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BrașovO, 12 Iulie st. v.
Articululă publicată de „Ham

burger Nachrichten/ scrisă, cum 
se Zice, la inspirațiunea fostului can
celar Bismarck, a făcut sânge reu în 
Viena și nu mai puțină în Pesta, 
lucru care a îndemnată pe cei din 
Berlin se telegrafeze în tote păr
țile, că cercurile conducetore con
sideră ideile desfășurate în acelă 
articulă ca fiindă în contrazicere 
cu tractatulă de întreită alianță.

Nici nu se putea se nu pro
ducă nemulțămire și neîncredere 
în Viena și Pesta articululă fâiei 
germane, când în elă se observă 
o schimbare de frontă a Germa
niei, decă nu chiar acum, der în 
celă mai apropiată viitor, pote că cu 
ocasiunea visitei împăratului ger
mană la curtea din Petersburg.

Temerea acesta e cu atâtă mai 
îndreptățită, cu câtă e lucru fi- 
rescă, că Germania, în rivalitatea 
ei cu Francia, e adusă în critica 
posițiune, în casă de dușmăniă cu 
Rusia, de a fi vecinicu amenințată 
din două părțî, de două mari pu
teri, cari îi facă cu neputință a 
ave libertate de acțiune față cu 
Francia, din partea căreia Germa
nia se simte mai amenințată.

„Pester Lloyd,“ ocupându-se în 
doi articull de cele publicate de 
fdia germană Zice ca, decă e vorba 
ca Germania să figureze ca mij- 
locitbre între Rusia și Austro-Un- 
garia, cu condițiunea ca să facă 
acesta mereu concesiuni Rusiei, 
atunci alianța triplă e de pri- 
sosă, pentru-că cea mai dreptă și 
mai simplă cale de a ajunge prin 
jertfe la o împăciuire cu Rusia, 
este de a se înțelege Viena de-a- 
dreptulă cu Petersburgulă.

Vecji bine, că acestă lucru nu 
le vine la socotelă celoră din Ber
lină și deci nu trebue se ne princjă 
mirare, decă cercurile conducetore 
germane se’ncercă să slăbescă în
semnătatea articulului dușmană 

Austro-Ungariei, inspirată tocmai 
de acela, care a încheiată alianța 
triplă.

E adevărată, că susținerea fă
țișă a principelui Ferdinandă, ne
plăcută Rusiei, de cătră pressa 
austro-ungară în posițiunea sa de 
principe ală Bulgariei, nu p6te fi 
bine-venită în Germania, care nu 
vrea să trăiască în dușmăniă cu 
Rusia, și ne aducemă aminte, că 
mai Zilei© trecute se vorbea de 
ună programă, cu care s’ar duce 
împăratulă Germaniei la Peters- 
burgă și în care ar fi preveZută 
înlocuirea principelui Ferdinandă 
cu ună principe agreată Rusiei.

Peste totă atitudinea șovăitdre 
Germaniși în cestiunile, cari in- 
tereseză pe Rusia, a trebuită se 
nască bănueli și neîncredere în 
Viena și în Pesta, er articululă 
din „Hamburger Nachrichten“ n’a 
făcută decâtă se întărescă bănue- 
lile și neîncrederea cercuriloră 
conducetore ale monarchiei nbstre 
în lealitatea Germaniei, ca aliată 
a Austro-Ungariei.

E posibilă, ba chiar probabilă, 
că Germania la rendulă ei n’are 
destulă încredere în tăria monar
chiei nostre, și acesta ni-o arată 
o convorbire, ce a avut’o deună- 
Zile fostulă cancelară Bismarck 
cu ună Ziaristă englesă. A Zisd 
adecă că suntă popore în monar- 
chia nbstră, cari suntă lipsite de 
simțulă dinastică. Acestă impu
tare privesce în prima liniă, pre
cum se vede din supărarea lui „P. 
Lloyd“, pe Unguri, cari la ori ce 
ocasiune găsescă cu cale a sărbă
tori pe antidinasticulă Kossuth și 
a ataca armata comună pentru 
limba ei oficială germană și tra- 
dițiunile ei.

E de sigură mai vertosă ne- 
mulțămirea popdreloră nedreptă
țite din monarchiă, și cu deosebire 
din statulă ungară, care face să 

nu aibă deplină încredere Ger
mania în tăria monarchiei nostre.

Și câtă timpă va dura acestă 
trjsta stare de lucruri înăuntrulă 
monarchiei nostre, basele alianței 
ndstre cu Germania se voră clă
tina la orî-ce suflare de ventă. 
E adevărată, că guvernulă din 
Viena îșl dă silințe să stabilescă 
o împăcare a popbreloră din Aus
tria. Der ce face la rendulă său 
guvernulă ungurescă? Bate toc
mai drumulă contrară, așa că a 
ajunsă aprbpe la estremă cu mă
surile lui reacționare.

Numai o politică internă o- 
nestă, basată pe dreptate și echi
tate, pbte da tăria necesară mo
narchiei năstre, pentru ca să nu 
se mai temă în afară nici de o 
înțelegere a Germaniei cu Rusia, 
nici de împrejurări critice, cari ar 
sili’o să aducă jertfe grele în po
litica ei esteribră, nici de vre-o 
dependență a ei de Berlină ori 
de Petersburgu.

TDTUST
Adunarea partidei radicale serbesci în Jagodina.

Cetimă în „N. Fr. Presse“, că la 
adunarea partidei radicale din Jagodina, 
afară de delegații diferiteloră reuniuni 
radicale, s’au înfățișată o mulțime de ce
tățeni cu idei radicale din tdte părțile 
țSrei. Regența a telegrafată următorele 
la adresa președintelui Pasici: „Maiesta
tea Sa regele a primită cu deplină sa
tisfacția asigurarea devotamentului par
tidei. In numele Maiestății Sale espri- 
mămă marei adunări a partidei radicale 
înaltele mulțămiri pentru patrioticele sen
timente, pe cari regele și regența totă- 
deuna va pune celă mai mare pondă...“ 
După ce Pasici a ținută o vorbire mai 
lungă, prin care a făcută multă lumină 
asupra raporturiloră economice, s’a luată 
următorulă proiectă de condusă: 1.) Ati
tudinea de pănă acum a guvernului 
în afacerea oprirei esportului de porci 
se aprobă. Guvernulă însă este rugată, 

ca și de aici înainte să facă totă posi- 
bilulă, ca conflictulă, în câtă permită 
interesele și demnitatea țărei, să se apla
neze în modă satisfăcătorQ. Decă însă 
nisuințele guvernului ară rămâne zadar
nice, atunoi Serbia pentru pășirea inde
pendenței ei economice pote conta pe 
jertfele națiunei serbesci; 2.) Guvernulă 
este rugată, ca să-și dea silința a primi 
satisfacția dela Pdrtă pentru uciderea 
consulului din Pristina, er decă Porta îi 
va refusa acesta, să caute guvernulă ună 
modă, prin care statulă serbescă să pri- 
măscă satisfacția cuvenită pentru vătă
marea ce i-s’a făcută; 3.) Guvernulă este 
rugată, ca să îndeplinescă deosebitele 
părți din programulă său privitore la 
reformele pe teremulă economică.

O declarațiă a Iui Stambulov.
Ministrulă președinte bulgară a de

clarată în cailele trecute unui corespon
dentă ală fdiei „New-York-Herald“, că 
principele Ferdinand nu va abdioa; oă 
soirile răspândite despre proclamarea 
independenței bulgare suntă curate năs
cociri, că Bulgaria nu va plăti contri
buția anuală Turciei pănă când Tur
cia nu va răspunde notei bulgare, care 
cere recundscerea stăriloră de față din 
Bulgaria, și în fine, că esecutarea lui Pa- 
nița a fostă ună lucru necesară și sa
lutară.

llușii și Polonii.
Făia rusescă „Grajdanin“ scrie din 

inoidentulă transportărei oseminteloră 
lui Mickievicz în Cracovia următorele: 
„Mickievicz, ca și maioritatea Poloniloră, 
a fostă inimiculă Rusiei și a poporului 
rusă; der elă a fostă poetă slavă și Rușii 
n’arămerita numele de „dușmani11. Popo- 
rulă rusă voesce împăciuirea cu Polonii, 
der durere, cești din urmă nici că vreu 
să audă de împăcare și în dieta germană 
Polonii au votată pentrn ună proiectă 
militară în contra Rusiei. Trebue să se 
facă odată capătă acestei orbiri, fiindcă 
Polonii nu potă să spereze pururea la 
Apusă, care nici oă vre să scie despre 
dorințele și plângerile loră. Polonii tot- 
deuna au fostă folosiți ca mijlocă în 
mânile Apusului contra Rusiei. Ar
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(1)
Din domeniulu fabulei.

