Barceanu m. p., 

v.-presidentti secreiară.

Rodulă semenăturiloră de (6mnă —• grâulă și să- 
cara—în ținutulă nostru s’a secerată, și treeratulă loră se 
urmăză cu diligență. Resultatulă în cantitatea și calita
tea acestoră sămânăturî preste totă e îmbucurătoră. Dea
lurile de pe malulă dreptă ală Oltului, destulă de înalte 
ca să pătă fi spălate de gunoiulă, care li se pune mai 
în fotă anulă, în ăstă ană au produsă grâu escelentă. 
curată, numai bobulă lui, și lipsită de neghină, tăciune 
etc. Șesulă de pe malulă stângă ală Oltului, care 
formăză «Țâra Oltului", sămenată mai numai cu săcară, 
încă ’șl-a adusă rodulă său, însă numai mediocru, deărece 
în ăstă ană săcărei nu i-a prea umblată bine. Oltenii 
ar face mai bine să se mai lase de usulă vechiu săme- 
nândă numai săcară în pământurile loră, și să cerce a 
sămena grâu mai multă și după a mea părere nu voră 
greși. Clima și pămentulă „Țărei Oltului" nu diferă de 
aceea a «Țărei Bârsei», unde se cultivă grâulă celă mai 
frumosă.

Sămenăturile de primăvâră: cucuruzulă (porumbulă), 
or^ulă, mălaiulă, cânepa, fasolea, varza (curechiulă), crum- 
penile (piciocile), ceapa, tutunulă etc. judecândă după 
cum se vădă pornite, promită o râdă mulțămităre. In 
specială: cucuruzulă promite numai ună rodă mediocru 
în anulă acesta. Desele ploi urmate de vânturi reci au 
făcută, că acolo, unde pămânlulă a fostă plostinosă și a 
ținută apă, cucuruzulă se fiă galbină, nedesvoltată și fără 
rodă (nelegată).

Apoi multele părae, desele surpăturl și hâituri ale 
agriloră, provenite în urma ploiloru mari, încă au stricată 
multă cucuruzului. Fe malulă stângă ală Oltului pe 
șesă i-a umblată cucuruzului mai bine ca dincolo de 
Oltă pe dealuri, căci pămentulă fiindă mai năsiposă a 
răbdată ploiloră și a resistată timpului rece. Orzele și 
mălaiulă suntă mai multă slabe. Cânepă e destulă în 
anală acesta, a începută să se smulgă și e tare frumosă. 
Fasolea, curechiulă și crumpenile încă promită destulă. 
Ceapa care se cultivă în mare măsură pe hotarulă și 
în grădinile Făgărașului a începută să se strice. Din 
causa ploiloră locuri întregi cu ceapă să putrezescă, așa 
că pănă la căcere numai rămâne nici a treia parte din 
ceapa plantată în primăvâră. Tutunulă, care se mai cultivă 
forte puțină numai pe hotarulă Făgărașului, câtă e, e 
frumușelă. Cu timpulă nu se mai plantâză nici la Fă
gărașă tutunulă din causa contribuțiunei mari și a pe- 
depseloră venite pe capulă cultivătoriloră în urma stric
tei controle ce li se facă din partea celoră dela finanțe 
și din causă că tămna nu li să plătesce destulă la bă
garea tutunului în magazină.

Nutreță pentru vite își adună agricultorulă în anulă 
acesta mai multă ca în anulă trecută. Erburile au fo^tă 
bune numai câtă ici colea au fostă înecate de apă; mai 
alesă Oltulă a făcută păgubi mai însemnate. Otăvile în 
urma ploiloră trecute asemenea promită multă. Pome: 
pere, mere, prune etc. nu suntă. Vița de vie s’a îndrep
tată in urma zăpedei ce a căzută pe ea în Z>ua de sf. 
Gheorghe astă primăvâră. Cultivatorii viei spună, că 
struguri suntă destui, numai de ar fi o tdmnă bună ca 
să se cocă. Ghinda pe stejarii păduriloră lipsesce în a- 
nulă acesta. Causa e totă zăpada din primăvâră. De 
grindină ne-a ferită DumneZeu pănă acum.

Bucatele suntă ieftine, vitele asemenea nu se mai 
scuinpescă, dările grele însă suntă aceleași pe capulă eco
nomului. Numai de le-ar putea birui.

Convocare. Adunarea generală a „Reunhtnei Fe- 
meiloru Române Selăgiene,“ să convocă pre 30 Augustă 
st. n. în comuna T. Santeu (T. Szântă).

FOILETON U.

Cele trei mărgăritare din începutulu 
renascerei italiane.

