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Brașovti, 27 Aprilie (9 Maiu) 1885.
In paliarulu de bucuria ce-o simte totu Ma- 

ghiarulu sărbătorind!! inaugurarea esposițiunei din 
Peșta, s’a strecurat!! o picătură amară. Juriulă 
esposițiunei a comisii o mare nedreptate, a ofen
sată făr’ de nici o causă și în modulu celă mai 
grosolană pe bătrânul!! „guvernatoră“ dela Tu- 
rină, Kossuth Lajos,

Lucrulă s’a petrecută după cum ne spune 
„Budapești Hirlap“ de Vineri 8 1. c. astfelă: 
O ucenică a artei picturei, cu numele Vilma Par- 
laghi, s’a dusă anume la Turinu spre a zugrăvi 
portretulă lui Kossuth pentru esposițiune. Chi- 
pulă s’a făcută și a devenită proprietatea lui 
Kossuth, care vădându că a’ reușită fdrte bine 
s’a învoită, ca să fie espusă la esposițiunea din 
Budapeșta.

In permisiunea acăsta a lui Kossuth ,,Bud. 
Hirl.“ vede primulă casă, că densulă se apro- 
piă de Ungaria, de care îlă despartă de treizeci 
de ani și mai bine convicțiunile°sale politice. Dar 
vestea despre esposițiune, despre progresele ora
șului Peșta și succesele vieței publice maghiare a 
electrisată inima bătrânului patriotă „fără de patria44 
așa de multă, în câtă s’a aprinsă și și-a trimisă 
portretulă în Ungaria, ca să fie „celă puțină chi- 
„pulă său de față la serbarea, unde Regele, mem- 
„brii casei habsburgice, curtea vienesă și tră- 
„mișii suveraniloră europeni se închinau cu res
pectă dinaintea mărirei acestei națiuni. “ („Bud. 
Hir.“ dela 8 Mai.)

Dar "ce să vedi ? Acum la apusulă vieții 
sale, acestă „patriarcă ală epocei libertății ma- 
ghiare“ primesce răspunsulu, că nu-lu lasă sS în
tre în esposițiune. Cu alte cuvinte juriulă espo
sițiunei a respinsă portretulă lui Kossuth Lajos.

Numita f6iă, care publică „cutrierătdrea44 
scire, (jice că-i cade fdrte greu, ar dori să tacă, 
dâr nu mai p6te tacă față cu-o ofensă ca acâsta, 
ce se face lui Kossuth.

In hotărîrea juriului numita f6iă maghiară 
nu află nici ună motivă întemeiată. Pretecstulă 
că n’a fostă bună portretulă nu p6te fi valabilă, 
pentru că membrii juriului nici n’au vădută pe 
Kossuth p6te în viața loră și pentru că Kossuth 
însuși l’a declarată de bună. Asemenea nu va 
pută susțină juriulă, că pictorulă femenină n’ar 
fi destulă de înaintată, ca să i-se dă întrare în 
salonulă picturei, căci acelașă juriu a încuviin
țată d’a se espune ună altă portretă ală Vilmei 
Parlaghi.

E clară prin urmare, că tendința a fostă d’a 
elimină portretulă lui Kossuth din esposițiune.

Nu s’au sfiită membrii juriului — esclamă 
„Bud. Hirl.“ — d’a-o face în modă fărte bruscă 
și vătămătoră. Ei au uitată câtă au de a mul- 
țămf Maghiarii acestui bărbată, câtă a suferită 
și sufere pentru națiune; au uitată că Kossuth 
a arangiată în Ungaria cea dintâiu esposițiune.

Seim înainte (jice „Bud. Hirl.,“ ce vor răspunde 
membrii juiiului și numai acestă răspunsă ni’lă 
potă da, că adecă: „din anumite puncte de ve
dere hiperleale nu se pdte unf la ună locă pre- 
sența lui Kossuth cu presența curții la esposițiune.“

Dâr o națiune, consciă de sine, adauge fdia 
maghiară, nu pdte să’și tăgăduiască trecu- 
tulă istorică, fie față cu ori și ce feliu de 
strălucire a curții. De aceea condamnă servi- 

lismulă membriloră juriului esposițiunii din Pesta 
cu atâtă mai vîrtosă cu câtă Kossuth aparține 
deja istoriei și „nu ia parte la politica activă 
maghiară. 44

Pănă aici amă reprodusă în resumată scurtă 
părerea fdiei pestane în acâsta afacere. Ajun- 
gândă la capitolulă „politicei active'4 Kossuthiste, 
ne vedemă siliți de a-i observă, că nu este des
tulă de bine informată său că ignorăză întâmplările 
timpului din urmă, căci abia au trecută patru sep- 
tămâni, de când s’a publicată în Transilvania, că 
Kossuth Lajos s’a făcută membru activă și fundatoră 
ală reuniunei de maghiarisare din Clușiu, care sub 
masca culturei urmăresce scopuri curată politice 
și căreia chiar prin organisațiunea ei i se dă ună 
caracteră eminamente politică.

Mai vădurămă afară de acâsta cum ceilalți 
Unguri, cari nu sciu ce e suferința și ce însemnâză 
a te crede său a fi tractată ca omă „făr’ de 
patriă4', facă politică activă cu Kossuth, cum 
chiar dmenii guvernului nu se sfiescă d’a se fo
losi de numele și de popularitatea lui Kossuth 
spre a face propagandă cu elă în contra națio- 
nalitățiloră nemaghiare.

Nimică nu pdte mai bine ilustră duplicitatea 
politicei guvernului tisaistă ca împrejurarea, că 
pre când dmenii lui adună bani în Arddlă sub 
firma lui Kossuth pentru scopurile loră de ma
ghiarisare, în Pesta aceiași mamelucl uiduescă 
portretulă fostului guvernatoră din esposițiune.

Răspunsurile d-lui Tisza.
n.

In numârulă trecută amă arătată o parte 
din comentarele ce le face „Sieb. deutsch. Ta- 
geblatt44 la răspunsurile ce le-a dată ministrulu- 
președinte Tisza la interpelările deputațiloră Ba- 
beșă și Truța. Numita fdiă continuă cu comen- 
tariele sale astfelă:

,Totă așa jde straniu sună în gura ministrului-pre- 
ședinte Tisza afirmarea, că «domnulă deputată nu’ml 
pote arătă nici ună stată, unde diferitele rasse și na
ționalități se potă desvolfâ atâtă de liberă, ca în Un
garia.« Minislrului-președinte i-se pâte arătă nu numai 
unulă, ci mai multe state, unde naționalitățile se 
potă desvoltâ mai liberă, decâtă în Ungaria. Este 
Austria, celălaltă stată ală monarchiei. In camera de
putațiloră au st riacl pote vorbi fiecare în limba sa 
maternă, nemțesce, italienesce, cehesce, polonesce, rute- 
nesce, slovenesce ș. a.; în camera ungurâscă însă 
numai unguresce seu celă multă croatesce celă ce e 
Croată. In Austria limba judecătoriiloră se îndrâptă 
după poporațiune, chiar și negermană (cehă, po
lonă, rutână, slovenă ș. a.J Hârtiile procesuale ale 
advocațiloră se primescă de cătră tribunale, ba chiar 
și sentințele se dau și în limbă negermană, acusatulă 
pote să se apere în limba sa maternă; în Ungaria 
din contră hârtiile nemaghiare ale advocațiloră *)  se res
pingă de cătră tribunalele de prima inștanță, sentințele 
se dau numai în limba maghiară, acusatulă nemaghiară 
nu se apără în limba sa maternă, ci numai unguresce.

