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Curtoasîă săsescă.
Brașov, 6 Aprilie v. 1895.

In adunarea generală estra-or- 
dinară a comitatului Brașov, ce s’a 
ținut ac|Ă înainte de amâcji, Sașii bra
șoveni au dat o nouă probă, că aciu 
s§ fiă curtenitori față cu cei mai 
tari și că prin urmare țin încă la 
obiceiul lor tradițional de a nu face 
politică în anumite cașuri, ci de a se 
arăta cu atât mai mult politico?!, 
adecă prevenitori.

„A face politică41, precum stau 
ac|î lucrurile, este la Sașii noștri 
identic cu a face oposițiă și fiind-că 
de fapt majoritatea precumpenitore 
a membrilor congregației comita
tului Brașov constă din elemente 
săsescl, cari nu fac oposițiă guver
nului Banffy, așa s’a întâmplat, 
că în adunarea estra-ordinară de ac}I 
acesta majoritate în lipsa unei po
litice conscie naționale, a voit se fiă 
cel puțin politicosă și curtenitdre și 
a respuns la rescriptele, prin cari 
membrii guvernului actual îșl fac cu
noscută intrarea lor în funcțiune,- 
votând o adresă de felicitare și de 
încredere cabinetului Banffy.

N’au voit să remână Sașii bra
șoveni înderetul celor sibiienl și dbcă 
actul lor de închinăciune, care era 
bine pregătit de comisiunea perma
nentă, ce venise la adunare cu adresa 
gata, nu ar fi fost întrerupt de pro
testarea membrilor români ai con
gregației, procedura se termina pute 
în câte-va minute și resultatul era 
analog cu acela al congregației din 
Sibiiu.

Deră nu numai Românii s’au 
opus propunerei de aderare a comi- 
siunei permanente, ci și membrii con
gregației, cari fac parte din partida 
Sașilor „vercpff- Dintre aceștia sunt 
însă, precum am aflat, numai vre-o 
opt inși în congregația și pote că 
împrejurarea acesta a adus cu sine 
că oposițiă lor nu s’a accentuat mai 
tare și că s’au mărginit se facă 
contra-propunerea de a se lua res

criptele ministeriale simplu la cu- 
noscință.

Din partea Românilor se făcuse 
mai înainte contra-propunerea ca 
congregația se declare, că n’are și 
nu pbte ave nici o încredere în ca
binetul Banffy, care prin direcția și 
tendința sa politică și prin faptele 
sale a dovedit, că este dușman in
tereselor de vieță națională ale po- 
pbrelor nemaghiare.

La acâstă propunere vorbitorii 
majorității au observat, că nu se cu
vine ca să se facă politică în con
gregația, când vorba este numai de 
un act de curtoasiă, adecă atunci, 
când Banffy este politicos, — și 
acesta ’i se întetnplă cam rar — se 
fiă și congregația politicbsă și se-i 
răspundă cu aceeași încredere, cu 
care el i s’a adresat.

Nu-i vorbă, li-s’a dat răspunsul 
cuvenit, precum se va vedă din ra
portul, ce-1 vom publica mâne, deră 
când a ajuns lucrul la votare s’a 
primit propunerea celor ce nu fac 
politică, ci sciu să fiă numai politi
coșl față de un Banffy, ără contra
propunerile Românilor și a Sașilor 
„vereți44 au căcjut.

Astfel curtoasia săsescă a în
vins și la Bersă, ca și la Cibin, deră 
tare ne îndoim, că acesta învingere 
va aduce vr’un folos poporului să
sesc, care, cu politica acesta de ,.a 
nu face politică44, unde trebue și 
cum trebue, a ajuns de nu mai scie 
ce-i de capul lui.

Despre una însă suntem siguri. 
Acesta atitudine servilă și umilitore 
va aduce stricăciune destulă causei 
săsesc! și va strica și causei națio
nalităților în genere.

t Silvestru Morariu-Andrievici-
Din biografia răposatului Archi- 

episcop și Metropolit de piă memoria 
Dr. Silvestru Morariu-Andrievici repro
ducem aci următbrele date:

Dr. Silv. Morariu-Andrievicl, archi- 
episcopul Bucovinei și Dalmației, s’a năs
cut la 14 Noemvre 1818 în comuna Mito- 

oul-Dragomirnei, primiud la botez numele 
Samuil. Părintele său, Gherasim, a fost pa- 
roch în Mitoc, ăr la urmă s’a făout călu
găr și a murit în mănăstirea Dragomirna. 
Mamă-sa, Zamfira, a fost fiica preotului 
GrigorovicI din Mitocul Dragomirnei.