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

Și în adevără, arta nu cunosce din tote timpurile 
pănă acum ună opă mai perfectă esecutată în bronză 
ca acesta. Michel Angelo conteinplândă astă ușă să fi 
Zisă că ea ar merita să fiă și ușa paradisului. Și de 
atunci aceste vorbe cumpănitâre ale marelui geniu nu 
s’au mai uitată și astă ușă portă și aZ> numele de „ușea 
paradisului.

La ușa nordică a începută Ghiberti enararea sa 
din josă în susă, la ușea ostică o începe însă deasupra 
și anume cu crearea celoră dinteiu âmenl. In astă 
istoriă reliefulă represintă patru momente; crearea lui 
Adamă, crearea Evei, seducerea ei de șărpe, și alungarea 
ei din paradisă. Dinainte, îndată în partea stângă a re
liefului, DumneZeu plecată spre Adamă îi prinde mâna 
stângă demandându-i să se scâle, pre când cu drâpta 
îlă bineenventă. Adamă e descrisă în momentulă când 
elă, confusă de somnă, voiesce a urma mandatului 
Creatorului său. In mijlocă este minunata scenă când 
DumneZeu crează pre Eva, carea e purtată de o câtă 
de ângerl. Adamă dârme întinsă la p.ciorele loră. Aci 

statura figureloră nude este sveltă, grația formeloră stă 
pre treapta cea mai înaltă a perfecțiunei. Creatorulă la 
acestă actă solemnelă apare în adevărata sa maiestate 
divină. Indărătă în stânga, stau în prescurtare perspec- 
tivică Eva, carea îmbie lui Adamă mărulă, âr între ei se 
află arborele, pre lângă care este încolăcită șârpele, Ală 
patrulea momentă din astă istoriă este alungarea din 
paradisă. Ghiberti descrie scena acâsta forte emoționată. 
Eva și îndărăptulu ei Adamă suntă deja eșițl din para
disă, rușinați lamentâză cătră DumneZeu, pre când ân- 
gerulă care i-a alungată îi totă urmăresce. Deasupra 
Creatorulă încunginrată de o câtă de ângerl îi privesce 
condamnatoră.

Pre aripa drâptă a ușei este descrisă Adamă, care 
cu doi boi trăgendă încordată la plugă, ară pămentulă. 
Aci se vede munca amară pentru câștigarea celoră de 
rendulă traiului, o adevărată copiă de pe natură. Ceva 
mai în susă Abelă ca păstoră; mai îndărăptă Adamă în 
cerculă familiei sale; de aci în drâpta Caină și Abelă, 
cari sacrifică lui Dumnedeu. Mai în josă e Caină, care 
în crudelulu avântă de a da ultima lovitură de mârte lui 
Abelă, ce e cădută la pămentă, e descrisă cu mare vi
vacitate. Uilimulă momentă din astă istoriă este când 
Caină mustrată de fapta comisă, plecândă în lumea largă 
pare fără conștiință a răspunde Creatorului: Au doră 
eu sunt păzitorulă fratelui meu?

In ală treilea reliefă se istorisesce cum Noe după 
diluviu eșindă din arcă se află în cerculă familiei sale 
de tote părțile încungiurată de animale, făcute cu cea 
mai mare fidelitate naturală. De-a-drâpta cum elă sa
crifică lui DumneZeu în semnă de mulțămită că l’a mân
tuită ; de-a-stânga în somnulă beției întinsă pre pământă, 
forte caracteristică descrisă în acelă stadiu.

In ală patrulea reliefă descrie cum cei trei ângerl 
apară înaintea Iui Abrahamă, o figură bătrână plină de 
demnitate, cărora cu pietate li se închină. In fundă se 
vede Sara eșindă din cortă. De-a-drâpta ședă doi ser
vitori la pălele unui deală în o posițiune forte grațiăsă 
confundați în convorbire; înaintea loră pasce ună asină 
perspectivice forte prescurtată. O încântătore scenă idi
lică. Deasupra pre deală se vede cum Abrahamă vo
iesce a sacrifica pre fiulă său Isaacă și cum elă este 
oprită de ună ângeră în vehemenla-i mișcare. Aci se 
pote vedâ marea deosebire în modalila’ea descrierei 
acestei scene după ună intervală de preste 30 de ani.

Ală 5-lea reliefă representă scene din viâța lui 
Isaacă, Esau și lacobă. înainte în stânga e o grupă 
de patru femei ale căroră vestminte au ună cursă mi
nunată de frumosă. Indărătă sub ună ornamentă archi- 
tectonică ce represintă nesce întocmiri în renaissance se 
vede Rabeca, carea e pre patulă de nascere. In partea 
dreaptă deasupra e DumneZeu, carele spune Rabecei că



Nr. 180. GAZETA TRANSILVANIEI 1886.