In Austria statulă întreține și gimnasii și scâle 
reale cehe, polone, slovene, ba chiar și universități cu 
limba de propunere cehă și polonă; în U n g a r i a chiar 
după legea «despre egala îndreptățire a naționalitățiloră« 
instrucțiunea academică trebue să fie maghiară; nu s’a 
împlinită nici măcară îndatorirea ce i se impune prin 
acâstă lege (§ 17) guvernului, de a îngriji pentru instruc
țiunea tinerimei nemaghiare în scâlele medii în limba 
ei maternă; nu esistă în Ungaria nici măcar o sin
gură scâlă mediă cu limba de instrucțiune nemaghiară 

*) In Ungaria se cere ca advocații nemaghiari pănă și numele 
, să și-lit scrie unguresce. Red. Gaz.

și susținută de stată; ba încă Germanii în Ungaria pro- 
priă n’au nici ună gimnasiu germană, nici o scâlă reală 
germană, cei 120,000 de Germani din Budapesta n’au 
nici măcar o scolă elementară germană, și încetarea celei 
din urmă scâle elementare germane în Budapesta a fostă 
salutată de ministrnlă instrucțiunei, în ală (jecelea ra
portă oficială ală său, ca o faptă care merită «mulțămita 
națiunei.»

Amă pută aduce mai multe asemănări, ba 
chiar și mai multe esemple. Dar ne referimă numai la 
Elveția, unde egala îndreptățire a celoră trei limbi ale 
țării: germane, francese și italiane, este deplină esecutată, 
— apoi la Belgia, unde limba flamandă și cea fran- 
cesă se bucură de egală îngrijire a guvernului.

Aceeași valăre, ca amintitele frase ale lui Tisza, 
are cealaltă asigurare a sa, că elă urmăresce activitatea 
naționalitățiloră «cu cea mai marebunăvoință acolo 
unde țintesce între marginile legii binele loră propriu.» 
E greu să nu scrii satiră. Același Tisza îșl revindică 
«cea mai mare bunăvoință‘ pentru naționalități, sub ală 
cărui guvernă s’a creată aspra lege despre instrucțiunea 
obligată a limbei maghiare în scălele poporale nemaghiare, 
și totă așa de aspra lege a scoleloră medii, sub ală că
rui guvernă s’a promovată oficială maghiarisarea și s’a 
propagată cu atâta avântă, ca sub nici ună guvernă 
pănă acum; sub ală cărui guvernă directorulă forestieră 
r. Gîrsik printr’o ordonanță oficială (nr. 101 din 16 Dec. 
1881) provocă pe funcționarii forestieri să’și maghiariseze 
numele și le promite pentru acâsta avantage, fără a fi 
desaprobată, — același ministru Tisza, care cu ordonanța 
din 21 Febr. 1885 Nr. 9066 refusă aprobarea statuteloră 
reuniunei române «Opinca română,*  a cărei activitate 
’șl-o mărginea numai la naționalitatea română, motivândă 
respingerea, »că reuniunea plănuită prin acțiunea sa în 
sensulă statuteloră presentate ar periclitâ convețui- 
rea paclnică a diferiteloră naționalități, pe când în- 
tr’o altă ordonanță, apărarea comitatului Sibiiu în 
contra «reuniuniloră maghiare de cultură» ce se impună 
cu sila și care suntă îndreptate spre a propaga maghia- 
rismulă între naționalitățile nemaghiare, o desemnâză ca 
,o periclitare a ideii unității statului ungară și a păcii 
interne. Nu e de mirată, dacă acelașă ministru în 
răspunsulă său replică deputatului Truța, «că de o per
secutare a naționalitățiloră în țâră peste totă sâu în păr
țile ardelene ale țării prin organele statului, prin presă și 
prin societatea maghiară nimenea nu pâte avea cu
noștință, pentru că așa ceva nu esistă.» Cumcă nime
nea nu pote avea cunoștință despre aceea, e prea 
multă <jisă. Ar fi mai demnă de crezută, dacă Tisza 
s’ar fi mărginită a spune, că elă, carele în timpulă gu
vernului său de dece ani în nici ună singură casă n‘a 
dată dreptate plângerei vre-unei naționalități nemaghiare, 
asupra împilărei limbei, în contra vre-unui organă de 
stată și care oferă celă mai liberă terenă societății ma
ghiare în reuniunile loră de maghiarisare a numelorO și 
în alte reuniuni de maghiarisare, nu vede nici o persecu
tare a unei naționalități prin presă în aceea, că d. e. 
.Magyar Polgar« provâcă pe publiculă său să nu cum
pere nimică dela industriașii și economii sași, cu scopă 
de a’i ruina materialicesce pe aceștia și a’i sili prin a- 
câsta a se maghiarisâ.

------o-------

SOIRILE DILEL
încă o probă de cultură ne-o comunică «Ellenzâk*  

după »Arad âs Vidâke.*  Autoritatea orașului Sebeșă, co
mit.. Sibiului, adresase orașului Aradă o cerere în limba 
germană. Primarulă Aradului, Iulius Galacz, cum vătju 
scrisârea germană, porunci funcționarului respectivă să o 
trimâtă îndărătă cu observarea, că elă primesce numai 
hârtii scrise în limba maghiară.

—0—
Un nou furtă poștală s’a descoperită în Pesta. Din- 

tr’o pungă au dispărută 19 scrisori declarate cu bani în 
valâre de 5808 fl. Se bănuesce că furtulă s’a comisă în 
Neusatz, de unde s’a trimisă punga.

—0—
La cofetăria din piață Zoe și Popă este espusă de 

vre-o câteva tjile o lucrare prea frumâsă din dragantă
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și prafă de gumă) «Sfatulă | iritațiunei âmeniloră, causate prin
Lucrarea este a d-lui cofetară C. iL_..t_L ____ L__________ ă

cumcă i-a succesă

(o composițiune din zahară 
orașului Brașovă.» 
Popii, și fără esagerare putemă dice, 
pe deplină^ Lucrarea e fârte migălâsă și recere multă
trudă, și cu tâte astea, acurateța cu care e lucrată și în 
deosebi admirabila proporțiune a tuturoră părțiloră într’o 
reducțiune atâtă de mică, până în cele mai mici amă
nunte, ne face să vedemă, în lucrarea acesta, o lucrare 
adevărată de artă. La tumulii sfatului se află și cele 
patru table ale orologiului și la unulii din ele este apli
cată ună mecanismă, care arată timpulă rivalisândă cu 
ală adevăratului Sfată.

—0—
»Românulă« râgă persânele, care posedă: »Cate- 

chismulă sătănului română și scrisorile cătră femeile ro
mâne» de C. A. Rosetti, să binevoiască a le împrumuta 
pentru câte-va dile redacțiunei «Românului.»

—0—
Comerciantulă Avram Goldenberg din Galați a fostă 

declarată în stare de falimentă. De asemenea e decla
rată falită comerciantulă A. Friedmann din Brăila.

—0—
Cetimă în «România liberă:» In anulă ăsta a în

cepută la Paris o interesantă publicațiune lunară întitu
lată ,Revue franqaise,*  sub direcțiunea cunoscutului filo- 
română, d. Edouard Mar beau, care a vizitată țara 
nâstră în anulă 1879 și a publicată apoi mai multe arti- 
cule, prin diarele franceze, despre noi și interesanta carte 
«Un nouveau royaume.*  In revista de acum, d. Mar- 
beau conrinuă a se ocupa cu interesă de țara nostră. 
Astfelă, în numărulă din Maiu găsimă următârele arti
cole: Roumaine. — Situation ăconomique, I. Em. 
Kostachi Epureano. Constantin Rosetti — Ed 
M. Confărence du R. P. Ollivier sur Bucarest. 
Totă în acestă numără flgurăză: Charta regatului Româ
niei și costume de ale țăraniloră Români. Sperămă că 
acestă Revistă va întâlni cititori în țara nâstră, cari să 
încuragieze astfelă pe simpaticulă filoromână, în a face 
cunoscută străinătății mai de aprâpe țara nâstră. Abo- 
namentulă pe ană costă 30 franci și se adresăză libră
riei Chaix, 20 rue Bergâre, Paris.