(După Hoffmann, Peters și alții.)

In timpurile din urmă lumea poveș- 
tiloră pare a fi dispărută cu totulă.

In evulu vechiu și mediu ea era 
atâtă de aprope, încâtă lighidnele ace
lei lumi erau prea bine cunoscute ome- 
niloră, er unele din ele trebuiau să-și 
plătescă chiar o contribuția representan- 
țiloră lui Aesculap, pe seina suferin- 
diloră.

Deorece animalele în lumea poveș- 
tiloră apară în figuri și moduri de a trăi, 
dela cari celelalte țări se abată cu to- 
tulu, și deorece în cărțile respective de 
astădl nu se menționeză nimicQ, ca să 
ne putemă face ideă de cunoscințele na
turale și de viăța spirituală din acele 
timpuri, merită să le oundscemă după 
descrierile loră din vechime.

Astfelă găsimă mai ânteiu pe acele 
rațe, care se nască din „Anatifera ar- 
bor“, pe care Adam Lonicer, în cartea 
sa despre plante, apărută în ală 16-lea 
secolO, îlă descrie astfelă: „Pomulă ra- 
țeloră, anume acelă pomă, din ale că

rui fructe se nască rațe vii, adecă în
tocmai ca cele ce se găsescă pentru 
mâncare. “

Să crescă rațe în pomi! Acesta pare 
ridiculă și de necrezută. Der așa se 
spune în istoriile Scoțiane și așa se ex
primă Olaus Magnus în cartea a 17-a a 
Istoriiloră ițăriloră nordice. Elă 4i°e 
adecă, că în insulele Orchades în Scoția 
ară fi nisce arbori la țărmulă mării, din 
ale căroră fructe, cari suntă mici ca mel- 
cișorii, decă cadă în mare, nască rațe, 
cărora apoi le crescă aripi și sbdră cu 
alte rațe sălbatice.

Pe câtă se pare acesta de straniu 
și ciudată, totuși nu este o fabulă, ci 
trebue să fiă și ceva adevărată și acesta 
cu atâtă mai multă, că nl-o spună și 
Englesii în caetele loră botanice, oă au 
văcjută și ei înșiși acestă minune. Cres- 
ceau asemenea fructe mici, rotunde și 
moi, scoici lucibse ca ună felă de sîm- 
buri de migdale turtiți, pe unii arbori 
la țărmurii mării, și când cădeau în mare, 
se deschideau și eșiau din cbja loră mici 
rațe, cari creseeau și sburau; er erna, 
când apa era înghețată, le prindeau și 
le gătiau pentru mâncare. Fructele însă, 
cari cădeau pe pămentă usoată, putre- 

(jiau. Carnea acestoră rațe ar ave a- 
celașă gustă ca acea a rațeloră sălbatice 
său ca cea de gâscă. „Cine nu vrea să 
credă, plece și elă acolo și convingă-se.“

Ună tablou, care represintă acestă 
arboră se găsesce și în Cosmografia lui 
Sebastian Munster, „tipărită de Henricum 
Petri în Bassel la anulă 1550.“ Munster 
ne asigură de existența acestui arbore 
pe insulele Orkney și (fi00 : „In Scoția 
se găsescă arbori, ce producă fructe; 
acestea, ajungendă la maturitate și că- 
cjendă în apă, nască pasări vii, cari au 
fostă botezate gâsce de arbori. Acești 
arbori orescă pe insula Pomonia, nu 
departe de Scoția, în partea septentrio
nală în mare. Despre aceste gâsce sciu 
și vechii cosmografi, în specială Saxo 
Gramatioulă: „că să nu credă, că ar fi 
numai o pură fantasiă, inventată de ne
bunii Pomulă gâsoeloră din insulele 
Orkney-Pomonia nu pare a fi acelașă, 
pe care ’lă descrie Adam Lonicer sub 
numele de „Pomulă rațeloră pentru-că 
figurile ce le alătură ambii descriitorl ai 
acestoră pomi nu suntă la felă. Pomulă 
lui Lonicer se presintă fără frunde, cu 
flori solitare, cari se asămănă cu mag
nolia alba. Pe pomulă lui Munster se 

vădă tot-de-odată și foi și flori. Ca bo- 
taniști trebuiau să specifice pomulă gâs- 
celoră și ală rațeloră ca două specii de 
acelașă genă.

De-orece evulă mediu, în cunoscin
țele naturale, ca și în tdte cestiunile de 
viață intelectuală mai înaltă, se baza 
aprope numai pe vederile Greciloră și 
Romaniloră, găsimă, că cele mai mira- 
culose animale ale anticității clasice au 
trecută în descrierile de animale din 
evulă mediu. Ună exemplu:

Deja Greciloră celoră vechi le plă
ceau a-șl popula miturile cu șerpi ■ fabu
loși și cu bălaurl. Unulă dintre cele mai 
cunoscute animale de soiulă acesta este 
de sigură „Șârpele cu șăpte capete“, 
care trăia pe timpulă lui Hercule în 
mlaștinele Lerneice și băgase în grdză 
populația din aoele părți. De-drece de 
câte-orl i-se tăia unulă din oele șepte 
capete, îi creștea în loculă lui mai multe, 
se părea, că nu e chipă să-lă stîrpescă. 
Intr’aceea Hercule îșl câștigă cunoscu- 
tulă merită de a scăpa prin focă împre
jurimea de acestă hydră periculosă.

După Seneoa, fabula despre șerpii 
cu multe capete și-ar ave originea în 
reproducerea enormă a loră, căoiașa se 
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fi timpulă deci ca ei să recunoscă, că 
afară de lumea slavă ei nu au mântuire. 
Polonii n’au altă sprijină decâtă în în
țelegerea cu Rusia și cu ceilalți Slavi. 
Der ei suntă surdl la mărturisirile isto
riei. De-ar da Dumnecjeu ca în acesta 
momenta seriosă Polonii să se întorcă 
și să’șlr ecundscă posițiunea și calea, care 
singură duce la mântuire. “

8CIKLLE VH'EI-
Grindină mare. Din Uroiulă săcuescă 

nise scrie cu data 21 Iulie n. c.: „Grin
dina din 4 Iulie a făcută daună mare, 
der cea de afi, 22 Iulie st. n., a nimicită 
întregă hotarulă, plânge poporulă mică 
cu mare, nu nl-a rămasă nimică, nici în 
grădini, nici în hotară; totulă e sdro- 
bită; ne aflămă ca în mijloculă ernei. 
In anulă treoută n’amă avută bucate din 
causa secetei, acum din causa grindinei. 
Suntemă ajunși la desperare.14 — Ase
menea ni-se scrie, că a mai cădută grin
dină mare pe hotarăle comuneloră Che- 
raciu, Valea-mare, Rișca, Lunca, Baldo- 
viră, t6te pe lângă Baia de Crișă, și 
Gridă lângă Orăștiă.

**
Batalione bosniace în Austria. Bata- 

lionele 1 și 4 de infauteriă bosniacă 
herțegovinănă din Serajevo și Mostar 
voră lua parte la esercițiile armatei din 
Austria de susă. Batalionele voră sosi 
în Viena la 16 Augustă, voră ședâ acolo 
pănă la 24 Augustă luândă parte la ser
barea onomasticei M. Sale și stândă fiă- 
oare batalionă uâte-odată de gardă la pa
iață. La 25 Augustă plecă la Lambach, 
voră lua parte la esercițiile divisiei 3 
de infanteria, apoi la manevrele corpului 
14. La 3 Septemvre se întorcu ârășl în 
Bosnia. * * £

Adunare oprită. In 20 Iulie n. co
muna bisericâscă israelită ortodoxă din 
Clușiu a vrută s’alegă ună altă oomitetă 
în loculă celui de-acum, cu care nu e 
mulțămită. Comitetulă însă nu vre să 
demisiuneze și a făcută pe polițiă de-a 
oprită adunarea.