La acesta adunare suntă invitați toți membrii Re
uniune i și toți cari să înteresedă de prosperarea causei 
aceleia.

Șimleu, la 19 Augusto 1886. 
Pentru preșidiu: A. Cosma.

secretarii!

Internată de fete în Brașov îi.
Pentru de a face posibilă, ca și acei părinți, cari 

nu potă spesa multă, să șl pâtă cresce ficele loră la 
orașă; âră de altă parte pentru de a da o educațiune 
mai reală în ceea ce privesce cunoscințele necesare ale 
unei bune economii de casă, a pusă reuniunea fe
mei loră române din Brașovă la cale înfiin
țarea unui internată, care stândă sub inmediata 
conducere a comitetului, va deprinde pe elevele interne 
în următărele lucruri, și adecă în:

a) Pregătiri de totă felulă de mâncări;
b) Spălatulă, călcatulă și cârpitulă de totă felulă 

de albituri; •
c) Cusutulă cu mașina la albituri și la vestminte.
d) mai multe ramuri de industriă de casă, precum: 

țesutulă de pânză, de pănură, postavă, covoră și alte 
lucruri pentru trebuințele casei etc., aplicându-se la a- 
ceste aparatele mechanice mai nouă și mai moderne;

e) Cultura de legumi;
f) Precepte higienice ;*)

*) Scopulă mai detaliată se pote vedâ în »Scota și Familia’ 
Nr. 7.

In acesta internată se primescă atâtă fetițe de 
cuprinse îu punctulă ee susă, câtă și de acele, cari pe 
acele, cari se ocupă esclusivă numai de învățarea celoră 
lângă acestă instrucțiune, voescă să continue studiele 
la vre o scâlă din locă.

Pentru instruirea celoră cuprinse în 16 t e 
punctele dela a) pănă Ia f), precum și pentru 
întrâga alimentare și îngrijire se plătesce 
1.0 II. de elevă pe lună.

Internatulă funcționeză dela 25 Augustă s. v. a. c. 
Părinții, cari reflectăză la acestă internată suntă 

rugați a se insinua la subscrisa presidenlă câtă mai în 
grabă, din causă că cele mai multe locuri suntă deja 
ocupate.

Brașovă, 20 Iulie 1886.
Maria Secăreanu m. p. Dr. Nicolau Popii,

presidenta Reuniune! actuarulfl Reuniunei.

Ultime soiri.
Londra, 20 Augustu. Camera comuneloru. 

Sir. Y. Fergusson desminte scirea ce spune că 
Rușii ocupă portulu Lazareff. In discuțiunea 
răspunsului la adresa tronului D. O’Comor și 
Sir W. Harcourt combătu politica guvernului 
privitdre la Irlanda.

Roma, 20 Augustă. „Monitorulu Romei“ 
asigură din nou că Papa se bucură de o per
fectă sănătate.

Roma, 20 Augustă. Ună incendiu a isbuc- 
nitu în arsenalulă. dela Castellamare, lângă Nea- 
pole, care a distrusă partea dinainte a bastimen
tului în construcțiune, „Umberto Primo.“ Pa- 
gubile suntă evaluate la 800,000 franci.

Triest, 20 Augustă. In timpulă dilei au 
fostă 17 cașuri dintre cari 3 decese.

Londra, 20 Augustă. Camera Lortjiloiu a 
votată răspunsulă la discursulă tronului. Apoi s’a 

amânată pentru 30 Augustă. In discursulă ce a 
prenunțatu Lordulă Salisbury relativă la cesti- 
unea de orientă, prirnulă ministru a disu că 
guvernulă va urma politica tradițională a An
gliei, care consistă în manținerea integrității o- 
tomane, silindu-se în același timpă să asigure 
buna stare și progresulă populațiuniloră orien
tale. Lordulă Salisbury speră că puterile voră 
fi de acordă cu Anglia pentru manținerea păcii.

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

CONSTANTINOPOLtJ, 22 Augustă sera. — Din 
Sofia sosesce scirea, că ministru-președinte bulgarii 
Caraveloff unindu-se cu capulu oposițiunei Zankoff au 
formații unu guvernă provisoriu. Prințulă bulgară 
Alexandru, care se afla în Vidină ca se inspecteze tru
pele, a fostă făcută prisonieră proclamându-se detro
narea lui.

BUCURESCI, 22 Augustă sera. — Oficiosa 'Vo
ința Națională' confirmă scirea de mai susă și adaugă 
că prințulă Bulgariei va fi adusă dela Vidină cu cora
bia la Turnu-Severină.