Porecla adevărată a familiei este Mo
rariu, 5r poreola leșâscă (polonă) „Andrievicl* 
a dat’o acestei familii un direotor al șoâlei 
normale din Suoâva, cu numele Franz 
Theil. Etă cum desorie preotul din Cer
năuți, Constantin Morariu, în opul său 
„Părți din istoria Românilor bucovineni44, 
acâstă polonisare a poreclei Morărescilor:

„Ducendu-șl un Morariu din Mitocul- 
Dragomirnei întâia-dată oopilul la școla 
din Suceva, directorul Theil l’a întrebat, 
cum se chiamă după poreclă? Tata i-a 
spus, că se chiamă Morariu. Der directo
rului nu i-a plăcut porecla acăsta, și de 
aceea l’a întrebat eră pe tată, cum s’a che
mat strămoșul lui cel dintâi de care mai 
tine minte? Răspundend tata, că s’a che
mat „Andrii*, directorul a stat numai de
cât pe aceea de l’a scris pe băiat la șcblă 
cu porecla „Andrievicl*, dicend, că porecla 
acesta este cu mult mai frumosă decât po
recla „Morariu*.

„Cum a pățit așadar Constantin Ar- 
năutul său Ispravnic, tatăl lui Vasile Iano- 
vici, așa a pățit’o și o parte a familiei Mo- 
rărenilor din Mitocul-Dragomirnei, adecă 
poreclele curat românescl ale acestor fa
milii au fost schimosite în porecle leșesol. 
Ba Morărenii au pățit’o și mai râu, pen- 
tru-că aceia dintr’enșii, cari umblau la școlă, 
se chemau Andrievicl, 5r cei ce rămâneau 
acasă se chemau Morariu. După poreolă se 
făcură așa-dăr dintr’o unică familiă două 
familii.

„Acest lucru nebunesc, pricinuit de 
directorul Theil, l’a curmat Inaltpreasfin- 
țitul mitropolit în anul 1871, dând adecă 
la guvernul țării o cerere în scris, în care 
era temeinic dovedit, că adevăratul nume 
de familie al Morărenilor din Mitocul-Dra
gomirnei nu i Andrievicl. Guvernul a si 
încuviințat apoi cu decretul din 10 Mai 
1871 Nr. 1751, ca Eminența Sa să pârte 
adevăratul nume de familie „Morariu*.

Tinărul Samuil Andrievicl, cum se 
numia pe-atuncl, a absolvat școla normală 
în Suceva, dr gimnasiul și teologia în Cer
năuți. După absolvarea anului al treilea de 
teologiă s’a căsătorit cu Ileana, fiica preo
tesei văduve Maria Ceahovschi din Oeahor. 
Sfîrșindu-șl anul al 4-lea de teologiă, a fost 
preoțit în 29 Iunie 1843 și numit în satul 

Ceahor de lângă Cernăuți mai întâiu ad
ministrator parochial, âr după un an pa- 
roch. Aci a petrecut 20 de ani, și, fiind și 
protopresbiter al ținutului Cernăuți, a des- 
voltat deosebit zel întru înflorirea școlelor. 
La 1862 fu chiămat să lucre în consistor, 
în 1865 fu numit oonsilier consistorial, în 
1874 se călugări ou numele Silvestru și fu 
numit archimandrit, în 1877 fu numit de 
Maiestatea Sa archimandrit de scaun, 6r 
în 1880 archi-episoop și metropolit al Bu
covinei și Dalmației.

Pe lângă 28 de sorierl felurite de cu
prins școlar și biserioeso, între cari și câte
va germane, Silvestru-Morariu a mai luorat 
dela 1848 pănă la 1863 Călindarul pentru 
Bucovina, dela 1850 pănă la 1851 a lucrat 
într’o comisiă la Viena pentru îndreptarea 
cărților bisericesol. In timpul protopresbi- 
teratului său fusese și vice-president al „So- 
oietății pentru cultura și literatura română 
bucovineană din Cernăuți44, în care calitate 
publică mai multe lucrări ale sale în „F6ia 
Societății14. In 1871 a lucrat o lege pentru 
congresul bisericei ort. bucovinene, care 
lege a și fost sancționată. In 1882 s’a în
temeiat, prin stăruința lui, foia bisericâsoă 
„Candela44, care și astădl apare în Cernăuți.

Silvestru Morariu-AndrievicI a fost în 
mai multe rânduri ales deputat în dieta îm- 
părătescă din Viena și în dieta țării din 
Cernăuți, âr din partea Majestății Sale 
primi titlul de ondre „Dootor al s-tei teo
logii44. El a mijlocit pentru preotesele vă
duve și pentru fiii lor pensii din fondul re- 
ligionar, prin a lui stăruință s’au mărit sa- 
larele învățătorilor confesionali, âr coope
ratorilor li-a mijlocit oâte-un adaus la sa
lar tot la 5 ani de câte 100 fl. etc.

In cartea „Părți dm istoria Români
lor buoovinenl11, de care am amintit mai 
sus, se cjice, că Românii bucovineni n’au 
avut și nu au alt preot și archiereu în Bu
covina, care să fi lucrat atât de mult cu 
condeiul și cu fapta pentru binele obștesc, 
decât fericitul Morariu-Andrievicî, a căruia 
morte o deplâng astăcjl frații noștri din 
Bucovina.

CRONICA POLITICĂ.
— 6 (18) Aprilie.

Despre situațiunea politică din Un
garia i-se scriu cjiarului „Bud. Tagbl.* ur- 

FOILETONUL „GAZ. TRANS.44

Harald.
(după L. TJhland.)