* * *
Corbii la corbii nu’și scote ochii. Mi- 

nistrulă ung. de interne a întărită ale
gerea protonotarului de pănă acum ală 
Bistriței - Năsăudu, Panczel Janos, ca 
viceșpană ală comitatului, cu totă reour- 
sulă întemeiata ală lui Dr. Karl Lang și 
colegiloră săi.

Se putea altfelă ?
* * c

Nouă cale ferată. O comisiune de 
ingineri dela căile ferate ung. sub con- 
duoerea inspectorului Herczog a inspec
tată în săptămâna treoută pasulă Surducă 
lângă Petroșenl.

Afacerea Wahlkampf. Tabla din Târgu- 
Murășului a decisă în afacerea defrau- 
dantului din Frankfurt, Theodor Wahl
kampf, că nu tribunalulă din Clușiu, ci 
celă din Pesta e competentă a judeca 
în afacere. Pe temeiulă acestei decisiunl, 
Wahlkampf a fostă escortată dela Clușiu 
la Pesta.

* *
Trăsnită. In Țapă a fostă trăsnită 

studentulă medicinistă la Universitatea 
din Clușiu, Szekely Elek, care ședea la 
ferestră, când trăsnetulă a lovită ună 
salcâmă dela ferestră. Studentulă ră
mase mortă pe locă.

** *
Invitare la balulă ce se va arangia 

la 10 Augustă st. n. în localitatea d-lui 
Fr. Segesvari din Hondolă cu ocasiunea 
adunărei despărțământului VI ală „Asso- 
ciațiunei transilvanei Venitulă e desti
nată în favorulă despărț. și a scdlei gr. 
or. din locă. Intrarea: de persdnă 1 fi., 
de familiă 1 fi. 50 cr. Suprasolvirile se 
voră cuita pe cale fiaristică. Balului 
premerge ună prândă comună la care 
va cânta musica I din Deva.

* * *
Omoruri. Gavrilă Manciu din Ciu

rda lângă Felecă, se duse MercurI în 
săptămâna trecută în pădure la lucru. 
Nevastă-sa îi duse mâncarea și 82 fi., 
ca în fiua următdre să cumpere bărba- 
tulă boi din Clușiu. Manciu n’a mai so
sită acasă și după câteva dile i-s’a gă
sită cadavrulă ciungărită cumplită în 
pădure. Banii îi lipsiau. Pănă acum nu 
s’a dată de urma ucigașului. — In Pe- 
trila se certară vecinii Andronie Dană 
și Gruncea Dană pentru hotărnicirea 
proprietății loră. Celă din urmă dete 
celui dintâiu o lovitură în capă cu furca 
de ferd, în urma oăreia celă lovită muri. 
— In Apahida omorî (jilerulă Ianos Gal 
pe colegulă său Georgy Ver, din pricina 
unei femei. Gal a credută, că’șl păte 
ajunge scopulă, decă înlătură din cale 
pe rivalulă său. — In Sânlelecă, luoră- 
torulă Michael Kanabe șl-a tăiată în bu
căți pe nevastă-sa, în urma unei certe 
ce a avut’o cu ea.

* * *
Imitatorul Iuliu Polgar va da as- 

tădl, Joi, sera la 8 6re, o representațiune 
internațională în grădina dela „Pomulă 
verdeu cu concursulă musicei orășenescl. 
Se va representa „comioulă de carac
tere internaționalăcomediă internațio
nală, în trei părți cu bucăți din opere, 
melodii diverse, cupleturl amusante și 
piese musicale exotice. Arangiată pentru 
scenă, după motive ale lui FranșoisCoque- 
lin de I. Polgar. Musica din operele celoră 
mai renumițlartișticompusă de E. K. Schu
bert. Partea I: Representațiunea pe scenă. 
Mimică. Plastică. Limba și dialectele ei. 

Musică. Partea Il-a: deosebite caractere 
după naționalitate. Partea IlI-a: Masca
rea grabnică pe scenă. — Cele 40 per- 
săne, ce se ivescă în piesa memorată, 
precum și numărosele dialecte, cântece 
și cupleturl le esecută în limba originală 
d-lă I. Polgar.

** *
Concertă. Musica militară va da 

adl, în 24 Iulie n., ună concertă în 
grădina restaurației „Nr. 5“, dâcă tim- 
pulă va fi favorabilă. Inceputulă la 8 
6re săra. Intrarea de persdnă 20 cr. v. a.

Nulla dies sine linea.
Foile unguresc! erăși au înce

pută cu insinuațiunile, auspiționă- 
rile și infamiile.

De astă-dată la adresa comu
nității de avere a fostului regi- 
mentu română de graniță din 
Bănatu, ală cărei președinte este 
generalulu Traiană Doda.

In numerulu de alaltă-er! am re
produsă, după foile unguresc!, lovi
tura ce ministrulu de interne a 
dat'o, respective voesce s’o dea 
acestei instituțiuni românesc!. Mi- 
nistrulă amenință c’o „simplă ster- 
gere“ a instituțiunei, care și de 
altmintrelea, (țice elă, „este o ins- 
tituțiune de manipulare provi- 
soriă/f

Vine acum „Pești $aplo“ și 
4ice, că ministrulă de interne nu-i 
destulă de energică față cu Tra- 
iană Doda. Cestiunea e intere
santă din punctă de vedere prin- 
cipiară, cfice „P. N.“, și e de 
mare însemnătate din punctă de 
vedere politică; căc! e vorba, că 
venitele păduriloră de granițe spre 
ce scopă să se folosescă și ăui se 
li-se dea? Ban!, influință, drep
tate și agitațiune națională, etă 
ce cuprinde acestă cestiune. F6ia 
ungurescă apoi 4i°e> că ea este 
asemenea cestiunei păduriloră 
năsăudene și totă aceleași mo
tive potă îndemna pe autorită
țile statului, ca să nu sufere 
și mai departe acestă economisare, 
ce se face cu pădurile fostului re
gim entă de graniță din comita- 
tulă Carașă-Severină. Traiană 
Doda păte fi escelentă adminis
trators de păduri, păte fi dreptă 
ca manipulators ală averei și ca 
omă; ca politică însă tăte mijlă- 
cele și puterea, ce-i este pusă în 
mâni, o folosesce în contra sta
tului maghiară, și asta nime nu 
păte s’o tragă la îndoială. După- 
ce „P. N.“ istorisesce cele întâm
plate între ministrulă de interne 
și Traiană Doda, 4ice, că „acesta 

trebuia s’o facă de multă “ minis
trulă.

Va să 4ică, ministrule, sdro- 
besce și șterge totă ce-i românescă, 
—etă parola 4ilei foiloră unguresc! 
de totă pănura dela noi. Și aceste ne 
mai pomenite volnicii suntă as
cunse sub masca patriotismului. 
Patriotismulă, celă mai sacru sen- 
timentă ală unui cetățenă, se in- 
văcă spre apărarea atentateloră 
celoră mai nerușinate. In acestă 
stată se jertfesce totă pentru ase 
satisface unei ure neîmpăcate a 
celoră dela putere în contra Ne- 
maghiariloră: dreptatea și echita
tea este insultată și batjocorită, și 
instituțiunile nostre puse la dispo- 
sițiunea fișpaniloră dușmani nouă. 
,,P. N.“ strigă ca aiurată, că mi
nistrulă n’a fostă destulă de ener
gic în afacerea acesta și deci Doda, 
fiindă ,,dușmană“ ală statului, tre- 
bue pusă la regulă, er comunitatea 
de avere ștersă. Mai multă, ,,P. 
N.“ cere, ca guvernulă să nu ame
nințe, căci acesta nu-i este iertată, 
ci se facă.

Pare că trăimă pe timpulă in- 
vasiuniloră!