SOFIA, 22 Augustu. — Guvernulă provi
soriu bulgară a dată o proclamațiune cătră popo
ralii Indgaru, în care accentueză meritele ce și 
le-a câștigată prințulă Alexandru pentru națiune 
și mulțămirea ce i-o datoresce acăsta, dăr dice 
că n’a mai putută fi tolerată prințulă în fruntea 
țării, fiindă că purta o politică contrară intere- 
seloră slavonismului și puterei protectdre Rusia, 
căreia Bulgaria îi datoresce esistența sa ca stată 
autonomă.

(AflămO că sârmele telegrafice suntO t6te ocupate 
de depeșele oficiale cifrate dintre guverne.)

DIVERSE.
Necrologă. — Gregoriu Andrășană, parochO 

gr. cat. în GrebenișulO de Câmpiă și Anica Pantea, ca 
părinți; Iuliu, OctavianO, Valeriu, Cornelia, Lucreția și 
Emilă ca frați și surori; în numele loră și a celorlalți 
consângeni, cu profundă durere aducă la cunoscință că 
neuitatulă loră fiu și respective frate: Eugenii Andrășană 
stud. de a IV cl. gimn. după unfi morbă îndelungata, în 
18 a l. c. la 6 ore diminăța șî-a dată nobilulă sufle!0 
în mânile Creatorului.

Tânărulă răpită pământului și dată cerului abia nu
măra 16 ani, distingându-se prin talentă, diligință și pur
tare. — Eternă fiă amintirea lui!

0 poveste veche. — 'Adavărulă*  reamintesce ur- 
mătorea poveste: Ună țărână care nu mai văduse în 
viâța lui pe regele, și care dorea cu ori și ce preță să-10 
vadă audi într’una din (jile că regele va eși la venată. 
Țăranulă se duse în pădurea unde era să se facă vână- 
torea; acolo se așeejă răcjimată pe cotulă său pe iarbă 
sub umbra unui copacii, așteptândă că dor va trece re
gele p'acolo. Regele care să rătăcise prin pădure de 
ceilalți vânători, după mai multe suciturî tăcute prin pă
dure dă peste țăranii, și cum îlă vede de curiositate îlă 
întrebă că ce aștâptă acolo. Țăranulă îl răspunde c'a 
audiții că regele să află la vânătore și că doresce să-la 
vadă, că nu l’a văzuta de când este elă. Regele vă- 
dânda dorința lui și ca să facă o glumă vânătoriloră și 
celorlalte persâne ce-la însoțise la vânătâre, îi dise: 
dâcă dorescl să vedi pe regele încalecă pe cala lâDgă 
mine și să mergemă. Dâr cum am să-la cunoscu? Ca 

să-la cunosc! să observi una lucru, noi acum o să ajun- 
gemă într’unO loca unde ve fi adunată lume multă și o 
să vetjl pe tâfă lumea cu pălăriele in mână, âr ceia care 
va fi eu pălăria în capa acela e regele. Și cum mer
geau prin pădure călare amândoi, dau de o poiană unde 
toți vânătorii și escorta se adunase, așteptânda pe rege, 
îndată ce-la văclură se sculară în pieiâre salutânda ș 
descoperinda capetele cu toții, regele rîdândă se întârce 
cătră țărâna și-la întrâbă: Ei! acum spune-mi ai cu
noscuta pe regele. Țăranula mirata îi răspunde, nu 
sciu care din noi doi va fi, căci și eu și tu adică amân
doi suntema cu pălăriile în capa.

0 pâne seculară. — Archivarulă comitatului Mara- 
murășa a găsită între actele vechi una pacheta cu ur- 
mătârea inscripțiune: „Qualitas panis Marmatici în pe
nuria anno Domini 1786«. (Calitatea pânei dela Mara- 
murășă în felmetea anului 1786). Acesta pâne e făcută 
numai în mică parte de făină de ovăsa, cea mai mare 
parte se compune din coje de arbori măcinată. Una 
bileta alăturata spune, că comitatula a decisa a se con
serva acâstă pâne ca o curiositate și ca să serve de 
esemplu și de mângăere strănepoțiloră în timpuri grele, 
de răstriste.

La tribunalti. — Judecătoruia: »D-ta ești născuta 
aci, de 40 ani, ne’nsuratu și advocata. < — Advocatula: 
„Da, așa este.“ — Judecătoruia: „Deârece, domnule 
Doctora, d-ta ești chemata aci ca martoră, te-ași ruga 
că pentru timpulă câta ți se va lua interogatoriulă să-ți 
uiți meseria și să ne spui numai curatula adevără.“

0 învoială. — A: „Ei, cum stă lucrula cu pro- 
cesulă d-tale? Mi spuneai că una mișelh te-a înșelata 
eu 10,000 fl.*-  — B: „Da, insă ama căzuta la învoială. 
Mi-a luata fata de nevastă.»