Harald viteazul călări a
In fruntea oștilor 
Și luna lor le lumina 
Prin miecjul codrilor.

Cu steaguri luate la dușman
Ce fâlfăiau în vent
Mergeau cântând isbânda lor 
Voinicii rend de rend.

Dâr cine murmură-’n tufiș 
Și-’n crengile de sus?—
Din nori or’-oe să lasă-’n jos,— 
Din rîu ce sare-’n sus ?

Flori cine sverle împrejur 
Cântând fermecător ?
Și cine jooă printre oști 
Atâta de ușor ?

Der cine drăgostesce-așa 
Și strînge pătimaș,

Și spadă ia și scut și cal 
Sărmanului ostaș ?

Sunt ielele; — tu crecjl oă poți 
Potrivnic lor să stai ?
Ostașii toți sunt luațl și duși 
Departe pe-al lor plai.

Numai viteazul a rămas
Harald din căpătâi,
Având pe el vestmânt de fer 
Din cap până-’n călcâi.

Răsboinicil perit’au toți
Lăsând armele lor;
Caii rămași fără stăpâni
Se duc, de par’că sbor.

Adenc mâhnit pleacă Harald
Sdrobit de-atât amar
Pe lună singur călărind
Prin codrul secular.

In stâncă apa murmură,
El de pe cal ușor
Descalecă — și coifu-’șl ia 
Să-’nghită din isvor.

Dar setea cum și-a stempăr&t 
Puterea’i s’a dus —
Se pune jos pe stâncă slab —
— Și dorme, dârme dus.

De veacuri multe acolo
Stă adormit Harald,
Pe piept având capul plecat
Cu păr oa neaua alb.

— Când fulgere pe codru cad
Și bubue prin cer
In vis apucă sabia
Bătrânul de mâner.

Brașov. 1. Priscu.

Despre starea a priori a sistemului 
nostru soiar.

(2) (Urmare).

„Es steht keine Krone, so fest und 
[so hoch44, 

„Der muthige Springer erreicht sie 
[doch44, 

dice marele învățat german Schiller. Și în- 
tr’adevăr așa este, căci prin curagiu, oste-

nâlă și voință omul pote face tâte, pote 
afla tote, căci tot-deuna „est modus in 
rebus!44 Așa este și cu aflarea și scrutarea 
stării a priori a sistemului nostru solar, s’a 
aflat „modus*, s’a aflat „cheia labirintului*, 
dâcă o pot numi așa, dâr aouma lipsesce 
firul Ariadnei și așa cu greu putem pă
trunde pănă în cele mai afunde încăperi ale 
acestui labirint. „Cheia*, „modus*-vil acesta 
a fost tocmai aerul atmosferic. Originea lui, 
estinderea lui peste atâtea miliâne șimilione 
de generațiunl, precum și presența lui nepe- 
ritâre, au dat ansă la o mulțime de teorii și 
hipotese despre formarea sistemului solar. 
Precum ori și ce lucru, care se află la în
ceputul desvoltării lui, este ne perfect, ba 
de multe-orl și caraghios, așa multe din 
hipotesele croite prin seoolul trecut, precum 
și mai înainte, sunt forte comice.

Cred că, deși pănă acum în espu_ .,<» 
mea mă dusei prea departe și mă abătui 
de obiect, ar fi bine și la loc potrivit, dâcă 
voiu înșira pe scurt vre-o câte-va din aceste 
hipotese, ca ast-fel să putem vedâ prin ce 
fase au trecut ele pănă ce au ajuns la hi-
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mătorele: „In tot looul unde au și numai 
ideă despre întâmplările de după oulisele 
politice, o sciu, că corâna numai de aceea 
a încredințat pe Bânffy cu conduoerea gu
vernului, deorece politicianii, cari recoman
dară pe Bânffy, unanim îi lăudară energia; 
ba mai mult, se c|i00 că el însu-șl s’ar fi es- 
primat în Viena, că „va nimici stânga es- 
tremă". Baronul Bânffy rămase însă departe 
îndărătul așteptărilor. Asupra tuturor lu
crurilor el este rău informat și nu va fi 
în stare să resolve problema „marelor re
forme".

♦

Serbii au de gând să rehabiliteze pe 
regina Natalia. Deja săptămâna viitore se 
va convoca skupștina pentru ca să scotă 
din vigâre legea de esilare contra reginei. 
După cele mai nouă disposițiunl, Natalia 
va sosi în Belgrad în 10 Mai.

*
Din Shangai i-se depeșâză cjiarului 

angles „Times'1, că pertractările de pace în
tre China și Japonia s’au finit. Condițiile 
ar fi următorele: independența Coreei; Ja
ponia rămâne în posesiunea tuturor ținu
turilor oucerite, precum și în a ținutului 
ostie dela rîul Lian; Formosa o ooupă pe 
timp nehotărît; China plătesce o despăgu
bire de 100 miliâne dolari; și în fine se 
înoheiă între China și Japonia o alianță 
ofensivă și defensivă. 

Declarațîumle lui Bânffy 
și pressa maghiară.