Corespondența „Gaz. Trans.“
Din fostulu districts alu Năseudului, 

Iulie 1890.
(Fine)

Totă în anulfi 1886 „patriotulă44 de 
tristă memoriă Dr. Havas împreună cu 
d-lă comite supremă făcură o preum
blare pănă în comuna nostră, se înțe
lege de sine, spre a ne mai ferici cu 
ceva.

Și ce să vefi ? După-ce aflară în o 
comună așa mare numai 2 învățători 
cu vre-o 70 de școlari în ambe clasele, 
ne încărcară o dragă de scolă comunală, 
încâtă ne apucă frigurile când trebue să 
plătimă pentru susținerea ei câte 600—700 
fi. pe anu. Și care e causa de în comuna 
Telciu s’a înființată scolă comunală ? 
Indiferentismulă arătată în totă timpulă 
față de căușele școlare^ și bisericescl, 
și anume, mai întâiu din partea preo
tului locală Gregoriu Popă, care nici 
acuma încă nu s’a deșteptată din le
targia, seu mai bine fisă din neaotivitatea 
sa, pentru a vede, că e deja la ușă în
ființarea unui ală 2-lea postă de învă- 
țătoră la scola comunală, din causă, că 
scdla fundațională se casâză, ir confe
siunea nu are numai ună învățătoră, pe 
când în Telciu suntă aprdpe 300 copii 
obligați a cerceta scdla de tdte filele.

Da, Telceniloră nu le trebue scolă 
românescă, ’i va învăța pe ei carte ju- 
pânulă Itzik cu lupulă din umbra gar-

nmulțiseră de tare, încâtă ouăle loră, 
decă nu erau întâmpinate energică cu 
focă, nu se puteau stîrpi seu localisa.

In „Cartea despre Șerpi" de Conrad 
Gessner, apărută la 1589 în Zurich, în 
traducere germană se află ilustrată ună 
șerpe Lerneic enormă, a cărui descriere 
sub figură este : „Aoestă șerpe hîdă de 
apă cu șâpte capete, de o mărime colo
sală, să se fi adusă la Veneția în anulă 
1530 și arătată, apoi trimisă regelui 
Franciei în schimbulă unei sume de 6000 
galbeni. Totuși cunoscințele naturale ne 
facă să credemă, că ar fi ună corpă în
chipuită după fantasia poețiloră și cu 
atâtă mai multă acesta, că urechile, 
limba, nasulă etc. nu se potrivescă de 
locă cu configurațiunea de șerpe."

Ca prilegiu de a crede în esistența 
șerpiloră cu multe capete p6te servi ci
tarea următăreloră descrieri din Istoria 
naturală a lui Pliniu, cartea a II-a: „Se 
mai istorisesce, că la țărmurii mării 
4—5 șerpi de aoeștia se încolăceau ca 
o lesă și cu capetele, care le serviau ca 
vântrele scdse în susă, înotau pe valuri 
cătră Arabia spre a căuta nutremântă 
mai bună."

Mai departe vorbesce Pliniu despre 

ună altă șerpe spăimântătoră: „Megas- 
tenes scrie, că în India șerpii ajungă la 
o mărime așa de grozavă, că înghită 
cerbi și boi întregi, și Metrodorus scrie, 
că la rîulă Rhyedacus în Pontus păsă
rile decă ară sbura îucă-odată așa de 
susă și repede, ei le atragă prin răsu
flare și le înghită. Cunoscută este șâr- 
pele celă de 120 pași lungime, care a 
fostă învinsă de cătră generalulă Re- 
gulus la rîulă Bagrada cu ajutorulă ba- 
listeloră și altoră mașini de esediu44.

In descrierea acestora șerpi se mai 
fice: „La țărmurii Norvegii se arată, 
când marea e liniștită, șerpi de 300 de 
urme, forte dușmănoși; urmărindă pe 
corăbierl, se întâmplă de răpescă câte 
ună omă din corabiă, răstornă chiar co
răbiile cele mari și le ridică atâtă de 
susă, încâtă pe sub ei ar pute să treoă 
o corabiă“.

OpiniunI curiose domniau în ve
chime și în evulă mediu asupra repro
ducerii șerpiloră. In cartea despre șerpi 
a lui Conrad Gessner re vidată „per Ia- 
cobum Caronum44 se fice d. e.: „Mulțl 
nu sciu, că precum provină trântorii din 
rose, albinele din boi și bârzăunii din 
măgari, astfelă se nască și șerpii din 

excrementele putrede ale omului44 Avi- 
cena învăță, că „ei se nască din părulă 
femeiloră, decă e lungă și udă“. In- 
tr’altă locă ală cărții se fice: „Decă co- 
ooșulă ajunge la apogeulă etății (7, 9— 
14 ani), elă depune oulă în lunile cele 
mai calde de vără, oulă este fără în
doială compusă din sămânță stricată seu 
din altă zemă rea, elă nu e lunguețl, ci 
rotundă oa ună glonță, une-orl galbină, 
alte-orl albăstruiu, adesea pestriță; din 
elă ese Basiliscus, ună animală veninosă, 
lungă de ună picioră și jumătate cu 3 
creste la frunte, ca și cum ar fi înco
ronată cu o cordnă regală; cu ochii 
otrăvesce și omorătotă răsuflarea. Omenii 
de rândă din t6tă Europa credă, că Ba- 
silicus se nasce din oulă cocoșului. Eu 
nu potă să mă hotărăscă, dâcă acestă is
toria e adevără seu invențiă".

Cum-că acestă animală temută este 
numai o născocire a fantasiei nici nu 
mai încape îndoială. In vechime și în 
evulă mediu se pare însă, că credința 
în existența unui astfelă de animală era 
fdrtelățită. Chiar și în scriptură e pomenit 
forte desă Basilisculă, ca ună ănimală, 
pe care l’a trimesă Dumnecjeu, ca să i 
disoiplineze omenirea; așa fice d. e. | 

Isaia Cap. 15 versă 29: „Nu te bucura 
tu întregă țeră a Filisteiloră, decă e 
ruptă varga, care te-a bătută, căci din 
rădăcina șerpelui va veni ună basiliscă 
și născutulă lui va fi ună bălaură sbu- 
rătoră și plină de focă44.

Plinius în Cart. II povestesce, că 
orl-cine vede ochii basiliscului trebue să 
m6ră pe locă și adaogă: că acestă șerpe 
„pustiesce tufișele nu numai prin atin
gere, ci chiar și prin suflare, pârlesce 
buruenele și crapă pietrile, astfelă de 
tăriă are veninulă lui44.

Se crede, că odinioră, când elă a 
fostă ucisă cu lancea de pe cală, veni
nulă a percursă' lanoea, încâtă a omo- 
rîtă nu numai pe călăreță, ci și ca- 
lulă și „aoestă monstru puternică se pote 
stârpi numai prin arderea împrejurimei.44 
Gessner scrie despre natura basiliscului 
următârele; „basilisculă când umblă, cu 
jumătate trupulă se tîrăie, și cu restulă 
se ridică. Veninulă îlă are probabilă în 
capă și omoră nu numai ou mușcătura, 
dăr și cu văfiilă, șueratulă și atingerea. 
Chiar toți șerpii mari și înfiorători 
suntă stîrpițl de mușcătura lui, de flue, 
rătura lui se sparie și fugă în tote păr
țile.14
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duriloră Steiner,2 er acuma de nou Sin
ger etc., pentru-că trebue să scimă, că 
începândă dela cuviosulă și marele pa
triotă Borza, carele e notară cercuală, 
pănă la președintele scâlei comunale, 
(onore escepțiuniloră), aprâpe toți se că- 
ciulescă acestoră venetici jidani, ba vre-o 
câțl-va au dată mâna cu streinii spre a 
înfige și mai afundă pumnalulă Buferin- 
țeloră în inima bietului opincară din 
acestă comună; der trece-voră și acestea. 
Românulă ține minte!...— Gurile rele 
spună despre părintele Grigore din Telciu, 
că cu ocasiunea unei nunți se săruta de 
mama focului cu unulă din jupanii amin
tiți mai susă. Apoi unele babe, făcân- 
du-șl cruoe, mai afirmă și aceea, că pă
rintele Grigore a trimesă și prescură 
unuia dintre jupani... Nu e mirare, că 
ne bate Dumnedeu cu grindină ca ouăle 
de găină!