Bibliografia.
„E6ia biseric6scă‘‘, organă pentru cultura reli- 

giâsă a clerului și a poporului; apare în Blașiu la 10 
și 25 s. n, a fiăcărei luni și costă 3 fl. pe ana. Redac
toră resp. Dr. Alesandru V. Grama. —Nr. 15 dela 
10 Augustă are următorulă sumariu: Sânta Unire și 
cultura română; Cătră frații mei preoți; Sântula Petru 
în Roma (urmare); Una ortodocsa despre biserica ca
tolică și cea ortodocsă; Sentințe plastice.

„Amicalii familiei", QiacCi beletristică-literară, cu 
ilustra țiuni. Anula X. Apare în Gherla de două ori pe 
lună și costă 4 fl pe ană, seu 10 franci pentru Ro
mânia. Redactor, proprietară și editor: N. F. Negru ță.— 
Nr. 15 dela 1 Augustă conține: Salutare vremi trecute 
țpoesiă) — V. B. Muntenescu; Babela, romană (urmare)
— Theochară Alexi; Fântâna dorului (novelă din po- 
poră) — Georgiu Simu; Universitatea din Cotnară și 
alalte șcâle rom. din seci. XV—XVIII (urmare) — Dr. 
Gregoriu Silașî; Casa de sub colină (istoriă din CarpațI)
— Lucreția Frentiu. Diverse.

„Gărțile Satinului Românii11, revistă lunară popo
rală, apare în Blașiu odată pe lună și costă 1 fl. 20 
cr. pe ană. Redactoră: I. P. Reteganulă. Cartea Vili 
dela 1 Augustă conține: Trei uriași (Petru Maioră); 
Ursitulă (poesiă) — G. Simu; Omulă de omeniă nu 
piere; Doină poporală — S. Dariu; Fiă blăstămată — 
Tr. H. Popă; Trecă peste min’ gândurile — Simu; Di
verse ; lonă (baladă) — Dobre Stefănescu.

„Familia", diară beletristică literară. Anulă XXII. 
Apare la Oradea mare în tâtă Dumineca și costă 10 fl. 
pe ană, 2 fl. 70 cr. pe 1lt ană; pentru România 25 lei 
pe ană. — Nr. 31 dela 1 Augustă conține: Marseileza 
(poesiă; — N. A. Bogdană; Pe câmpulă de onâre (Actulă 
11) — N. A. Bogdană; Făta Popii (romană); Cântece 
poporale — B. V. Gheorghiană; Adunarea gen, din 
Șiomcuta mare a societății pentru fond, de teatru. (Dis
cursulă de deschidere) — I. Vulcană; Raportulă comi
tetului ; Literatură și arte; Teatru și Musică; Diverse.

Editoră: lacobă Mureșiauu.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiauu

lacobă, ală 2-lea fiu, este menită să fiă. mai pre susă 
de Esau. Dinainte e slabulă bătrână, care sfătuesce pre 
Esau să mârgă la vânată și din ce va prinde să-i 
facă de mâncare, căci fiindă bătrână voiesce să-i dea 
ultima binecuvântare. Grațiâsa figură juvenilă a lui Esau 
este fârte frumosă descrisă. Indărătă în drâpta Rabeca 
sfătuesce pe lacobă astuta apucătură. înainte lacobă se 
binecuventă de Isaacă, âr lângă ei mama asistă la acestă 
actă tradițională. Ordinarea acestei istorii este atâtă de 
curată și armoniâsă, figurile suntă atâtă de vivacl și 
naturali, prescurtările perspectivice suntă atâtă de acu
rate, încâlă totulă apare ca ună adevărată tablou.

Ultimele cinci reliefuri dela ușea paradisului posedă 
o plenitudine în figuri cu multă mai avută ca aceloră 
dinteiu, âr perspectiva se desvâltă în cea mai mare 
frumseță. Așa în ală 6-lea reliefă se descriu scene de 
pre timpulă lui Faraonă. Indărătă în drâpta se vede 
între nesce dealuri cum frății lui Iosif îlă vândă la 
nesce neguțători și cum unulă din ei primesce cei 20 
de arginți. 0 mare sală rotundă și deschisă orneză cea 
mai mare parte din reliefă. Aci circulă o viâță activă, 
âmenl cari măsură, âmeni cari încarcă, âmeni cari ducă 
bucate. Înainte în drâpta Egiptenii, în stânga frații lui 
Iosifă, cari facă gesticulațiunl desperate aflându se cupa 
de argintă în saculă micuțului Beniamină. Indărătă în 
stânga Iosifă se face cunoscută frațiloră lui. Ună frate 