•) Ce atinge literatura cărțiloru ilustrate seu neilustrate 
pentru copii, la noi Românii s’a făcută încă forte puținu. Afară de 
câteva cărticele, traduse din limba francesă s6u germână, n’avemii 
mai nimicii, și și acele sunt mai multă răspândile în România, 6r 
la noi în Ardâld, Ungaria etc. se vădii rari familii române, cari po
sedă aceste puține cărticele.

Sperândii că se vorti afla și între noi cești de dincoce de 
CarpațI omeni competențl în materiă, amă tradusă acestă frumosă 
istorioră din eleganta limbă italiană, sora nâstră cea mai bună. O 
amică a copiiloră (Cordelia) a scrisă mai multe volume cu de 
aceste istoriore și ilustrate, cari făcură la apărarea loră mare fu- 
rore. Câte lucruri frumâse se facă la alte popdre pentru fericiții 
copilași I!

Cartea, din care s’a tradusă acâstă noveletă, se numesce: 
«Mentre nevica», tip. Milano la Treves.

--------- O---------

O întâmpinare.
D. căpitanii ală poliției de aici ne trimite 

unu răspunsă la corespondența nâstră privitâre 
la afacerea nenorocitului V. Olteanu. Suntem ă 
și noi de acordă cu d. căpitană, ca să așteptămă 
resultatulu cercetărei judecătorescl. Ne mirămă 
însă, că înainte d’a se cunâsce acestă resultatu d. 
căpitană declară, că informațiunile nâstre n’ar fi 
de totă corăspundătâre cu faptele întâmplate. Etă 
răspunsulă :

Domnule Redactoră!
Asupra notiței apărute în prețuitulă D-Vâstră diară 

Nr. 92 sub titlulă «Barbariă polițienâscă,*  Vă rogă ca 
să-ml publicați următărele observațiuni:

Cum și pe basa căroră date autentice și-a basată 
D-lă Redactoră informațiunile asupra acestui casă neno
rocită, acâsta nu o sciu și nici voescă să o sciu, numai 
însă atâtă îmi permită de a observă, cumcă aceste in- 
formațiuni nu corăspundă de felă referințeloră faptice.

Prin fasionarea organeloră oficiâse, cari au fostă de 
față, s’a constatată păn’acum, cumcă soldatulă de poli
ții! Biro Iozsef a comisă faptulă, împreunată cu ună 
sfârșită atâtă de durerosă, fără intențiune. Arma a fo- 
losit’o pentru apărarea persânei sale proprie în contra

incidentulă cu preva-

De altcum recomandă, ca să se aștepte resultatulă 
inquisițiuniloră suscepute deja de competentulă foră ju- 
decătorescă, punândă de sigură pe fiecare în posițiune, 
de a-și da o opiniune cu totulă obiectivă asupra Gestio
natului casă.

Brașovă în 8 Maiu 1885.
Cu distinsă respectă

Fr. Hi&mesch, 
căpitană orășenescă.

-------o-------

Afaceri locale.
Primirămă o scrisâre subscrisă de d. G. Navrea jun. 

cu privire la cele publicate în Nr. 93. ală fâiei nâstre 
despre ședința sinodului parochială ală biseri- 
cei Sf. Nicolae din Scheiu, în care s’a alesă comite- 
tulă parochială, epitropia și delegațiunile școlare. In nu
mita scrisâre se 4* ce între altele, că schimbările esențiale 
nu s’au făcută decâtă prin alegerea în epitropiă a d-lui 
primară D. I. Pascu în loculă colegului d-sale I. M. 
Burbea și că sinodulă a avută în vedere interesele scâ- 
leloră alegândă în delegațiunî 3 profesori, pre când în 
delegațiunile dela biserica din cetate nu se află nici unulă 
alesă. «Aici pâte ar fi putută fi vorbă de mâhnire,» 
adauge scrisârea. Că ședința sinodului a fostă turbulentă, 
admite scriitorulă, dar dice că turbulența ar fi provo- 
cat’o chiar d. epitropă. I. Manole, apostrofândă aspru 
pe ună membru din sinodă, și dacă d. protopopă nu l’a 
chemată la ordine, causa ar fi că a luată în considerare 
etatea înaintată a d-sale. Scrisârea mai susține, că 
»mâhnirea inteligenței» de care se vorbesce în Nr. 93 
ală «Gazetei*  ar fi numai închipuită, că nu s’ară fi co
misă abusuri și că demisiunea d-loră Andteiu Lupană 
și I. Manole din epitopiă n’ar sta în legătură cu cele pe
trecute în sinodă, căci celă dintâiu mai de multă a disă 
că se retrage, âr celă din urmă a mai demisionată și 
altădată. Scrisorea se finesce cu următărele cuvinte: 
«Mi se pare curiâsă în darea de semă espresiunea 
«clică,1 nu sciu ce vrea să însemne acestă cuvântă, 
dâr dacă vrea să înțelâgă prin cuvântulă clică marea 
majoritate a sinodulni parochială, apoi atunci espresiunea 
e rău alâsă.»

N’amă publicată corespondența în întregulă ei, 
pentrucă nu voimă să se ocupe foia nostră cu persâne, 
ci numai cu principii și cu fapte. Lăsămă ca să judece 
cei ce au fost da față dacă afirmările de mai sus sunt mai 
corăspuncjătăre adevărului'decâtă cele din Nr. 93.

Ce privesce espresiuneade .clică*  sub acesta se pâte 
înțelege chiar și o maioritate, care nu lucrâză din pro- 
pria’i convingere, ci se face instrumentulă unei singure 
său câtorva persone. fir «clicașl» suntă toți aceia, din 
cari se compune «clica.» Numai în sensulă acesta cre- 
demă, că a întrebuințată corespondentulă nostru numirea 
de »clică*  și .clicașl,» fără a voi să vateme pe nimenea 
personală.

--------- O---------

CORESPONDENȚA PART. A «GAZ. TRANS.»
Pesta, 6 Maiu n. 1885. 

(D’ale espositiunei).
Domnule Redactoră I Voiescă a vă împărtăși una 

altă dela esposițiunea din Budapesta, mai alesă cu pri
vire la Români. In prima (fi de deschidere au putută 
întră cei chiemațl cu bilete roșii și bilete albe, și cari 
și-au scosă bilete de intrare cu 5 fl. de persână. Cei cu

ricantulă ramuriloră de frunză verde.
bilete roșii au putută întră în apropiare nemijlocită a 
suitei curții regale, âr cei cu bilete albe au stată pe lo
culă dintre pârta de intrare și pavilionulă industriei, 
celă mai mare dintre paviliâne, fiind despărțiți prin cor- 
donă de trupa celoră cu bilele roșii, grupați în jurulă 
pavilionului regală.

Pompa desvoltafă cu acestă ocasiune, numele ce 
lor presențl din familia regală, ale ambasadorilor străini, ale 
magnațiloră și antoritățiloră publice șcl., discursurile ce
tite, tote le-ați putută ceti din (Jiare, mai cu deamă- 
nuntulă, decâtă cum vi le-așă pută eu descrie; am nu
mai să mai însemnă, că cei chiemațl cu bilete albe, deși 
era prescrisă să se înfățișeze în fracă și cravată albă, 
nu s’au ținută de acestă ordină, ci au întrată fiăcare 
după gustulă propriu și nu prea sărbătorescă, fără ca să 
fi fostă împedecațl la intrare.