Pressa maghiară se ocupă în 
lungi anticul! cu comentarea decla- 
rațiunilor, ce le-a făcut ministrul- 
președinte Bânffy colaboratorului 
fbiei vieneze „N. W. Tageblatt". 
Declarațiunile lui privitore la ces- 
tiunea de naționalitate le-am repro
dus în numărul de eri. Etă cum se 
esprimă unele (țiare unguresc! des
pre aceste declarațiun!:

„Hazânk" c|ice:
Ministrul-președinte Bânffy dice des

pre cestiunea de naționalitate, că ea este 
acum complicată și cu mișcările politice- 
biserioescl. Ministrul-președinte are deplină 
dreptate, deârece politica-bisericâscă, în 
modul cum a fost pusă de guvern, a con
tribuit în mare măsură la înveninarea ces- 
tiunei de naționalitate. De sigur, opiniei 
publice maghiare îi este încă în prâspetă 
memoriă, că la timpul său se aducea ca 
pretext pentru politica bisericâscă și aser
țiunea, că ea ar fi necondiționat necesară, 
deâreoe prin ea se dau în mâna guver
nului mijlâce de-a pută apăra idea de stat 
maghiar față cu uneltirile de naționalitate, 
— și etă acum ministrul-președinte însuși 
este silit să constate, că politica biseri
câscă numai a complicat cestiunea de na
ționalitate și a făcut’o mai gravă. Trebue 
ore o dovadă mai mare ca acesta, că totă

politica bisericâscă n’a fost alta din partea 
celor ce au puterea în mână, decât un ri- 
sicul nesoootit și neprecugetat în privința 
urmărilor sale.

D-l ministru-președinte Banffy amin- 
tesce și de raporturile cestiunei de națio
nalitate cu Curia Romană. Din declarațiu- 
nile lui s’ar părâ, că Curia ar fi respins 
numirea unor episcopl, cari deși Români, 
ar fi adevărațî patrioțl maghiari, și ar 
fi luat nisce individ)!, cari sunt angajați în 
contra statului maghiar.

Fapt este, că Curia Romană se portă 
cu fârte multă neîncredere față eu perso- 
nele recomandate de guvern și încă fără 
deosebire de naționalitate. Esperiența a în- 
vățat’o pe Curia să observe, că la numirea 
arohiereilor guvernul unguresc este condus 
de considerați uni de corteșire. . . Acâsta e 
causa, că dâoă un scaun episcopesc ajunge 
vacant, chiar bărbați dintre cei mai me
ritați din punct de vedere bisericesc, sunt 
compromiși politicesce, și guvernul e silit 
a recurge la âmenl, cari sâu că din punct 
de vedere bisericesc lase de dorit, sâu că 
sunt nisce mediocrități atât de umile, încât 
nici dâcă ajung episcopl nu sunt alt-oeva, 
decât nisce „piotus masculus." Una dintre 
problemele politice de naționalitate a gu
vernului ar fi tocmai de a câștiga pentru 
causa sa pe preoții tineri cei mai inteli- 
gențl și cei mai nepătați și în privința bi- 
serioescă. In aoest. cas n’ar ave de-a lupta 
cu vre-o greutate nici la Curiă.

„Magyarorszâg" dice:
Bânffy a d's în programa sa, că va 

fi cu considerare față de pretensiunile 
legale ale concetățenilor de alte limbi, întru 
cât prin ele nu se restrînge oaraoterul na
țional al statului maghiar. Asta e corect. 
Dâr vorbirea lui ce înseamnă? Privită prin 
ocheTarl de naționalitate însemnă, că exe
cuta? ea legei de naționalitate se legă de 
condițiunl, — de condițiunea, ca să nu se 
știrbeze caracteral național maghiar al pa
triei. Cu alte cuvinte: Voi respecta legea, 
dâcă nu se păgubesce prin asta oaracteral 
maghiar. Mai bine <fis: Voi respecta legea, 
dâcă voi vrâ. — Privită prin ochelarii po
liticei maghiare cinstite, vorbirea lui Bânffy 
însâmnă, că: Vrâu să susțin caracterul na
țional maghiar al statului, dâr sunt ou con
siderare și față de pretensiunile legale ale 
naționalităților. După ce însă deplina exe
cutare a legei de naționalitate stirbesce ca
racterul național al statului, voi schimba 
acâstă lege. Acum prin cari ochelari pri- 
vesce miuistrul-preșe dinte cestiunea acâsta ? 
Dâcă o privesce prin cei dintâi, el atacă 
fundamentul vieței de drept, de orece se 
angajâză de-a nu respecta o lege esistentă ; 
Dâoă însă o privesce prin ochelarii din 
urmă, atunci e dator a presents fără amâ
nare un proiect despre modifioarea legei 
de naționalitate.

Sf. PascI în temnița Vațului.
(Coresp. part, a „Gaz. Trans.“)

Budapesta, 15 Aprilie n.
Un trist și jalnic tablou mă urmă- 

resce: f)iua de St. Pusei in mică colonia 
română din Vaț. Am părăsit acel lăcaș 
lugubru ou suflet revoltat, fiindcă am vă- 
4ut, că nici de mângăerea acestei mari 
$ile a mântuirii nâmului omeneso nu au 
parte frații și părinții noștri, închiși cu ză- 
vorele temniței.