îlă cuprinde și’lă sărută, altulă se închină la piciâreel 
lui, âr ceilalți pară amuțiți de astă surprindere. La 
acestă reliefă Ghiberti își desvoltâ talentulă său în mo
dulă celă mai minunată, dovâdă atitudinea liniștită a 
mai mariloră egipteni privindă cupa de argintă, scena 
desperată a frațiloră lui Iosifă, frumseță în figuri și vest
minte, cum și dificila ornamentare architectvnică.

In ală 7-lea reliefă se descrie darea legiloră pe 
muntele Sinai. Poporulă alesă, la pâlele muntelui adu
nată, este fârte spăriată de fulgerele și tunetele cari a- 
lârgă deasupra capeteloră loră. Copii cârcă a se ascunde 
în vestmintele mameloră loră, alții înspăimântați se dau 
în laturi, îșî astupă fețele, mulți privindă spre ceră cu 
mânile rădicate imploră pe Crealorulă. O mare grupă 
constătătâre mai multă din femei cu multă resignațiune 
aștâptă cuvintele lui Dumnedeu. Pre vârfulă muntelui 
se vede cum Moise primesce dela Dumnedeu. care e în- 
cunjurată de ângeri, tablele legii. In stânga se observă 
corturile loră.

Ală 8-lea câmpă representă trecerea Israilițiloră 
peste rîulă Iordană și căderea ziduriloră lerichonului. 
Preoții ducândă sicriulă legei stau în mijloculă Iordanu
lui așteptândă mandatulă Iui losua, care îndărătulă loră 
pe carulă său de răsboiu ordinâză trecerea. In stânga 
ostașii mestecați cu femei suntă încă în mersă; înaintea 
loră nisce figuri liniștite și maiestâse împliniseră deja 

mandatulă. In mijlocă e albia Iordanului uscată. De-a- 
drâpta bărbați și femei, cari ducă bolovani pășescă spre 
țărmure unde îi așteptă cei cari au trecută deja. Aci 
figurele au acea grația și frumseță ca și în celelalte re
liefuri. Indărătulă acestora se vădă cele 12 corturi ale 
celoră 12 seminții. In partea de deasupra a reliefului 
se vede cetatea și didurile lerichonului, în jurulă cărora 
se învârtescă cetele de Evrei cântândă în frunte cu trâm- 
bițașii și cu sicriulă legii. Aceste figuri suntă în bas-re- 
lief în proporțiune mei mici, de o ființă și frumseță ad
mirabilă.

In ală 9-lea reliefă se descrie lupta contra Filis- 
teniloră. In mijlocă Davidă taiă capulă lui Goliat, care 
e cădută la pământii. In drâpta Filistenii spăriați de că
derea lui Goliată o apucă la fugă. In stânga însă suntă 
soldații israeliți, cari sub conducerea lui Saulă ce stă în 
mare pe carulă de răsboiu urmărescă pe Filisteni. Acum 
se încinge o luptă înfiorătâre între ei. Caii cu carâle de 
râsboiu alârgă spre șirurile disordinate ale Filisteniloră. 
Ună Filistână e căcjlută, altulă cade, ală treilea voiesce 
să dâe ultima sfrăpunsătură ca apoi să o apuce la fugă. 
Descrierea măcelului este oribilă, dâr toluși forte naturală. 
Peisagiulă și cu cetatea de deasupra suntă în o disposi- 
țiune forte armonică. (Va urma).



GAZETA TRANSILVANIEIN/. 180. 1886.

CursuJn Ia burau, du Viema
din 19 August.it st. n. 1886.

Rentă de aură 4% . . . 109 50
Rentă de hârtiă 5°/0 . . 97.70 
Imprumutulfl căilorfl ferate

ungare.........................154 60
Amortisarca datoriei căi

lorfl ferate de ostfl ung.
(1-ma em isiune) ... . 100.70

Amortisarea datoriei căi
lorfl ferate de ostii ung.
(2-a emisiune) .... 128 50

Amortisarea datoriei căi- 
lorîi ferate de ostii ung.
(3-a emisiune) .... 120 — 

Bonuri rurale ungare . . 105.70 
Bonuri cu el. de sortare 1C5.60 
B uurl rurale Banat-Ti-

mișfl.............................  105 60
Bonuri cu cl. de sortare 105.60 
Bonuri rurale transilvane 106 —