Industria propriu ungară culminâză în ceramica 
(pocelaneriă) dela Pâcs (Funf-Kirchen, Cinci-biserici) a 
lui Zsolnay, și într’adevără de nu e superiâră celei chi- 
nese, îi este egală, frumosulă colorită variată ce-lă dau 
obiecteloră cu puterea focului, este ună secretă ală ace
lei fabrice, carea scie aplica forța focului cu 40—50 de 
grade mai tare, ca alte fabrici de porcelană ale Europei. 
Princesa de coronă Stefania a cumpărată mai multe o- 
biecte, se înțelege că prețurile suntă pipărate.

După ce amă dată tributul recerut industriei prime 
ungare, nu mă demită cu acâstă ocasiune și la amintirea 
altora, căci atunci ar trebui să fiu prea lungă în acâstă 
referadă, ci mă mărginescă cum caisei mai susă, la cele 
ce interesâză deocamdată pe publiculă română, căruia 
trebuie să-i scrie dianstica română.

De sine se înțelege, că ori la care esposițiune, în 
prima săptămână, ba se pote t^ice în prima lună aran- 
giarea obiecteloră nu este complectă. Și aici multe pa
chete, lădl etc. suntă încă nedesfăcute, altele acuma so- 
sescă, prin urmare expunerea tuturora obiecteloră se 
pâte calcula abia pe la mțjloculă lui luniu.

Din celea ce amă putută vedea în grabă mare ca obiecte 
românesc! suntă: O casă română din comitalulă Huniă- 
dârei, prea simplă, primitivă, în carea nu poți găsi in
dustria de domne ajută, îmbrăcațl ună bărbată și o fe- 
meeă în costumă țărănescă, ună pată cu covoră, masă, 
cuieră cu ștergare brodate, nu sciu cine le-a trimisă, 
dâr dacă voia să arăte publicului industria casnică ro
mână, putâ să afle obiectele de frunte și nu câda 
acestora.

Altă casă, totă în acelă pavilionă, adecă ală in
dustriei casnice (hâzi ipar csarnok), este una din comi- 
tatulă Carașului, cu totulă superiâră celei din Huniădâra, 
și aici ună bărbată și o femeeă costumați, mai multe o- 
biecte, instrumente de casă, țesături, cusături, brodării, 
lucruri de mână etc., nu voescă să le laudă eu, ci tre- 
bue să amintescă, că Maiestatea Sa regele, Duminecă 
(în 3 Maiu) punctă la 1 âră a ajunsă, cu cei ce-lă con
duceau prin esposițiune, la acâstă casă, și eu avândă o- 
casiune norocită de-a pulâ sta în apropiere, am aurită 
când (fise regele: Aceștia suntă Români? — Da Maiestate! 
3egele: Asta e frumosă, chiar frumâse lucruri, e fru- 
mosă! adecă cuvântulă «frumosă» l’a esprimată de 
trei ori.

Totă în acestă pavilionă este și ună costumă feme- 
escă română, espusă de dâmna Leontina Romană, soția 
d-lui deputată și profesoră universitară Ales. Romană, 
este frumosă și merită o atențiune espresă. Sârbimea de 
pela Szabadka și Kikindg este representată tare în a- 
cestă pavilionă, prin obiecte din industria casnică; suntă 
espuse în mai multe despărțituri și se pâte observă, că 
damele, cari dau esplicațiuni âspețiloră mai înalțl, le arată

FOILETON U.

Istoria unei păpuși*).

Scumpele mele păpușele! odată mi-a povestită o 
frumâsă păpușă istoria ei și eu vă voiu povesti-o așa 
după cum mi-a spus’o ea, — deci ascultați-mă:

,Mai înainte de tâte trebue să sciți, că amă fostă 
fabricată la Ntirnberg și pusă fiindă într’o ladă d’impre- 
ună cu multe alte companiâne de-ale mele, m’au espe- 
dată la Bucurescl. Nu vă voiă povesti tâte întâmplările 
călătoriei — sciu însă atâta, că deși pe ladă era scrisă: 
«lucruri frângibile», am fostă în totă timpulă călătoriei 
nâstre aruncate încâce și încolo, și e minune că nu 
mi-amă ruptă gâtulă și că amă ajunsă sănătâsă și intrâgă 
la Bucurescl.

Abia ajunsă la destinulă meu, ună domnă mă luă 
cu multă delicateță în mână, mă privi, și apoi dise către 
o dâmnă, ce era acolo :

Uite-o! câtă e de frumosă 1 Și câtă e de elegantă 
îmbrăcată! Cine va voi să-o cumpere trebue să o plătâscă 
scumpă. Astfelă dicândă, acățâ ună biletașă de vest- 
mântulă meu, pe care era scrisă ună numără, mă acăță 
apoi la ferâstra boitei, îngrijindă de a mă acoperi cu ună 
clopotă de sticlă.

In acâstă posițiă amă stată multă timpă; în tâtă 
dimineța domnulă boitei mă curăță cu-o periuță, ca să 
nu mă strice prafulă, și apoi mă punea âră la loculă meu. 
Mai târdiu vedeamă venindă copilițe frumâse însoțite de 
dame elegante și— spunândă dreptă. — tote mă privâu, 
âr copăițele arătau mereu cu mâna spre mine. Mamele 
însă, când audiau de prețulă ce costamă, (ficeu: —N’am 
atâția bani pentru a cumpăra acâstă păpușă. Alegeți alta I 
Și ele se îndestulâu în sfârșită și cu alta, mai puțină 
frumâsă ca mine și se ducâu acasă. Mie însă nu ’mi 
mergea chiar rău în acâstă boltă, dâr mă urîsemă să stau 
totă la ună locă și dorâmă fârte multă să vină cineva 
și să mă cumpere.

Dorâmă să vădă câte ceva nou și visâmă sămergă 
și să locuescă în ună paiață frumosă său să amă ună 
pată de aură și ună salonă cu tapete de damască ori să 
fiu în societatea unei patrone grațiâse, care să mă ducă 
pe ici pe colo, spre a vedâ lucruri frumâse, și invidiamă 
pe companiânele mele ce se ducâă una câte una, lăsân- 
du-mă singură. Insă nimeni nu voia să scie de mine ! 
— E prea scumpă ! (ficâu și ’și alegâu alta.

In sfârșită într’o di, stătu înaintea boitei o calâscă 
frumâsă. din care se scoborî o damă învelită într’ună 
elegantă vestmântă cu blană și o fetiță îmbrăcată în ca
tifea. Abia intrate, privirele fetiței se și îndreptară spre 
mine, și ea (fise arătându-mă cu degetulă: — Mamă! 
vrâu asta.

Dama într’adevără află că costamă prea multă, dâr 
vădendă că allfelă fetița se punea la plânsă, mă cum
pără dicându’i: — Ți-o facă presentă, cu condiția însă 
că vei avea grije de ea și nu o vei strica în câte-va 
(file.

Fetița mă strîngea în brațele ei și sărea de bucuriă 
și eu încă eramă de totă mulțămită, că amă putută scăpa ■ 
odată din prinsârea în care amă fostă, spre a vedâ câte ceva 
nou. Intr’aceea amă traversată cetatea în calâscă, apoi 
intrarămă în ună paiață frumosă și așa de mare cum nu 
mai vă^usemă până atunci, și fetița, care se chiăma Flo- 
rica, mă conduse îndată la tata ei, la camerieră, la bu- . 
cătărâsă, la vizitiu, în sfârșită la toți — cărora mă arătă 
ca pe o minune, dicendă că sunt frumâsă, că amă pără 
blondă ca aurulă; mă luau apoi fiecare în brațe ca să 
mă privâscă mai de aprâpe și în cele dintâiu momente 
eram admirată și onorată.

In cea dintâiu nâpte Florica voia să mă aibă în 
pată cu ea și a doua (fi nu voia nici bareml să mârgă . 
la preumblare, voindă mai bucurâsă să rămână cu mine J 
acasă.