In causa scâlei comunale voescă a 
mai aminti numai atâta, că la acestă 
scâlă funcționeză ca învățătoră Teodoră 
Pupăză, care e de aici din locă și care 
ar face cu multă mai bine trecendă în 
tabăra confesiunei, dovedită fiindu-i des
toinicia în trebile învățătorescl; atunci 
cu dreptă cuvântă s’ar bucura de stima 
și iubirea consângeniloră și a amiciloră, 
și nu amă ave causă a-lă desprețui au- 
findu-lă horindu-ne cu Românașii din 
scolă hori unguresci pe la esamene, nici nu 
amă ave causă a ne lega la ochi spre a 
nu vede stindardulu naționalii maghiarii 

fâlfăindu pe coperișulu scolei [susținute de 
noi. E adevărată, că tote suntă și se 
facă la porunca de susă.

De altmintrelea voiu aminti, că în 
acestă scolă limba de propunere e limba 
română și nici că păte fi alta, apoi cu 
tâte că se propune și limba maghiară 
cu mare focă, limba maternă nu s’a 
negligiată, ceea ce s’a constatată și cu 
ocasiunea esamenului de vâră din anulă 
curentă.

Fiă-ml permisă acuma a pune la 
aprețiarea onoratului publică și causa 
sântei nâstre biserici.

Comuna nostră nu are decâtă o 
jmodestă biseriouță de lemnă, care în 
scurtă se va ruina ou totulă. Etă o co
mună cu averi de milione, care din lipsa 
de conduoătorl destoinici nu șl-a putută 
edifica nici o biserică corăspuncjătâre! 
Jn timpurile cele bune, când dispuneamă 
liberi peste averile nâstre, nu ne-amă 
cugetată la viitoră, amă trăită în neîn
țelegeri și desbinărl, acuma e prea târ
ziu să reparămă greșelele trecutului. 
Eondulă bisericei nu dispune decâtă de 
o sumă forte modestă. Afară de vre-o 
4 mii florenl, ce s’au depusă de bătrânii 
noștri în casa de păstrare încă din tim
purile cele bune, care sumă a fructificată 
acuma pănă la suma de 8 mii florenl, 

de altă capitală sigură nu dispunemă. 
Mai suntă elocațl la locuitorii din co
mună vre-o 2 mii florenl, cari însă, du
rere, au fostă sub manipularea părintelui 
Grigore Popă. Au trecută aprdpe 30 de 
ani, de când d-lă preotă manipulâză 
acei bani fără de nici o controlă. Cu- 
rațiia bisericescă nu l’a trasă la răspun
dere, de-ârece toți erau din partida 
d-sale. Mulțămită însă câtorva omeni 
mai tineri, cari văcjendă pericululă, nu 
au pregetată a-lă depărta, punându-se 
cu totă energia pe lucru, și ajutați fiindă 
de unii membri ai senatului bisericescă, 
au pusă încâtva în ordine și afacerea 
acesta.

In prima liniă trebue să mulțămimă 
d-loră Teodoră Pupăză, Clementă Câm- 
peană, Ioană Mironă și Severă Mure- 
șianu (care însă de ună timpă încâce pare 
a se da înapoi, pentru-ce — nu scimă.1) 
Aceștia, sprijiniți de membrii Ioană Luca 
Suciu și Ioană V. Pupăză, actualulă pri
mară, au lucrată mână în mână pentru 
limpezirea acestei afaceri. După-ce causa 
încă nu e finită, nu voiu a mă pronunța 
definitivă, așteptândă resultatulă finală, 
după care îmi voiu lua libertate a ra
porta în modă detailată și cu documen
tele a mâna întregă decursulă acestei 
afaceri delicate, spre a convinge pe ono- 
ratulă publică de-oparte, er de alta pe 
Ilustritatea Sa episcopulă Gherlei, că 
de ce preotă are lipsă comuna acâsta 
nefericită în viitoră, decă voesce să 
scape acestă poporă, indulgentă peste 
măsură, de perirea morală și materială. 
Totă astfelă stămă și cu porțiunea ca
nonică a bisericei și totă asemenea din 
ură și dispreță față cu aceia, din a că- 
roră sudore trăescă, unii domni, spriji
niți de alțl omeni fără inimă, au luată 
și ultimulă câștigă ală sărmaniloră omeni, 
ce se ocupau cuvenatulă, și l’au dată pe 
calea acordului unoră străini. Der nu 
numai că au lipsită pe acei sărmani de 
câștigulă acesta, der au făcută imposi
bilă locuitoriloră a se apăra contra fia- 
reloră sălbatice, cari cjiua mare stau să 
ne mance de vii în aceste păduri se
culare.

Etă icâna unei comune nefericite, fără 
biserică, fără șcâlă corăspuncjătâre, cu 30 
miifl. datoriă, ajunse le sapă de lemnă sub 
sistemulă de guvernare ală d-lui Banfi 
și sub conducerea unoră omeni pătimași!

Uhu opincaru.

Unii planii ingenioșii românescii.
Cetimtt în „Romanulîi
Căpitanulă Creangă, fiulă marelui 

nostru prosatoră, a concepută ună plană 
fârte ingeniosă. Șl-a pusă de gândă să 
soâță în venerare nisce hârtiă de țigară 
națională pentru a se opune astfelă acu- 
mulărei, peste măsură mare, afluenței 

de hărtiă de țigară din străinătate. Hârtia 
portă numele de Prosa și poesia română 
și aci e ingeniositatea planului. Pe partea 
dinăuntru a etichetei voră fi tipărite cu 
litere mici scrierile scriitoriloră noștri 
celoră mai iluștri.

Eticheta pe partea din afară pârtă 
fotografiile scriitoriloră. Deja a scosă 
mai multe probe de asemenea etichete 
cu fotografiile lui Eminescu, Vlahuță, 
Gherea, De la Vrancea, Speranță, I. Crângă, 
etc. etc.

Etichetele suntă de tâtă frumsețea. 
Acestă hărtiă va fi ună mijlocă puternioă 
de propagare a literaturei nâstre în po
poră. Căci va fi de două soiuri hărtiă: 
una cu 10 bani caiețelulă și alta cu 5 
bani, așa că va fi accesibilă și țăra- 
niloră.

Cutiile cu hărtiă de țigare voră 
purta numere din ce în ce mai ascen
dente, începândă dela Nr. 1, căci cineva 
cumpărândă de pildă hărtiă începutulă 
scrieriloră lui Eminescu No. 1, când va 
voi să aibă urmarea va lua No. 2, și 
așa mai departe; așa că cineva numai 
din colectarea eticheteloră 1, 2, 3 eto., 
va pute să-și formeze volume din scrie
rile autoriloră noștri.

Căpitanulă Creangă a făcută deja 
contractă cu diferiții scriitori, ca să-i 
cedeze totă ce voră scrie de acuma 
înainte. A fostă și pe aici și s’a învoită cu 
d. A. D. Xenopol și N. Beldiceanu. D-lă 
Beldiceanu va scrie doine pentru po
poră. Se scie că d-sa are doine fârte 
frumâse.

Hărtiă se va pune în vâncjare cu 
ocasia congresului studențiloră, ce se va 
țină în anulă acesta la Botoșani. Sigură, 
că totă lumea se va grăbi să înourajeze 
pe întreprinejătoră prin concursulă ce va 
căuta a-i da, încheiă „Adeverulu'*, din 
care estragemă aceste rânduri.

TELEGRAMELE „GAZ. TRAN S“.
(Serviciulii biuroului de coresp. din Pesta.)

Berlinu, 24 Iulie. ,.National Zei- 
tung“ e autorisatu a împărtăși, că 
tendința cunoscutului articulă ami
cală Rusiei, din „Hamburger Nach- 
richten“, stă în aprigă contrazicere 
cu modulă cum e înțelesă tripla 
alianță în cercurile dătătdre de 
mesură ale Germaniei.

Buenos-Ayres, 24 Iulie. Tele
grame private raporteză despre o 
revoltă seriosă în Valparaiso; 5000 
de insurgenți au devastată și au 
incendiată numerdse edificii. Suntă 
mulțl morțl și răniți.