Șicanați si insultați de superioritățile 
temniței și părăsiți de păstor sufletesc, a 
trebuit să rămână fără liturgiă în acâstă 
cji mare iubițil noștri și să primâscă, drept 
mare act de grațiă, ca într’un colț al co
ridorului să se facă sfințirea Paștilor și bi
necuvântarea bucatelor.

IntemnițațiI încă în săptămâna pre- 
mergătâre săptămânei celei mari au inter
venit la directorul temniței, să se îngri- 
jâscă, ca să potă lua parte în săptămâna 
mare și în (jh0!0 de sărbători la servițiul 
divin, fiindoă noul regulament nu se în- 
grijesce de nimic în privința acâsta.

Răspunsul directorului a fost, că nu 
are niol preot, nici capelă pentru cei din 
temnița statului, âr alăturea cu cei din tem
nițele mari nu admite să asiste la servițiu.

In urma aoestui comunicat, au cerut 
întemnițații, ea să se permită părintelui 
Gerasim Domide, de-a săvârși servițiul 
divin în capela din temnița ordinară. Răs
punsul directorului a fost, că n’are capelă 
gr. cat., nu se pâte admite să servescă în 
capela gr. or.

Atunci au esoperat, prin capelanul 
rom. cat. din loc, dela episcopul rom. cat. 
permisiunea de a ține servițiu divin gr. 
cat. în capela rom. cat. Episcopul rom. cat. 
a făcut pendent servițiul numai .dela îm
prejurarea, ca părintele Domide să docu
menteze, că nu e suspendat dela funcțiu
nile bisericesc!. Bucuria întemnițaților, că 
în fine li-a succes să aibă servițiu divin.

Au depeșat dec! momentan (în 8 1. c.) 
episcopului Szabo, care e episcopul diecesei, 
căreia aparține părintele Domide, cu ru- 
garea, să binevoâscă a testa telegrafice, că 
părintele Domide nu e suspendat dela func
țiunile bisericesc!. Episcopul Szabo inși 
încă nici pană astăcți n’a răspuns. Dumnecjeu 
să-i răsplătescă după merit acest fapt.

Astfel, atât în săptămâna mare, cât 
și în c)ilele de sărbători, întemnițații au 
rămas fără servițiu.

Ca totuși însă diua de Pasol să se 
deosibâscă în ceva de celelalte numărose 
c|ile ale anilor de suferință în temniță, pă
rintele Domide a obținut dela directorul 
temniței permisiunea, ca într’un colț al co
ridorului, în presența temnițerului, să potă 
săvârși sfințirea Paștilor și binecuvântarea 
bucatelor.

Și atâta a umplut de bucuriă pe în
temnițați și familiile lor, dâr nu li-a fost 
dată nici bucuria acesta neconturbată.

Direotorul temniței, afară de cei mai 
apropiațl consângeni ai întemnițaților (soții 
și copil), n’a admis pe nimeni să ceroeteze 
pe întemnițați. Astfel a fost în Vinerea 
Paștilor respins deputatul Șerban, âr în 
Sâmbăta Paștilor d-l Eliă Dăian, represen- 
tantul c)iarului „Dreptatea" în Budapesta.

Er’ în Dumineca Paștilor a ținut di
reotorul, înainte do a admite soțiile și co
piii întemnițaților în temniță, lecții și re
proșa aspre pentru pretinse „iregularități", 
cari însă nu le-a explicat mai de-aproape. 
Er pe d-șâra Letiția Șandor, verișora d lui 
advocat Aurel Suciu, deși de opt luni de 
dile, de când e în Vaț, a avut dilnic in
trare în temniță, a răpit’o chiar în c)iua 
de PascI de acest drept.

Și ca să amărască pe deplin sufletele 
celor întemnițați și pe ai lor, de cumva 
tote aceste n’ar fi fost suficiente, in ace
eași cj,i a dictat directorul, din însărcinarea 
ministrului, pedâpsă disciplinară seniorului 
celor întemnițați, venerabilului Domn George 
Popp de Băsescl.

Pedâpsa e: că doue luni de tfile n’are 
drept se primâscă visite, și numai odată pe 
săptămână ii este permis să corespondeze cu 
fiica sa în afaceri economice și familiare. 
Alte epistole nu ’i se espedeză.

Și pentru ce e pedepsit? Aoâsta 
este secretul ministrului, căci D-l Popp 
n’a fost nici ascultat și nici nu’i s’a comu
nicat transgresiunea.

Astfel a pregătit directorul pe întem
nițați și rudele lor pentru serbarea c)il0i 
de PascI.

Binecuvântarea ceriului nu va urma 
așa de ușor, ca titlul de „consilier întim" 
episcopului Szabo.

scsmtE mLO«
— 6 (81) Aprilie.