Astfelă credâmă a fi ajunsă culmea fericirei și în 
acestă chipă restulă vieței mele l’așă fi petrecută- fârte 
veselă; dar nu fu chiară așa. Câteva <Țile mai târtfiu o 
mătușe a Floricei îi aduse o păpușe dela Parisă, ce 
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cu simpatia și predilecțiune; de sine se înțelege, că a- 
ceste dame maghiare suntă din societățile cele mai bune.

Dar să mergemă la pavilionulă orientală. Cum întri 
aici, prima cameră în drâpta este, precum se vede, des
tinată pentru România; în aste trei dulapuri cu uși 
de sticlă, scrisă de-asupra: articlii industriali din 
România (Român belfoldi czikkek) — poți găsi 
paltâne, (țundre, șube) țărănesc! din habă albă, ciorecl, 
cojoce din pei, lucruri de mână, brodate, țăsute, cusute 
etc., pe păretele stângă ală camerei covore, ștergare, 
brâne, etc. lucruri de mână cu inscripțiunea: »espuitoră 
Carolă Szatmâry*  (Kiâllitâ Szatmâry Kâroly), mai stau 
lângă aceste nisce lucruri de mână din Craiova, cu nu
mele română ală espuilorului, dar mi-am uitată a mi-lă 
însemnă. Lângă acestea cu inscripțiunea: »Româniâba 
importâlt czikkek*  >articli importtațî în Româ
nia*  este ună ce curiosă: lucruri cari ară pute ave va- 
lâre la popâre barbare și anume obiecte pentru cuhnă, 
din tinichea (plevă), sticlăriă, porcelane, dar ce-ți poți în
chipui mai ordinară și primitivă, încâtă trebue să cugețl 
că este o batjocură, arătândă lumii pe ce nimicuri ai să 
capeți bani în România, și ca consecință, că România 
nici d’acelea nu p6te produce, ci trebuescă importate.

Eu din parte-mi nu sciu ce altă scopă pâte ave 
acăstă caricatură; apoi dâcă esposițiunea ungurâscă a 
voită să arate lumei productele României, nu trebuia să 
espună articlii importați, ci esportați din România; dreptă 
aceea ar fi bine, ca consululă României din Budapesta 
să le privăscă cu atențiune, și să-și c-ără informațiune, 
cine cu ce scopă le-a trămisă? Și că ore chiar din Ro 
mânia suntă? apoi ar pută pretinde cu totă dreptulă în
depărtarea loră.

Finescă cu aceea observare, că șorțurile lotăriei 
esposițiunei, cari se voră trage in 31 Octomvre a. c., în 
față au inscripțiunea maghiară și germană, în dosă fran- 
cesă, italiană și în trei limbe slavice, cari nu le pricepă, 
dar abună-semă voră fi croată, serbă și polonă seu sla
vă; însă limba română nicăiri ca în palmă. Trei mi- 
lione de Români din monarchia austriacă n’au meritată 
atâta atențiune, ca și când n’ar esistâ.

Rotzina.

'Teatru maghiară. în Deșin.
Formându-se acum vre-o 3 ani aici ună comitetă 

pentru înființarea unui teatru maghiară sub președința 
prefectului, s’au emisă acții și s’a pusă la cale câștigarea 
fândului trebuinciosă prin colecte dela comune și privați 
și aranjându-se și o lotăriă de obiecte.

Resultatulă acestoră lucrări este, că acum de vre-o 
lună lncâce se lucră la săparea fundamentului și dărîma- 
rea unei case vechi, spre edificarea casei de teatrn ma
ghiară, care e dată în întreprindere cu 32,000 fl. v. a. 
la ună măestru din Clușiu. Loculă l’a donată orașulă 
Deșiu.

In provocările pentru subscrieri îmi aducă bine a- 
minte, că s’a scrisă în diarulă săptămânală „Szolnok- 
Doboka», că Maghiarii fiiindă încunjurați și amenințați 
cu desnaționalisare de Români și Sași, fiecare să jert- 
fâscă pentru teatrulă maghiară, ca scută ală națiunei 
loră; și totuși s’au aflată dintre Români suflete servile, 
cari sărută bâta ce-i lovesce! și contribuiră câte 10 fl. 
escusându-se ca cum ar fi ei chiar Maghiari, că nu potă 
dâ mai multă pentru ună scopă atâtă de folositoră; — 
dar Ia »Asociațiunea transilvană*  nu dau nici câte 1 fl. 
ori 5 fl.! Pre unii ca aceștia, cari altcum mâne 
voră cere știpendii pentru fii loră dela «Asociațiune*,  este 

bine a-i țină în evidență, ca să-i cunoscă națiunea ro
mână, fiindcă aceștia aducă — ca și ună Georgiu Popă 
și Iosifă Roșea din Alba-Iulia (vedl Nr. 88 a. c. din 
.Gazeta Trans/) bune serviții maghiarismului, — și apoi 
nu se genăză a se gerâ pre sine totodată de Maghiari și 
de Români!

Dar ca să nu se dică, că facă personalitate, de as- 
tădată — sperândă îndreptare — le refacă numele!

Sacrificatului.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală >Gaz Trans.*)

Pesta, 9 Maiu. — Autorulfl omorului du- 
plu din Harisbazar, Emerich Balentics, în urma 
propunerei procurorului statului, la pertractarea 
finală, a fostu condamnatu la m6rte prin spân- 
(Jurătdre. Balentics a declarații, că după păre
rea sa nu merită pedăpsa cu m6rte, cu tdte a- 
cestea n’are intențiunea să apeleze. — Comisiunea 
financiară a camerei deputațiloru s’a ocupatu cu 
proiectulu de lege asupra procurărei capitalului 
trebuinciosu pentru căile ferate ale statului, pen
tru fabrica de mașine a statului și lucrătoriiloru 
deferii și oțălu dela Diosgyorîn sumă de 18,700,000 
fl. pe calea unui împrumută de stătu emițendu- 
se o rentă de 5 percente. După o desbatere a- 
mănunțită și după respingerea propuneriloru lui 
Helfy, proiectulu de lege s’a primită în tbte 
punctele sale.

------o-------

O caracteristică.
Ună raportară ală foiei ,D. Ztg.« Nr. 4788 dela 4 

Maiu caracteriseză pe ministrulă - președinte ungurescă 
Tisza în modulă următoră :

»Are ceva din «bătrenulă avară’ său din »Alchi- 
mistă;« dar mai multă decâtă tâte, din acăstă fisionomiă 
vedl pe rabulistulă. Pasiunea tresare în aceste trăsuri 
și acăstă pasiune ar puie fi »îndreptată*  totă așa de bine 
asupra baniloră seu asupra »petrei înțeleptului,*  ca și 
asupra maghiarismului. Vădândă pe Tisza te gândescl 
la trăsurile sarbede ale unui Calvină seu Zvingli, — da, 
ar fi ună escelentă modelă pentru ună »rabină, care 
ține o conferință asupra talmudului.*  Zace ceva în 
aceste trăsuil, ce cu hotărîre îți spune: >Dacă cre
deți, că partea cea mai mică din ceea ce dică este altfelă 
decum vă spună, atunci vă trântescă cartea în capă! 
Atunci de sigură vă veți convinge!*  Capului Iui Tisza îi 
și corăspunde întrăga lui persână, întrega lui purtare, 
fiecare din mișcările sale — și așa vă^endu-lă înveți a 
pricepe întrăga lui însemnătate, întrăga lui politică. Elă 
e în ărecare sensă încarnațiunea maghiarismului, a pu
terii sale de avântă, a simțului despre sine, a încrederei 
sale neșovăitore în propria’i putere și în ârba ocârmuire 
a sorții, a nenduplecării și — încăpăținării sale.*