DIVERSE.
Ajunu de 103 dile. O telegramă din 

Allentown (Pennsylvania) vestesce, că 
acolo se află o femeiă cu numele Wuc- 

keter, care stă sub cură medicală și care 
în 12 Iulie a împlinită 103 de (file de 
când n’a mâncată nimică. Abia acum a 
începută sâ devină critică starea sănătății 
ei, fiindcă adese-orl o apucă nisce sgâr- 
ciurl, încâtă trebue să fiă sdravănă băr- 
bată acela, care să o potă ține. Pe 
lângă tote acestea pe esteriorulă ei nu 
se observă vre-o schimbare mai mare, 
numai osele dela obrazl suntă eșite în 
afară, âr pe gâtă i-s’a ivită o pată roșiă 
întunecâsă, care din (fi în (fi se face mai 
mare. Medicii afirmă, oă în totă tim- 
pulă acesta lungă nu a luată nici ună 
nutremână, ba de două săptămâni nici 
apă n’a beută. Motivă la acestă teri
bilă [fâme a dată ună. rămășagă, ală 
căruia termină espiră în săptămâna 
acesta.

Telefbnulîi ca mijlocii de aflare alu is- 
voreloru. Un proprietar din Belgia aplică 
telefonulă la căutarea isvoreloră de pe 
moșia sa. Elă îngropă la marginile unei 
coline mai multe microfone în pământă 
și pe acestea le pune în legătură cu 
ună telefonă specială și cu o bateriă, 
pentru ca să afle isvore. Observațiunile 
le faoe noptea, când sgomotulă și sgu- 
duirea pământului nu este așa de mare, 
ca în timpulă (filei.

ViiB*Bu9d pieței
din 24 Iuliu at. n. 1890.

Banonote românescl Oamp, 9.18 Vând. 9.S
Argintii românescii - „ 9.15 M 9.18
cînpoleon-d’orl - - - H 9.19 n 9.21
Lire turcescl - - - „ 10,45 M 10.50
Imperiali .... n 9.43 r 9.48
QalbinI „ 5.45 n 5.50
tfcriz.f'ono. „Albina" G’/o „ 101.— n —.—

n r n ^°/o n 99.50 >• —.—
Ruble rusesc! - • „ 135.— î» 136.--
Mărci germane - - „
Dis contul fi 6- pe ană.

—t— H —.—

Cursnltt la tram de Vlssa
din 23 Iuliu ut. n. 1890.

Renta do aurii 4“/o 102.15
Ronta da hârtiă 5G/n............................100.10
Imprumutulă căiioră ferate ungare •

aură -............................................ 115.30
dto argintii.............................. 97.80

Amortisarea datoriei căilorii ferate de 
oetă ungare (1-ma emisiune) - - —.—

Amortizarea datoriei căiloră ferate de 
ostâ. ungare (2-a omisiune) - - —.—

Amortizarea datoriei căilorii ferate do 
ostii ungare (3-a emisiune) - - 112.25

Bonuri rurale ungare.................... 89.—
Bonuri croato-slavone........................104.25
Despăgubirea pentru dijma de vină

unguresch ....... —,— 
împrumutul^ cu premiuld ungurescă 139.90 
Dosurile pentru regularea Tisei și 8e-

ghedinului - - 127.75
Renta de hârtiă austriacă .... 88.45
Renta dr argintii austriacă - . - ■ 89.70
Menta de aură austriacă ----- 109.10
Dosuri din 1860   140.25
Acțiunile bănceiaustro-ungara - - 982.—
Acțiunile băncei de credita ungar. - 349.75
Acțiunile băncei de credită austr. - 304.90 
ttolbonl împărătesc!.....................................5.49
Mapoleon-d'orl......................................... 9.21
Mărci 100 împ. germane .... 56.85
Londra 10 Livre s sterlings - - - . 116.25

Editoră și redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

Basiliscus e ună nume grecescă, pe 
românesce ar fi regele șerpiloră, numită 
astfelă după colțurile dela frunte, cari 
semănă unei corâne regescl. Poetulă 
Luoanus descrie natura basiliscului ca și 
Gessner. \

Cei vechi îșl închipuiau basilisoulă 
.ca șârpe cu, seu fără coronă, seu ca o 
reptilă în felulă șopârlei, cu optă piciâre. 
In secolii treouțl se arătau, pe la târguri 
de țeră, poporului iubitoră de grozăve
nii felă de felă de basilisol. In museulă 
de Istoriă Nat. din Nurnberg se află ună 
astfelă de specimen. La o examinare mai 
de aprâpe a acestui speoimen se vede, 
oă partea superiâră a trupului este arti
ficială, cu ochi roșii de sticlă, ună felă 
de Raja clavata, tînără, care stă pe amân
două piciorele unei potărnichl (perdix 
coturnii); deârece falsificatulă la prima 
privire nici chiar pentru zoologi nu pare 
ușoră de a se cunâsce, e ușoră de înțe
lesă, că poporulă înșelată prin acestă 
felă de șarlatenii a crecjută multă vreme 
în existența unui astfelă de animală fa
buloșii.

întrebuințarea Rajei la fabricarea 
basilisciloră se vede a fi fostă bine cu- 
nosoută, căci Gessner cfice la descrierea ei: 

„Farmaciștii și cutrierătoriide țări despică 
corpulă Rajei în felă de felă de forme 
după placă, în șerpi, basiliscl șibălaurl; 
eu am văcjută ună vântură-țeră arătândă 
o formă de basiliscă, care era o verita
bilă Raja. Decă Grecii și alte popore 
vechi au numită toți șerpii mari cu nu
mele comună de hălauri, în evulă me
diu se înțelegea sub bălaurî numai mon
ștri mitici, înaripați și de forma șer
piloră.14

In cartea despre natură a lui Con
rad Mekenberg apărută pe la 1350 se 
descrie bălaurulă în modulă următoră; 
„Bălaurulă e unulă din cele mai mari 
animale din lume; după oum vorbesce 
Iacobă și Augustinus, acestă animală ve- 
ninosă are coronă pe capă, are gură 
strimtă și gâtă strimtă, când fuge scote 
limba. Augustinus ne mai spune, că elă 
loouesce bucurosă în adâncimile pămân
tului și când simte, că vremea e furtu- 
nosă, se ridică deasupra și sbâră în aeră 
despicându-lă cu aripile lui cele colosale. 
Aripile lui suntă de pele și se întindă, 
suntă forte mari și proporționale cu cor
pulă, semână cu ale lilieciloră. Unde stă 
elă, strică aerulă prin suflare. Pe unde 
trece, omoră totulă prin suflarea’i veni- 

nâsfi. Suntă dintre lighiânele acestea 
unele, cari se târăscă, și mai rari, cari 
au piciâre micl.“

In citata carte a șerpiloră de Gess
ner și Coranus se mai găsescă „unele 
soiuri de lecurl dela bălaurî, cari se în
trebuințau." Astfelă „grăsimea loră ex
pusă mai ântâiu la sâre vindecă orl-oe 
rană; ună oscioră din grebănulă lui alină 
durerea dințiloră; cine capătă o pele de. 
bălaură, sâ fiă sigură de scurgere de 
ochi."

Mai departe se scrie în aoeeașl carte: 
„Despre proveniența lui, există la Afri
cani credința, că vulturulă s’ar uni 
ou lupâiea, ea însă nu nașce, ci crapă 
și ese bălaură cu ciocă și aripi ca vul
turulă, cu codă și piciâre ca ale lupului 
și cu pele de șârpe pătată."

Scriitorulă mai adaugă cu neîncre
dere: „Deâre-ce e de necredută acâstă 
nascere, e bine să ne gândimă, că în 
modulă acesta încă nu s’ar fi născută, 
nici văcjută unde-va vr’ună bălaură."