U mut final. Cetitorii noștri vor fi 
observat, oă numărul nostru de eri s’a pre- 
sentat fără istoricul u final. Causa este că, 
adoptând „Gazeta Transilvaniei" înainte ou 
11 ani semnele diacritice (distinctive) în 
scriere s’a conformat ortografiei stabilite 
de Academia Română, ca „să facă un pas 
înainte spre a ne apropia mai mult de uni
tatea în scrierea limbei nostre". Atunci, la 
1 Ianuarie 1884, am constatat, că „pasul 
ce-1 facem, nu aduce nici o conturbare în 
principiul noBtru ortografic, care a fost, 
este și va fi cel etimologic moderat". Și 
astăzi, când venim a ne conforma deci- 
siunei luate de Academia Română în șe
dința sa publică dela 11 (23) Martie a. o , 
prin care s’a primit cu mare maioritate 
propunerea secțiuuii literare de a nu se 
mai însemna u mut final, stăm pe aceeași 
basă și ne luăm adio dela el, repețind ce 
am clis atunci: „Nu voim nicl-decum să 
prejudecăm triumfului final al unuia sâu 
altuia din principiile ortografice esistente. 
Literații din Ardâl pot fi, credem, deocam-

potesa lui Kant-Laplace despre formarea 
și starea a priori a sistemului solar, și care 
hipotesă apoi formâză fundamentul astrono
miei moderne.

Așa Cariesius era de părerea, că la 
început a fost o materia solidă. Susține apoi, 
că s’a crepat în o mulțime de bucățele, 
cari apoi au început a rota. Acâsta ar fi 
pe scurt esența hipotesei sale; der din 
acâsta nu putem vedâ, cum de s’au format 
planetele cu atmosferele lor, și cum de a 
venit luorul acolo, de materia acâsta solidă 
s’a crepat. Englesul Whiston susținea, că la în
ceput pământul nostru a fost un cornet, 
fără rotațiune în jurul vre-unei osii, fără lo
cuitori, — cu un cuvânt un golomoz mort 
și oare cu tote acestea rota în jurul sorelui. 
După milione de ani însă se ciocni cu un alt 
cornet și în urma acestei oiocnituri începu 
a rota în jurul osiei sale.

Acum avem deci două mișcări, una în 
jurul osiei sale și una în jurul sorelui, deci 
ne putem ușor face idea, că așa trebue să 
se nască <jlua ȘÎ noptea. Acest incident dete 
apoi nascere la plante și maniale. Whiston 
susținea, că variațiunea acâsta între <jiuă și 
nopte este oausa nasoerei plantelor și ani

malelor, — dâră cum de ele îșl trag ori
ginea toomai din acea causă, nu a aflat 
de bine a-o spune.

Acum începu pe pământ o viâță de 
rai, pe care învățații biblici o desoriu cu 
mare pasiune, și care ținu mii de ani, dâră, 
după cum ne spune Whiston, veni un co
rnet, care ciocnindu-se ou pământul, îl 
înnecâ în apa, ce conținea, și aoesta ar fi 
fost potopul lui Noe. Whiston spune, că 
după aceea s’ar fi format pământul nostru 
așa, după cum îl vedem ac|l.

Așa-dâră, după Whiston, ar trebui să 
ne așteptăm, ca pământul nostru să ajungă 
acolo, de a-se oiocni ârășl cu un cornet 
de natură incandescentă și așa să-l prefacă 
în praf și cenușe.

Leibmtz apoi spune, că tote planetele 
și toți comeții ar fi fost a priori tot atâția 
sori, cari după ce încetul cu încetul și-au 
perdut căldura, lumina și puterea cea mare 
atractivă de odinidră, ar fi ajuns ca să fiă 
aci! atrași, luminați și încălcjițl de sorele 
nostru, în jurul căruia trebue să roteze.

Hipotese de acestea sunt fârte multe, 
așa hipotesă lui Lazzaro Moro, Huttor și 
a altora, pe cari, nefiind de nici un interes, 

nu le voi înșira aci, ci voi treoe la hipo
tesa lui Franklin, de-ore-ce aoâsta premerge 
întru cât-va hipotesei lui Kant-Laplaoe.

Pentru ca să putem înțelege hipotesă 
lui Franklin mai bine, nu pot ca să nu amin- 
teso descoperirea, ce-o făcu fisicul francos 
Mariotte, pe la anul 1679 în aerostatică, și 
anume: „Dâcă aerulil atmosferic îl pressăm, 
sâu mai bine ajunge sub o presiune ore-care, 
densitatea și elasticitatea lui cresce cu pondul, 
prin care se face presiune, și încă in raportă 
direct, în timp ce volumul scade în raport cu 
presiunea^, așa că o presiune duplă sâu 
triplă face aerul de 2 sâu de 3-orI mai 
des și mai elastio. Fisicii făcură apoi di
ferite cercetări și esperimente referitore la 
acâstă lege, și în tote oasurile fură siliți a 
se oonvinge de adevărul ouprins în ea, ba 
ce-i mai mult, ajunseră acolo, ca să arate, 
că chiar aurul pote să înnote pe suprafața 
unui aer forte condensat.