---------O---------

DIVERSE.
0 fermecătore. — O femeiă bătrână, urîtă și pitică, 

ună adevărată prototipă ală unei vrăjităre, se afla deună- 
dile naintea tribunalului suptă acusațiunea de escrocheria, 
comisă în paguba unei alte femei prostă, superstițiosă 
și lesne credătăre. Suma sustrasă credulității acestei fe
mei este peste o sută fiorini. Pricina datăză cam de 
multă: la 24 Noemvre 1877 acusata Teresia Rigo, care 
venea în tote dilele la precupăța Anna Schindler spre a-i 

da cu cărțile și a-i proroci noroculă, a sciută prin ta- 
lentulă său oratorică și persuasivă s’o convingă, că nimică 
n’ar fi mai lesne decâtă a preface prin congiurări afa
cerile cele mai rele în fârte bune; dăr congiurările sin
gure nu folosescă, dăcă persona care le pronunță nu are 
asupră’șl o sumă de o sută de fiorini, cu cari trebue să 
mârgă la o răspântiă de stradă, unde să pronunțe cuvin
tele magice învârtindă în același timpă suma de bani; 
banii însă nu se perdă, ci după ce voră fi servită pen
tru farmecă, ea le va înapoia și se va mulțămi cu ceeace 
domna Schindler va găsi cu cale a-i oferi dreptă răsplă
tirea osteneleloră sale. Anna Schindler însă era departe 
d’a poseda sute de florini, dăr vrăjitorea, deprinsă să în
lăture obstacolele, găsi ună remediu și pentru acâsta, 
arătândă că în lipsă de bani gata potă servi și giuvaere 
prețiâse și orice lucra de valore lesne transportabilă, 
destulă numai să represinte suma de o sută florini; ună 
escedinte nu strică, dăr o lipsă ar paralisa efectulă far
mecului. Neghiâba precupeță îi înmânâ dăr trei-spre-dece 
fiorini; toți banii câți avea în casă, bijuterii, argintăria 
și alte obiecte și în fine, ca să nu lipsâscă nimică din 
suma cerută, îșl scâse chiar și cerceii din urechi. Nemul- 
țumindu-se cu atâtea, fermecătorea Rigo îi ceru și ună 
șală, ca să pue obiectele într’insulă, recomandândă pre- 
cupeței s’o aștepte la prăvăliă și să păstreze celă mai 
absolută secretă pănă la întârcerea ei. Se înțelege, că 
Anna Schindler n’a mai vădut’o nici odată și că nici 
afacerile prăvăliei nu luaseră doritulă sboră. Afară d’acâsta 
avu să mai îndure mustrările bărbatului său, căruia îi po
vesti ună basmă, că ar fi fostă jăfuită de hoți. Suntă 
numai puține <|ile decând Anna Schindler revădlu pe 
stradă pe fermecătârea Rigo și, fără a se mai teme de 
farmecele sele, mijloci arestarea ei. Acusata tăgăduia 
faptulă ce i se imputa, dechiarândă că nici nu cunâsce 
pe reclamantă, dăr tribunalulă, constatândă identitatea 
ei, o condamnă la patra luni de închisâre.

MULȚĂMITĂ PUBLICĂ.
Subscrișii aducă prin acâsta în numele societății de 

lectură »In. M. Clainiană*  a teologiloră din Blașiu cea 
mai cordială mulțămită domnului Georgiu Boeră din Vadă 
supra-locotenente c. r. în pensiune, domiciliată în Co- 
h*lmă,  pentru darulă mărinimosă de 10 fl. v. a. ca taxă 
de membru fundatoră la sus amintita Societate.

Dâe bunulă Ddeu, ca fapta nobilă și demnă de tată 
lauda a domnului George Boeră să afle mulțl imitatori, 
iubitori de cultură și progresă ca D-Sa.

Pentru Societatea de lectură >In. M. Clain.*  
Blașiu, 6 Maiu 1885.

Nicolau Poganii, Parteniu Birlea,
președinte. not. coresp.

uurauin la bursa de Vlena
din 8 Maiu st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 ... 96 10 
Rentă de hârtiă 5°/o • • 92.25
[mprumutulă căilortt ferate

ungare........................ 146. —
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostil ung.
(1-ma emisiune) . . . 97.—

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

Amortisarea datoriei căi- 
lortt ferate de ostil ung.
(3-a emisiune) ..... 107.40 

Bonuri rurale ungare . . 102.50 
Bonuri cu ci. de sortare 1C2.25 
Bonuri rurale Banat-Ti-

mișă...............................102.—
Bonuri cu cl. de sortarel02. - 
Bonuri rurale transilvane 100.75

Bonuri croato-slavone . . 101.— 
Despăgubire p. dijma de

vină ung.............................96.50
Imprumutulă cu premiu

ung...................................116 25
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 119 40 
Renta de hărtiă austriacă 82.20 
Renta de arg. austr. . . 82.40 
Renta de aură austr. . . 107 25 
Losurile din 1860 . . . 139 —
Acțiunile băncel austro-

ungare ........................  853 —
Act. băncel de credită ung. 288.50 
Act. băncel de credită austr. 287.75 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc!................ 5 85
Napoleon-d’orl................ 9.86—
Mărci 100 împ. germ. . . 61. —
Londra 10 Livres sterlinge 124.90

Editară: laeobfi Jtaeșianu.
Redactară responsabilă: Dr. Aarti Miwsiasm

Zicea: »tata*  și »mama« și cânta din piană. Florica de 
totă fericită acum cu acestă păpușă nouă, începu a mă 
maltrata și a mă lăsa prin vr’ună unghiuleță, fără de a 
mă mai privi măcară, și vă puteți închipui câtă suferâm 
vetjându-mă tractată astfelă, după ce fusesemă cât-va 
timpă predilecta ei. Totuși amă resistată tuturora aces
toră maltratări și eramă încă frumâsă; dăr într’o dli Flo
rica voindă a’și pune în ordine uneltele de cuhnă, ce le 
căpătase presentă, făcu între altele ună felă de plăcintă 
cu ună pică de lapte și avu frumăsa inspirațiune de a 
mă arunca într’o âlă cu capu ’n josă și cu piciorele ’n 
susă, ca să o gustă, ba nu se îndestuli de a’ml mânji 
fața și perii mei cei blondl cu acăstă papă, ci mâDji cu 
o linguriță și ună căsornică frumosă, pe care ’lă căpă
tase presentă dela tata ei.

Intr’adevără, când mă duse să mă arate mamei sale, 
acăsta o mustră, căci mi-a mânjită fața și ’i dise că nu 
’i va mai cumpăra alte păpuși nouă. Florica îi promise 
că nu va mai face astfelă de lucruri, dăr după aceea 
nu mai voia să mă mai vacjă, pentru că devenisemă urâtă; 
mă aruncă deci într’ună unghiu la o parte între alte ju
cării rupte și stricate și tăte onorurile ce le avusemă eu 
trecură la păpușa din Paris.

De ați sci cum plângămă în unghiulețulă meu celă 
întunecosă după bolta vânzătorului de jucării și câtă de 
lungi îmi părău orele în acăstă grămadă de prafă și de 
jucării stricate! In întristarea mea gândemă că de ară fi 
venită celă puțină ună șoricelă să mă rodă și astfelă să 
’ml pună odată capătă vieței.

La celă mai mică sgomotă, gândămă că a fostă 
șârecele, ce trebuia să ’ml facă sferșitulă și avămă o frică 

așa de mare, încâtă de așă fi fostă de carne și âse — 
așă fi tremurată. Și odată într’adevără că și audii ore- 
care sgomotă, care mă făcu să credă, că mi-a sosită ca- 
pătulă, când vădui că vine Florica, mă luă de ună brață 
și mă duse în cuhnă, unde era o fetiță răă îmbrăcată, 
der cu o față simpatică.