După Pliniu C. II, bălaurulă ar a- 
taca și ar învinge chiar și pe elefantulă: 
„Bălaurulă cu greu ar sări asupra ele
fantului dela pământă, îi ține însă calea, 
pe unde merge acesta la pășune, și se 

aruncă asupra lui de pe ună pomă înaltă, 
Elefantulă, ca să scape de elă, se frecă 
de arbori și stânci, der bălaurii suntă 
destulă de deștepțl, ca să previă acesta, 
și se încolăcescă pe piciârele ele- 
fanțiloră, îi lovesoă cu cioculă în trompă, 
îi înăbușescă și le mănâncă părțile cele 
mai fragede. Dâcă suntă surprinși în dru- 
mulă loră de vr’ună elefantă, atunci bă
laurii se ridică în fața lui și îndrâptă 
ataculă loră în genere spre ochi, de aceea 
se găsescă așa desă elefanți orbi și con
sumați de fome și tristeță."

Despre credința în existența loră 
ni-au rămasă basme dela cele mai 
multe popâre. Așa se (fice în basmă, că 
ei ar fi fostă păzitori ai virgineloră și 
comoriloră. Așa ar fi păcfită bălaurulă 
Ladon, celă cu 100 de capete, și cu 
fiicele nopții grădinile Hesperide și ună 
asemenea altă colosă, berbeoulă de aură, 
care adusese pe Iason din Colchis eto... 
Dovadă, că credința în existență acestoră 
lighiăne exista și la poporulă nostru, 
este, că mulțime de buruenl, gândaol, 
munți, pescerl, stânci eto. au avută de 
de nași la boteză astfelă de bălaurî.

(Va urma.)
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Orig'izxala,

A Wilhelmina Rix, văduva răp. Dr. A. ( 
Ț Rix, Viena, Adlergasse 12 în casa propria, ' 
Q aduce la cunoscința înaltei nobiliml și a I, 
m onor, publică, precum că renumita și es- f 
T celenta Pasta Pompadour-origi- ; 
0 nală se pâte procura numai dela densa I. 
(b în Viena. Acesta pastă pentru obrază este f 
T mijloculă de înfrumsețare celă mai neîn- 
0 trecută și nesupărăciosă, delătură sub ga- I.

ranțiă în decursă de 14 dile tote sgrăbun- f 
T țele (bubulițe) de pe obrază, petele de sore v 
0 și de ficată. Succesulă este peste aștep- I. 
/n tare de favorabilă și sigură și adică întru r 
T atâtă de sigură, că banii se voră înapoia, . 
0 dăcă pasta nu va folosi. 1 borcană origi- I, 
Ă nală cu Pasta Pompadour de Dr. Rix 1 fi. |‘ 
T 50 cr., 1 flaconă Lapte-Pompadour de Dr. ; 
© Rix, spre întrebuințare în locă de pudră I, 
A 1 fi. 50 cr., 3 bucăți săpună-Pompadour t 
Y de toaletă de Dr. Rix 90 cr., Pompadour- i 
0 Parfum de Dr. Rix 95 cr. Wlllielmine I. 
jh Kix, Văduvă demedică, MVien, Adler- ț 
(țj 279,6—6 8“S8e f

Nr. SS70—1890. 385,3-3

PUBLICÂȚITOE.
Din partea subscrisului magistrată 

se escrie prin acesta încă odată concursă 
asupra ocupăreiunui locă din fundațiunea 
lui Iosef Wehrmacher, devenită vacantă 
în institutulă orășenescă din locă pentru 
infirmi.

Competenții, fără considerațiune de 
confesiune, secsă și naționalitate, au de 
a’șl așterne petițiunile subscrisului ma
gistrată pănă în 25 Augustu a. c., aclu- 
dendă conformă disposițiuniloră funda- 
ționare următorele documente:

1. Ună testimoniu estradată de că- 
pitănatulă orășenescă, vidată de primară 
și de competentulă oficiu parochială, 
c imcă atâtă petentulă, câtă și părinții, 
copii și soțulă său, suntă săraci, adecă, 
că nu posedă avere nici mișcătore, nici 
nemișcătore.

2. Atestată de legitimare, oumcă pe
tentulă aparține orașului Brașovă.

3. Testimoniu fisical-medicală cumcă 
petentulă în urma defecteloră corporale 
se află în miserie.

4. Atestată de nascere prin care pe
tentulă are de a documenta, că a tre
cută etatea de 40 ani.

Brașovă, în 19 Iulie 1890.

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" îl 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, și în li
brăria Nicolae Ciurcu.

A vist cL-loril abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitd ch’arulti nostru până acuma.

Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și s6 arate și posta ultimă.

Mânuși de atâ si de mătase
pentru

Dame, bărbați și copii

Ciorapi de dame și de copii
în tdte mărimile.

Corsete [mieder] Vieneze
la

SOFIE OBERT,
Terg-iAlvi Cailoru ISTc. BS.

Sosirea și alecarea irennrilorii îi Brașon
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta
Trenulă de persone: 10 ore 32 minute sera.
Trenulă accelerată: 2 ore 43 minute după amecjl.
Trenulă omnibus: 4 ore dimineța.

2. Dela Brașovii la Bucuresci:

Trenulă de persone: 5 dre 30 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 dre 33 minute după ametjl.
Trenă de mărfuri cu vagone de persone: 12 ore 23 min. după amd^l*

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone: 5 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerată: 2 dre 23 minute după amedl.
Trenulă omnibus: 10 dre 31 minute sera.

2. Dela Bucurecî la Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 dre 13 minute după amedl.
Trenulă de persone: 10 dre 17 minute sera.
Trenulă de mărfuri cu vagone de persone: 4 dre 20 min. după amecjl

Mersult trenuriloru
pe liniele orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilii din 1 Iunie 1890

SBudapesta—HPredeaSu IFyedesaliui—BSwdajpesta HB.-E»esta-Aradu-Teiuș Teiwș-Aradai-ll.-B®esta Copșa-mică.—Sibiiu
Trenă 
accele

rată.

Trenă 
accele

rată

Tren do Tye.“del 
per- 
adne

per- 
s6ne

Trenă 
aooele- 
ratn

Trent! 
de 

pers.

Trena Tron de
acoele- 
rată. por- 

s6ne
r Trenă 

accele
rată.

Trenti 
de 

pere.

Trânti 
de 

peri.

Trenă 
accele

rată.

Trenti 
de 

pers.

Trent! 
de 

pers.

Ti

Viena
Budapesta 
Szolnok 
P. Ladâny

Oradea-mare j

Mezd-Telegd 
Rev 
Bratca 
Bucia 
Ciucia 
Huiedin 
Stana 
Aghiriș 
Ghirbău. 
Nădășel

3.25
9.25

11.29
1.07
2.24
2.32
3.02
3.33

8.—
2.—
4.05
5.46
7.01
7.11
7.41
8.16

4.26
4.58

9.05
9.35

10.50
7.35

11.07
1.20
3.02
3.09
3.48
4.31
4.54
5.14
5.40

)
1Clușiu

Apahida 
Ghiriș 
Cucerdea
Uiâra 
Vințulă de susă 
Aiud

5.49
6.02
6.12
6.27
7.31
7.55

Teiușă

Crăciunelii 
Blașiu 
Micăsasa
Copșa mică 
Mediașă 
Elisabetopole 
Sighișâră 
Hașfalău 
Homorodă 
Augustină 
Ap ața 
Feldiâra

J
Timișă
Predealu

Bucuresci

Brașovd

8.21
8.37
8.42

9.14

9.49
10.07
10.30
11.06
11.22
12.37

T renu 
do pers 
10.35
11.02
11 23
12.42

1.18
1.25
1.33
1.55
2.14
2.24
2.49
3.02
3.33
3.48

1.26
1.47
2.23
2.33
3.15
3.47
9.30

I

6.22
6.38
6.59
7.11 '
7.24
7.39
7.54
8.11
9.18
9.49
9.56

10.02
10.22
10.39
10.57
11.20
11.36
12.04
12.23
12.39

1.08
1.50
2.06
3.20
3.56
4.19
4.44
5.20
5.30
6.14
6.45

11 3c

6.10
9.28

11.58
1.51
2.06
2.46
3.40
4.03
4.25
4.51
5.32
5.49
6.11
6.28
6.44
7.04
8.30
8.55

10.31
11.19
11.27
11.35
12.02
12.26

1.18
1.54
2.11
2.49
3.23
3.46
4.27
5.39

Bucuresci 
Predeal» 
Timișă

Brașovii

Feldiâra 
Ap ața 
Augustină 
Homorodă 
Hașfalău 
Sighișâră 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu 
Crăciunelii