Acum să trecem la teoria lui Franklin. 
Acesta era de părerea, că dărîmăturile, dis- 
truoțiunile, înălțimile și șesurile, cari se 
observă ac)1 Pe suprafața pământului, nu 
s’ar fi putut forma în cas, dâoă pământul 
nostru ar fi fost o massă solidă și chiar nici 

a$! pământul nu este o massă solidă, cum 
se cji00, că ar fi putut fi vre-odată. El sus
ține, că centrul pământului constă din o 
massă fluidă, care este cu mult mai dâsă, 
decât orl-ce fel de corp solid de pe supra
fața lui, și de-asupra căreia tdte corpurile, 
câte vedem pe pământ, plutesc.

După cum am spus, aerul îl putem 
condensa forte tare, și așa Franklin sus
ținea, că pământul nostru nu este alta, 
decât aer condensat după legea lui Ma
riotte, și care spre centru s’a condensat 
tot mai mult. In aerul acesta tâte corpurile 
solide, ce au ajuns, sâu cari s’au format 
chiar din el însu-șl sâu din părțile lui a 
priori, și cari, după cum am arătat, au în- 
oeput a pluti la deosebite distanțe de cen
tru, și așa atunci când au ajuns mai multe 
la aceeași distanță de centru au început 
a forma o câje, o scorță solidă în formă 
de glob, care a închis în sînul său aerul 
cel forte condensat. Pe unde a fost coja, 
scorța acâsta mai subțire, s’au întâmplat 
apoi diferite spargeri și crepăturl în urma 
unei puteri interne, ce esercitâ asupra ei.

(Va urina).
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dată mulțumiți ou victoria, oe a raportat’o 
principiul etimologic în anii din urmă (și 
acum chiar în sesiunea din anul acesta, 
1895, a Academiei Române. — Red. Gaz.) 
OrI-cine va recunosce însă, că nu este mi
siunea unui cjiar politic de a-șl face de 
problemă tractarea scientifică a cestiunei or
tografice, ci în grelele împrejurări ale des- 
voltării nâstre literare el este mai mult 
avisat a țină semă de trebuințele reale ale 
timpului de față". — Asupra discuțiunei 
ortografice în Academia Română vom re
veni cu de-amăruntul.

—o—
Serbarea „Junilor" noștri de eri a 

reușit anul acesta de minune. Numărul 
^Junilor", cu deosebire al „Junilor albi" a 
fost mai mare ca altă-dată. La re’ntdrcerea 
lor „dintre Pietri", au fost așteptați de un 
public forte număros, mult mai număros ca 
în alțl ani, de tdte naționalitățile, pe alea 
de sus, unde cânta musica militară. Cor
tegiul lor imposant trecu printre miile de 
omeni în cea mai frumâsă ordine, și timpul 
favorabil a contribuit, ca acăstă serbare să 
reușăscă așa de bine.

— o —
Nnnciul papal Agliardi, după cum 

era proi ectat, s’a re’ntors eri la Oradea- 
mare pentru a face o visită cardinalului 
Schlauch. Dupăinformațiunile lui „Magyar- 
-orszâg", nunciulva petrece aici două dile, 
în care timp va primi în audiență și pe 
(Episcopul Pavel dela Oradea-mare și, pro
babil, oă și pe noul Metropolit Victor Mihalyi, 
căruia îi va preda în personă cu astă ooa- 
siune paliul metropolitan.

— o —
0 hazlia erore de tipar. In numărul 

de eri al foiei nostre s’a furișat o eroră de 
-tipar, cjLendu-se în titlul, ce s’a dat în
tâmpinărilor din Sibiiu: „Sibiienii în cabi
netul Banffy", în loc de „Sibiienii și cabine
tul Banffy". Ei bine, cu tot servilismul Sa
șilor din Sibiiu și cu tdtă nepăsarea dove
dită de membrii români ai congregației 
-.sibiiene, luoru n’a ajuns încă pănă acolo, 
ca Sibiienii să între în cabinetul Banffy. 
Erorea dealtmintrelea s’a putut constata și 
din tecstu) întâmpinării d-lui advocat I. 
Preda, unde se face alusiune la titlul arti- 
culului din numărul de Sâmbătă al fâiei 
nostre.

—o—
Conferență advocațială. Camera advo- 

cațială din Brașov a convocat pe toți 
membrii săi la o conferență, oe se va țină 
Sâmbătă, în 20 Aprilie n. c. la 7 ore săra 
în restaurantul de pe promenadă. Se va 
disouta asupra raportului comitetului pe 
acest an, cum și asupra altor cestiunt de 
interes.

—o—
Un panegiric politic. înainte cu câte

va 4ile a murit rabinul din Malaek. La 
îmormentare au luat parte și preoții cato
lici dm acea comună. Cu acăstă ocasiune 
rabinul din Szenicze ținu un panegiric pen
tru defunctul. Vorbirea lui produse forte 
mare sensațiă între asoultătorl, deore-ce el 
accentua, că punerea în praxă a legilor 
bisericescl-polit’ce însemnă cea mai puter
nică lovitură contra jidovismului. (!)