— Ecă aici o păpușe—<fise Florica, — âc’o, tu încă 
te vei putea juca și petrece cu dânsa. Fetița se puse pe 
rîsă și nu se încredea de fericită ce se simțea; mulțămi 
Floricei, și deși ar fi dorită să o sărute, nu cuteza, de 
6rece era rău îmbrăcată, pe când Florica avea ună vest- 
mântă forte elegantă.

Fetița mă duse scasă la ea, ținându-mă în brațe 
ca pe ună lucru scumpă și, după ce ajunse în odaia ei, 
mă curăț! multă timpă, ’ml ordină părulă, ’ml spălâ fața 
ce’ml era acoperită de prafă, și deși nu devenii așa fru
mosă cum amă fostă, eram celă puțină curațică. Fetița 
acâsta se chiăma Maria, și despre marea feri fire ce era 
în acestă sărmană căsuță n’avea nimeni nici cea mai 
mică închipuire în palatulă celă bogată ală Floricei.

Maria mă purtă mereu cu dânsa, mă culcă, mă 
îngrijea — ’ml povestea năcazurile ei; când mergea la 
scolă mă punea cu bunăvoință pe pătuțulă ei și când 
venea acasă, cea dintâia sărutare eră a mea. In cele din
tâi dile mă temeamă că Maria, căpătândă și alte presente, 
mă va uită și ’ntr’o bună diminâță mă va aruncă la o 
parte precum făcu Florica; der’ nu fu așa. Mai ântâiu 
de tâte nu căpătă presente, deârece erau săraci, apoi 
mă și avea atâtă de dragă, încâtă credă că nu s’ar fi 
putută despărți de mine cu una cu două. Astfelă i-am 
fostă mulțl ani companiână și când primea că presentă 

ceva sdrențe, cea mai mare plăcere a ei eră să ’ml facă 
ea însăși ună vestmântă nou; așa încâtă în tâte ’ml 
mergea mai bine ca la Florica.

într’o Zi însă mama Măriei i-Zise, că acum este 
mare și că mai ântâiu să mârgă și să învețe a cose la 
vr’o cusătorâsă — apoi să se ocupe cu jucăriile ei. piua 
în care Maria a trebuită să renunțe de a se mai juca 
cu mine, a fostă fârte tristă pentru biata fetiță; ea mă 
luă în brațe, me strînse câteva momente la inima ei — 
apoi deschise o cassetă din dulapulă ei, mă așeZâ în 
mijloculă albituriloră celoră plăcută mirositâre și mă în
chise suspinândă. Dâcă nu erâ găuricea cassetei, pe unde 
vedeamă pe Maria când umblă prin chiliă și o audiamă 
vorbindă, mi-ar’ fi părută că sunt în ună mormântă.

Astfelă închisă am stată mulțl ani, până când Maria, 
fundă destulă de mare, se căsători după ună lucrătoră. 
Acum simții, că âr se reîntârce lumina sârelui spre mine, 
deârece prin găuricea cassetei auZisemă pe Maria spu- 
nendă bărbatului ei, că doresce să-mi facă ună vestmântă 
nou, pentru ca să mă dea presentă de crăciună copiliței 
sale.

Inchipuiți-vă câtă sunt de fericită! și vă asigură, 
că e cu multă mai bine în miserele căsuțe, unde se află 
ună pică de iubire, îngrijire și bunăvoință precum eră în 
acăstă familiă, decâtă în palatele cele avute și pompose, 
unde domnii în mijloculă petreceriloră nu se mai gân- 
descă la noi. Trad. din 1. italiană de

I. Mercuru.
------ o-------
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Bursa de Biicuresci.
Cota oficială dela 24 Aprilie st. v. 1885.

Cump. vend.
Renta română (5%). . . 85 86
Renta rom. amort. (5%) • • 91% 92

» convert. (6%) • 87Va 88
împr. oraș. Buc. (20 fr.) . 31 32
Credit fonc. rural (7%) . 99 100

* )> » (5°/o) 84 84’/^
» » urban (7%) . 97 97%
» » > (6°/o) • . 88Va 89
> > > (5°/0) . . 81% 81

Banca națională a României 1110 1130
Ac. de asig. Dacia-Rom. . 315 320

« » » Națională 235 240
Aură............................... • 14.%% 14%%
Bancnote austriace contra aură — —

Cursulu pieței Brașovu 
din 9 Maiu st. n. 1885.

Bancnote românescl .... Curnp. 
Argint, românesc . . . 
Napoleon-d’ori .... 
Lire turcesc!.................
Imperiali.....................
Galbeni.........................
Scrisurile fonc. »Albina*  
Ruble Rusesc! .... 
Discontulă »

>

»

. 8.73
8 65
9.83

11.08
10.07
5.80

100.50
120.—

Vend.
»

»

»

7—10 % pe

>

> 

» 

» 

>

» 
anii.

8.75
8.70
9 85

11.12
10.10
5.84

101.- 
121.1/

Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei “ se potă cumpăra în tutunge
ria lui I. Gross.

Nr. 16—1885.

Forte potrivită ca darfi.pentru confirmare.

<§r. (Edward (Myss,
Doctorii în medicină și chirurgia, mamosă și oculistu, 

operatorii, fostă oculistu ală ț&rei,
are ondre a face cundscntu, că ărăsl s’a stabilită 
în Brașovă ca medică practică, și că a înființată în

Ulița negră în casa Dlui luga nr. 339

Unu atelieru dentisticu
unde p6te ori-cine avă ajutoră medicală atâtă 
pentru conservarea dințiloră, îmbunătățirea posi- 
țiunei loră s. c. 1., precum și pentru înlocuirea 
dințiloră perduțl cu alți artificiali, singuratici seu 
dentura întrăgă, cu platca din cauciucă său aură.

Dinți se scotă cu, său fără întrebuințarea 
narcosei.

Prețurile moderate. La cerere se spune pre- 
țulă înainte pentru fiecare lucrare.

Orele de cosultațiune dela 10 până la 1 a. m. 
și dela 3 până la 4 ore d. m.

Dumineca și în sărbători numai înaintea prân
zului. Scosulă dințiloră și consultațiune pentru 
săraci dela 9 până la 10 ăre a. m. gratis.

Subsemnata comisiune esmisă pentru admi
nistrarea averei ținătdre de biserica gr. or. din 
cetatea Brașovului dela Sf. Treime voiesce a edi
fica din nou morile numitei biserici aflătăre în 
comunele Poiana Mărului și Sâmbăta superidră.

Spesele de edificare s’au statoritu pentru 
mdra din Poiana Mărului cu 863 fi. 16 cr., ăr 
pentru acea din Sâmbăta cu 1065 fi. 68 cr. v. a.

întreprinzătorii ’și potu preda ofertele loru 
provădute cu 10% vadiu subcomisiunei încredin
țate cu pertractarea oferteloru, care pertractare 
se va țină la 20 Maiu a. c. 11 ăre a. m, în can
celaria bisericei la Brașovă, tergulu cailoru în 
casa de sub Nr. 34.

Planurile, preliminarele și condițiunile se 
potă vedea la notariulu comisiunei d-lă Iordanu 
I. Munteanu, asesoru la scaunulă orfanalu.

Din ședința comisiunei administrative ținută 
în Brașovă la 30 Aprilie 1885. —

C<rf. A. ESetlileii, m. p. 
comite supr. corn. min.

—ss Norocii ne^șteptotu =—
Am cumpărată la o licitațiune întregulu de- 

posită alit unei renumite
Fabrice de cesornice din Geneva

cu jumătate prețulă regulată, prin 
care sunt în plăcuta posițiune a es- 
pedia promptă mai josu însemnatele 
ceasornice fine la orl-cine ’ml va co
manda, cu prețuri de batjocură, au 
costată mai ’nainte capacele și regu- 
larea acestora atâtă, câtă se cere a-

cum pentru întregulă căsornică, și spre dovada 
unei stricte solidități se primesce îndărătă ori-ce 
ceasornică, care nu va, conveni, astă-felă suntă 
tdte comandele fără risică.