Bonuri croato-slavone . . 105.25 
Despăgubire p. dijma de

vină ung......................... 1C0.25
Imprumutulfl cu premiu

ung................................... 121 50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 127.25 
Renta de hărtiă austriacă 85.65 
Renta de arg. austr. . . 86 55
Renta de aurii austr. . . 12140 
Losurile din 1860 . . . 141 75
Acțiunile băncel austro-

ungare......................... 869 —
Act. băncel de creditfl ung. 291.50 
Act. băncel de creditfl austr. 282.60 
Argintulfl —. — GalbinI

împărătesei .... 5.92
Napoleon-d’ori .... 9.99
Mărci 100 împ. gerrn. . . 61 70 
Londra 10 Livres sterlinge 126.—

SUtarsa de Bucurescl.

Cota oiiciaiă dela 8 Augustă st. v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5°n). 94- 95—
Renta rom. amort. (5°/o) 98— 98Va

convert. (6°/0) 88V2 89—
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 34—
Credit tone, rural (7%) 103Va 101—

> „ (5°/o) - 87Va 88—
> » urban (7°/0) . 100V1 101—
> > (6°/o) - 9P/2 92—
» ’ (5°/o) • 82’/4 83Va

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

c » » Națională 218 220
Aură contra bilete de bancă . . 13.Va 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01 2.03

Cursuiu pieței Brașovu
din 20 Augustă st. n. 1886.

Bancnote românesc! . . . . Cump. 8.72 Vând. 8.73
Argint, românesc . . . . . . » 8.65 8.70
Napoleon-d’ori................. . . » 9.96 999
Lire turcescl..................... . . » 11.27 » 11.30
Imperiali......................... . . » 10.26 • 10.29
Galbeni............................. . . » 5.88 » 5.92
Scrisurile fonc. »Albina» . . » 100.50 » 101.50
Ruble Rusesc!................. . . » 121.Va »■ 122. Va
Discontulă ... » 7—10 °/o pe ană.

Publicatiune.
5

Fiindu completă gata prescrierile dârei pentru anulă 1886, să 
provdcă, în sensulă §-lui 36 ală articolului de lege 44 din anulă 1883, 
toți dajdierii, ca, spre scopulă prescrierei dârei loră pentru anulă 1886, 
să se presenteze cu libelele loră de dare la oficiolatulă orășenescu de 
dare celti multă până în 15 Novembre a. c. pedepsindu-se la casă 
contrară aceia, cari nu îșî voru put6 scusa imposibilitatea ca să se pre
senteze, cu o pedăpsă de ordine dela 1—5 fi. v. a.

Br aș o vă, 10 Augustă 1886.
Oficiu orășenescu de dare.

Nr. 9510 w— Concursu.
Pentru ocuparea postului vacantă de cancelistu la capitanatulă 

orășenescu din locă, împreunată anualment.e cu salară de 450 fi și 
100 fl. bani de quartiră, se escrie prin acesta concursu.

Doritorii pentru acestă postă au se-și documenteze cunoscințele 
școlare, cunoscințele celoră 3 limbi ale patriei, desteritatea în resortulu 
de scrisă și aceea, câ nu au trecută peste etatea de 40 de ani. Pe- 
tițiunile astfelă instruate suntă a se așterne subscrisului magistrată pănâ 
în 31 Augustă a. c. după prândă la 5 bre.

Brașovă, 14 Augustă 1886. Magistratulu orășenesaft.

Nr. 1581 fi v™ Concursu.
Pentru ocuparea postului de învățătorii ordinară sistemisată la 

scbla elementară comunală, cu limba de propunere română, din Măgura, 
pe lângă ună salară anuală de 300 fl. v. a. și afară de aceea pentru 
cuartiră și grădină 100 fl. v. a. — se escrie prin acbsta 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 respectivulă 
inspectoră comitatensă de scble, fiindă scrise cu mâna propria în limba 
română și maghiara și provăd.ufe cu timbru de 50 cr. Afară de aceea 
concursele au să fia provă^ute 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.

1—3 inspectoră regescă de scble.

<Avisă d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe fășia 
sub care au primită cțiai'ulu nostru până acuma.

Domnii ce se abonbză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murită și să arate și posta ultimă. ADMINISTli. „GAZ. 7RANS“
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cancelaria regrutid.
în Gherla — Sz. Ujvâr — (Transilvania.)

DESCJHM ABONAMENTE PE ANUEtf 1886 LA:
„Amiculu Familiei. “ piară beletristică și enciclopedică-literară cu ilustrați uni.. Va eși în l-a și a 15-a di a lunei în numeri 

—3 cble; și va publica poesii, romanuri, novele, schițe, piese teatrale, studii sociale, asticoli scientifici, amănunte de instrucțiune și dis-
tracțiune ș. a. Prețulu de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl. pentru România 10 franci plătibill și în bilete df, bancă și în timbre poștale.