7.55
1.08
1.37
2.13
2.43
3.12
3.32
3.47
4.20
5„25
5.45
6.12
6.33
6.46
6.48

7.22

4.10
4.50
5.50

Teiușâ j-

Aiudfi
Vințulă de susă 
Uiâra
Cucerdea
Ghirișu
Apahida

6.03
7.51
8.36
9.10
9.44

10.31

Clușiu

Nădășelă 
Ghîrbău 
Aghireșă 
Stana
B. Huiedin 
Ciucia 
Bucia 
Bratca
R6v 
Mezo-Telegd
Oradea-mare J

11.23
12.08

P. Ladâny 
Szolnok

Budapesta

Viena

7.51
7.58
8.15

8.45
9.16

10.36
10.48

12.01
12.31

4. -
4.44
5.20
5.47
6.35
8.12
8.47
9.29

10.10
10.32
10.42 
11.01 
11.37 
11.52 
12.23

1.23
I. 50
2.20
2.28
2.46
3.33
5. -
5.28
6.05
6.26
6.42
6.58
7.24
7.47
8.27
8.49
9.08
9.28

10.04
10.41
II. 06

1.19
8.31
6.35
6.50
3.—

11.47
12.04
12.32
12.44

1.06
1.30
1.54
2.16
2.23
2.39
3.15
4.32
4.53
5.30
5.48

6.11

6.43
7.12

4.45
9.12
9.41

10.17
10.32
11.04
11.30
11.51
12.27

Viena
Budapesta
Szolnok

Aradd

7.51
8.17
8.42
8.47

10.09
11.51

1.55
2.25
7.20

1.35
1.59 i
2.32
2.59 i
3.13
3.18
3.33
4.03 |
4.14 i 
4.36; 
5.06-
5.24
5.451
5.51
6.08
6.42
7.52
8.10
8.30 
8.5C 
9.05
9.19
9.48

10.02
10.41 
10.56
11.13
11.32 
12.07
12.41

1.09
3.03
5.10
8.15

10.40
6.05

Glogovață
Gyorok
Paulișă
Radna-Lip 
Oonop 
Berzava
Soborșinh 
Zamă
Gurasad..
Ilia
Branicica
Deva
Simeria (Piski)
Orăștia
Șibotă
Vințulă de josă 
Alba-Iulia
Teiușă

iova

8.—
2.-
4.20
8.10

^2.20
i.2.34
§3.05
e?3.23
e3.39

10.50
8.15

11.18
3.50
4.10
4.22
4.46
4.58
5.16
5.38
5.53
6.15
6.58
7.22
7.38
7.54
8.14
8.43
9.12
9.34
9.56

10.17
10.44

3.25
9.40
1.02
5.27
5.50
6.02
6.23
6.34
6.52
7.17
7.33
8.20
8.49
9.16
9.32
9.51

10.18
10.44
11.14
11.39
12.05
12.26
12.58

Teiușâ 
Alba-Iulia 
Vințulă de josh
Șibotîî 
Orăștia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica
Ilia 
Gurasada
Zam.il 
Soborșinh 
Berzava 
Conopu 
Radna-Lip 
Paulișu 
Gyorok 
Glogovaț

ova

I

i

Mureșd-ÎLudoșu-msitHța | Bistrița-Mureșia-Kudoșd
|T. omn.||

4. — | Bistrița 
g | Țagh-Budatalecă 
gggj Murășiî-Ludoșă.

Nota: Numerii îucuadrațl cu linii grose însemneză ârele de nâpte.

Murășă-Ludoșă 
Țagu-Budatelech 
Bistrița

Aradd

Szolnok 
85zi«fiapesta

Viena

5.49
76.06
1-6.24
16.53
17.06
7.45

11.51
1.55
7.20| 1.40 6.05

12.59
1.39
1.56
2.23
2.49
3.37
3.53
4.18
4.43
4.53
5.21
5.56
6.46
7.02
7.36
7.50
8.03
8.26
8.38
9.05
2.25
5.50

4.51
5.27
5.44
6.06
6.28
7.10
7.26
7.48
8.10
8.21
8.48
9.17
9.54

10.09
10.38
10.51
11.03
11.27
11.38
12.10
4.47
7.45

Copșa-inicâ
Șeica mare 
Lâmneșă 
Ocna 
Sibiiu

r. <lc p.

4.05
4.35
5.16
5.47

T. <IJ p.

10.47
11.17
11.58
12.29

Tr. omn

7.10
7.43
8.27
8.59

6.10 12.52 9.23

Sibiiu-dopșa-micâ
Tr. omn. Tr. de p. Tr. de p.

Sibiiu 7.35 4.34 9.50
Ocna 8.02 4.58 L0.14
Lâmneșă 8.30 5.25 10.40
Șeica mare 9.05 5.55 11.10
Copșa-mică 9.34 6.20 11.35

Cucerdea - ® snrheiu 
SSeghinuiu s&sescu

Simeria (Piski)-]S®etroșeni JPetreșeui-SimeriațPiski)
T, omn. T. omn. T. omu. T. omn.

Simeria 7.17 11.28 3.50 Petroșeni 6.05 10.42
Streiu 7.54 12.12 4.32 Banița 6.45 11.23
Hațegă 8.45 1.08 5.20 Crivadia 7.26 11.57
Pui 9.39 2.03 6.15 Pui 8.07 12.33Crivadia 10.37 2.51 7.03 Hațegh 8.51 1.19
Banița. 11.26 3.30 7.43 Streiu 9.41 2.09
Petroșeni 12.- 4.02 8.15 Simeria 10.20 2.47

Tr. do p. Tr. dc p. Tr. omn.

Cucerdea 2.55 8.20 2.56
Cheța 3.25 8.50 3.29
Ludoșă 3.46 9.11 4.06
M..-Bogata 3.56 9.20 4.15
Iernută 4.33 9.57 4.54
Sânpaulă 4.48 10.12 5.10
Mirașteu 5.11 10.35 5.34

Oșorheiu j 5.30 10.54 5.35
5.50 4.58

Reghinul-săs. 7.25 7.—

SBeghiuaulft săsescul' 
®șorheiu-<lucerdea

Aradu—Timîșora Timișâra—Aradd

<&biri șu—Turda

T. omn. T. omn. ■£• omn. T. omn-
Aradă 6.18 4.18 Timișâra 6.30 1.10
Aradulh nou 6.40 4.40 Merczifalva ' 7.23 1.59
Nâmeth-Sâgh 7.05 5.05 Orczifalva 7.49 2.19
Vinga 7.33 5.33 Vinga 8.16 2.46
Orczifalva 7.56 5.50 Nemeth-Săgh 8.37 3.03
Merczifalva 8.14 6.06 Aradulă nou 9.09 3.41
Timișâra 9.04 6.50 Aradă 9.25 3.55

Turda—©hiriștâ

Simeria (Piski)-Ufiiied

Reghinul-săs.
Oșorheiu j

Mirașteu 
Sânpauiă 
lernuth 
M. Bogata 
Ludoșh 
Cheța- 
Cucerdea

Tr. omn.

7.24
7.44
8.07
8.29
9.02
9.35
9.51

10.23

Tr. de p.

8.25
10.-
5.54

Tr. do p.

8.-
9.49

10.20
10.39
11.02
11.23
11.53
12.06
12.22
12.50

6.14
6.37
6.58
7.28
7.41
7.57
8.25

Ghirlșd
Turda

7.40 10.50 3.56 9.30 Turda
8.- 11.10 4.10 9.50 Ghirlșd

6.05 9.40 2.40 a.i
3.- 8.46.25 10.-

T. omn-
1.16
4.50
7.21

Sighișera— Odorheiu Odorheiu—Sighișora
Sighișâră 
Odorheiu

____ .11.25
7.491 1.50I

6.—
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Odorheiu
Sighișâră

8.40 2.45
10.52 5.28[

)

Tr. omn.

Simeria (Piski) 4.-
Oerna 4.21
Uniedâra 4.50

SJsjieil.-Simeria (Piski).

Uniedâra 9.25
v/Otuel 9.51
Simeria 10.10