Numai cu fl. 5.10
ună ceasornică de buzunară, cilindru din celă mai fină 
aură do ble, seu argintă de nikel franțuzescă fărte fină 
gravată, și guiloșală, regulată pe minulă. Totă asemenea 
din argintă curată de 13 probe, punciată de oficiu c. r., 
bine aurite fl. 7. —

Numai fl. 7.40
ună ceasornică anker din celă mai fină aură double său 
argintă nikel, fină gravată și guiloșată, cu 15 rubine cu 
secundară, repassată după secunde. Totă acesta din 
gintă de 13 probe, punciată de oficiu c. r. și bine 
rită fl. 11. —

ar- 
au-

Numai fi. 8.50
ună remontoire de Washington din aură-double, său 
gintă nikel, de întorsă fără cheiă, cu aparată pentru 
dreptarea minutarelor^ și cu ună mehanismă fină de 
kel, iotă acesta din argintă curată de 13 probe, punciată 
de oficiu c. r. fl. 13. —

Pentru mersulă regulată ală tuturora acestoră cea
sornice se dă garanțiă pe cinci ani.

Pe lângă tătă eftinătatea fabulăsă se mai dă gratis 
la fie-care ceasornică și ună lanță de aură-double 
cu

ar- 
în- 
ni-

să

brelocă, cheiă și carabina.
Comandele cu bani gata, seu prin rambursă poștală 

se adreseze la
Uhren- Fabriks-Hauptdepât

Wien, tll Hintere Zollamtsstrasse 9.

I. 11. Rabin o vie s 1—4
2—3
A

Forte potrivită ca darii pentru confirmare.

~ ......................

*
*

(Nr. 25)
Mersulă trenurilor^

pe linia Predealft-Budapesta a calei ferate orientale de stată reg. ung.
Comande din provincie

—= se esseccftâ pn.n.ctri.al'â. =

Pentru saisonulu de primăvară

Toalete
de promenade, de mirese 

și de casa
Mantale de pl6ie? Jaquete și Mantile după 

cea mai nouă modă 
confecționeză de grabă ș" cu prețuri moderate 

la
se

țfâovdșznai fâereșzțeșy 
în salonulă loru de confecțiuni de dame 

Brașovtt (piața mare.)

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

—Hlostre se triinitii la cerere franco.

e s
i
e s s e e 
s e e s s 
t

nu cu bani

Predealtt-3Sudapesta budapesta—Predealtt

Trenă 
accelerat

Trenu 
de 

persâne

Trenu 
omnibus

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
de 

peradne

Trenă 
omnibus

Trenă 
accelerat

Trenfi 
omnibus

în rate
10 procente
mai eftinw’

argintii, pendule, ceasor-de
cântândă dela 1 până la 10

• S3
I a e

gata
vendă ceasornice remontoir de aură și 
nice pentru salonă, odăi și cu musică, 
piese, inele de aură și de brilantă, lanțuri de ceasă, medalione, cruci,

brățări și garnituri, și adică cu plata în rate lunare.
Marfa se va trimite îndată fiecărui comandatoră, după tri

miterea primei rate. Vendare sub garanțiă. Tarife de prețuri ilus
trate, în cari se cuprindă și mărimile rateloră, dimpreună cu mos
trele pentru alegere, se trimită îndată franco, după trimiterea de 
20 cr. în mărci poștale seu bani gata. Singurulă locă de vendare 
de platce cu numeri, cari lumineză clară ndptea, patentate.

Totă felulă de reparaturi, orolăge și juvaeruri se efeptueză 
eftină și promptă. Numai la producătorulă. — Adresa:

«lacob IfucliS, Uhren- und Goldwaaren Fabricant
(Firma înregistrată la tribunalulă de comerciu.)

WIEN I, Schulerstrasse Nr. 1 (Rotschild - Palais.)
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BucurescI 
Predealu 
Timișd 

Brașovă 

Feldiâra 
Apatia 
Agostonfalva 
Homorodii 
Hașfaleu 
Sighișora 
Elisabetopole 
Mediașă 
Copsa mică 
Micăsasa 
Blașiu 
Crăciunelă 
Teiușă 
Aiudtî 
Vințulă de susă 
Uiora 
Cucerdea 
Gliirisă 
Apahida 

Clușiu 

Nedeșdu 
Ghirhău 
Aghirișfi 
Stana 
Huiedinfi 
Ciucia 
Bucia 
Bratca 
R6v 
Mezo-Telegd 
Fugyi-Văsărhely 
Vărad-Velințe

Oradia-mare 

P. Ladâny 
Szolnok
Buda-pesta]

Viena

(
(

( 
(

(

(

7.15
1.09
1.33 
2.06
2.16
2.44
3.03
3.18
3.51
4.51
5.11
5.39
6.00
6.29

7.02

7.38
7.55

8.24
8.48

10.08
10.18

11.33
12.06

12.25
1.11

1.49
1.54
3.14
5.10
7.30

2.00

6.30
7.09
7.41
8.09
8.53

10.18
10.55
11.36
12.11
12.35
12.54

1.29
1.45
2.26
2.48
3.12
3.19
3.36
4.10
5.39
559
6.28

6.54
7.10
7.25
7.49
8.11
8.52
9.11
9.29
9.52

10.27
10.46
10.56
11.04
11.14’

1.47
4.40

“ÎS’
6.20

5.45
6.28

7.07
7.42
8.51

10.52
11.56
12.43

1.23
2.07
2.27
3.06
3.22
4.15
4.44
5.10
5.19
5.47
6.38

8.51
9.18
8.00

8.34
8.59
9.35

10.16
11.04
12.17
12.47

1.21
2.05
3.08
3.39
3.55
4.06
7.30

11.05
2.37
6.40

2.00

0.50
10.15
10.50

Viena
Budapesta
Szolnok 
P. Lailăny 

Oradea mare (
(

Vărad-Velencze 
Fugyi-Văsărhely 
Mezd-Telegd 
R6v 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău 
Nedeșdu

Clușin

Apahida 
Gliiriș 
Cucerdea 
Uiâra 
Vințultt de 
Aiudtt 
Teiușă 
Crăciuneld 
Blașfi 
Micăsasa 
Cop șa mică 
Mediașii 
Elisabetopole 
Sigișdra 
Hașfaleu 
Homorod 
Agostonfalva 
Apatia 
Feldiâra

(
(

susfi

Brașovti

Timișfl
Fredealu

BucurescI

Nota: Orele de nâpte sunttt cele dintre liniile grâse.

8.25
8.00

11.24
2.01
4.11
4.21
4.29
4.40
5.02
5.46____e.oy
6.28
6.52
7.32
7.51
8.12
8.24
8.38
8.57
9.23
9.50

11.15
12.04
12.12
12.19
12.45
1.15
1.44
2.00
2.34
2.52
3.27
4.01
4.50
5.08
6.47
7.36
8.09
8.41
9.20

8.35
6.55

10.55
2.04
5.13
9.37
9.45
9.59

10.28
11.41
12.15
12.48
1.48
3.21
3.54
4.34
4.52
5.11
5.40
6.00
6.29
8.14
9.49
9.58

10.07
10.42
11.32
12.03
12.24
12.43
1.22
2.24
3.06
4.17
4.51
7.07
8.10
8.46
9.20

10.15
6.00
6.57
7.32

.
I

3.30
9.45

12.18
1.59
3.20
3.25

8.00
2.47
6.36

10.09

Tipografia ALEX1, Brașovu.

3.56
4.31

5.28
6.01

7.08
7.18

8.29
8.53

9.17
9.40

10.12

10.45
11.07
11.29
12.15
12.30

1.32
2.04
2.24
2.44
3.15
3.25
4.03
4.28
10.25