„Preotulli Română.“ piară bisericesc!!, scolastică și literară. Va eși în broșuri lunare câte 2s/4—31/*  cble ; și va publica articuli din sfera 
tuturor!! sciințeloră teologice și între acestea de predici pe Dumineci, sărbători și diverse ocasiuni, mai departe studii pedagogice-didactice și 
scientifîce-literare. Prețulă de abonamentă pe anulă întregă e 4 fl., pentru România 10 franci plătibill și în bilete de bancă și în timbre poștale.

Abonaiiții primesc unele premii de vaiere și-și potu procura cu prețuri forte reduse tote opurile din ediția nostrâ.
—EEE (' o i e c t a n t i i

Toții
Biblioteca „Săteanului Românii.“ Cartea I. II., III.,

IV. cuprindă materii forte interesante și amusante. Pre
țulă la tole patru 1 fl.; câte una deosebită 30 cr.

Biblioteca Familiei. Cartea I. Cuprinde materii 
fbrte 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 
mercianțf. Prețulă 50 cr.

Apologia. DiscusiunI filologice și istorice maghiare 
privitbre 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 românesc! în vorbire și scriere, 
învederită și aprețială de Dr. Gregoriu Silași. Broșura 
I., II., III. Prețulă broșurii I., II. câte 40 cr.; bro
șura III. 30 cr. Tbte trei împreună costă 1 fl.

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

Poesii de Vasiliu Ranta Bulicescu. Ună volumă 
de 192 pagine, cuprinde 103 poesii bine alese și aran- 
giale. 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 
1 i role. Prețulă 60. cr.

Ifigenia în Aulida. Tragediă în 5 acte, după Enri- 
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
Dragoș. Novelă istorică națională. Prețulă 20 cr.

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

Totă acolo să plătescă eu prețuri
6—20

1> r i m e s c ri gratis al ii pat r=u 1 ea exemplara. EE—
acolo au apărutu și se află ele vfindare:

plăcere, că autorulă ia redactarea acestui manuală a 
desvoltată multă zelă 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 tătă căldura.

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

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

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

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

Herman și Dorotea, după W. de Goethe, 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 copilăriă. Schiță din sfera educa- 
țiunii, după Ernest Legouvă, membru ală academiei 
francese. Prețulă 10 cr.

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

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

îndreptară teoreticii și practică pentru învăță- 
mentulă intuitivă în folosulă eleviloră normal! (prepa
randia!!), ală învețătoriloră 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 paternă arăta, să arătămă prunciloră!» — 
este dedicată educatoriloră și învățătoriloră, plăpândei 
generațiuni a plăpândei generațiun! a poporului română, 
a acelui poporă, ce s’a luptată mai multă pentru limbă 
decâtă pentru vieță. Edițiunea acestui manuală în oc
tavă mare cuprindendă 341 pagine, țipară garmondă e 
frumbsă și tare plăcută ochiului. In modesta ndstră li
teratură pedagogică, nu allămă nici ună opă, nici ună 
manuală întocmită după lipsele scoleloru nâstre în mă
sura, în care este acesta; și trebue să constatămă cu
urcate acțiile dela „Albina" și „Furilica" și cu prețurile originale acțiile dela 

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

Cele mai ieftine cărți de rugăciuni:

Miculu Mărgăritaru sufletescă. Cărticică de ru
găciuni și cântări bisericescl frumosă ilustrată, pentru 
prunci școlar! de ambe sexele. Cu aprobarea juris- 
dicțiunii sup. bisericescl. Prețulă unui exemplară bro- 
șurală e 15 cr, legată 22 cr. legală în pânză 26 cr.; 
50 de exemplare broșate 6 II., legate 9 fl., legate în 
pânză 12 fl.; 100 exemplare broșurate 10 fl., legate 
17 fl., legale în pânză 22 fl.

Cărticică de rugăciuni și cântări pentru pruncii 
școlari de ambe sexele. Cu mai multe iedne frumose. 
Prețulă unui exemplară trimisă franco e 10 cr. ; 50 
exemplare 3 fl. 100 exemplare 5 11. (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 Născălorei de 
Dumnedeu, urmată de mai multe rugăciuni frumdse. 
Cu mai multe iedne frumose. Prețulă unui exemplară 
trimisă franco e 10 cr.; iO exemplare 3 fl.; 100 
exemplare 5 fl. v. a.
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Tipografia ALEXI, Brașovu.
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