—o —
6. :0 specialitate austriacă. Pațiențilorii de sto
mac se recomandă prafurile veritabile ale lui Milo 
ca unu medicamentă deja aprobată și fdrte bună 
pentru digesdune. 1 Cutie 1 fl. Se pote căpăta 
■dilnicti prin pstă deh farmacistulii A. UfblZ, li- 
ferantti alii curții imp. și r. din Viena, Tuchlauben 
9. In farmaciile din provincia se se ceră es- 
,pres preparatele lui Moli provedute cu subscrierea 
și marcă de contravenție.

Sibiienii și cabinetul Banffy.
(Altă întimpinare).

Sibiiu, 1 (13) Aprilie 1895.
In nrul 71 din 11 Apr. n. al „Gaze

tei" ați publicat o corespondență de aici, 
în care corespondentul d-vostre cu tot drep
tul dă espresiune indignațiunei sale, pentru- 
că membrii români ai representanței co
mitatului au absentat dela congregațiunea 
estra-ordinară din 9 Aprilie.

N’aș reflecta nimic la acea corespon
dență, pentru-că deși sunt și eu unul din 
cei cu musca pe căciulă, totuși am atâta 
.simț de dreptate, ca să recunosc îndreptă

țirea criticei față cu orl-cine, care nu-șl îm- 
plinesce datorința în afacerile publioe; nu 
pot să las fără reflexiunl însă „respunsul“, 
oe-’l dă „Tribuna" la acea corespondență, 
luând în apărare persone, cari n'au fost și 
n’au putut fi subsumate in ea, „ca să arate, 
cum ura vă face pe D-vostră de rîs".

întrebă corespondentul d-văstre, că 
nu cumva a contribuit la acăsta și visita lui 
Jeszenszky ?

Eu unul cutez a afirma, că nu, ci a 
contribuit în prima liniă: rdua organisațiăa 
clubului român comitatens, apoi cțiua nepo
trivită, — tji de târg, — în care s’a ținut 
congregația, și mai mult decât tdte: indo
lența, pasivitatea practicată la loc nepotri
vit a membrilor congregațiunei.

Cei dela „Tribuna'4 însă, așa se vede, 
s’au simțit atinși de apostrofarea cu Je
szenszky și, după obiceiul lor, au profitat 
și de astă ocasiune, de a isbi în D-vostră, 
pentru-că și din acest inoident ați fi bat- 
joourit pe „amioii" lor Dr. Rațiu, Dr. D. 
P. Barcianu, Eugen Brote și Septimiu Al- 
bini, cari, ca membri ai representanței oo- 
mitatense, n’au putut partioipa la amintita 
congregațiune, pentru-că „parte sunt în tem
niță, parte în exil", însinuându-se prin asta 
la popor ca aprigi apărători ai „martiri
lor", persecutați tot-odată și de D-vostră, 
pe când nu „amicii" lor portă vina, ci Mi
tropolitul Miron, L. Simonescu, P. Gosma, 
Dr. Oct. Russu, loan Popa, loan Hannia. 
Dr. Remus Roșea, Mateiu Voilean, Dr. Ion 
Preda, Al. Lebu din Sibiiu, apoi N. Ivan 
protop, în A.-Iulia, loan Candea prot. în 
Avrig, Zevedeiu Murășan și Sabin Piso din 
Sas-Șebeș, pentru-că aceștia fiind membri 
ai congregațiunei n’au participat la ea.

Va să (jicS, numai „Mironiștii" și „Al- 
biniștii", după limbagiul lor, sunt păcătoși, 
dâr „Tribuniștii" n'au putut păcătui, nefiind 
membri afară de cei din temniță și „din 
exil".

Asta nu este adevărat.
In punctul acesta nu sunt mai buni 

unii, decât alții.
Au aoră dd.: loan Bechnitz, care în 

lista membrilor representanței comit, figu- 
râză ca redactor, unul din fundatorii „Tri
bunei" și fost director al Institutului Tipo
grafic; apoi Dr. Aurel Brote, fratele d-lui 
Eugen Brote, fundator al „Tribunei", fost 
director și lichidator al Institutului tipogr.; 
Zahariă Boiu, fundator al „Tribunei", care 
și astădl adăpostesce în casa sa redacțiu- 
nea și tipografia „Tribunei"; Onoriu lilea, 
ginerele d-lui Dr. Rațiu, și colaborator al 
„Tribunei" ; nu sunt „amicii" celor dela „Tri- 
buna“ ?

Său, ddcă voiesc d-lor să arunce res- 
punderea și în oârca membrilor esternl, 
pentru-oe alfirgă așa departe pe la protop. 
Candea la Avrig, la prot. Ivan la Alba- 
Iulia și la Z. Mureșan în Sas-Sebeș ? De 
ce nu se opresc mai aprope în Săliște la 
protopopul Dr. N. Maier ? Mai bun „amic" 
și mai adict mameluo, decât pe aoesta, n’au 
ei nioăirl!

Ba Dr. Maier și alții din cei amin
tiți sunt și membri ai noului „comitet ese- 
cutiv", seu cum se mai numesc cei încre
dințați în ultima conferență cu oonducerea 
„nației".

Aoeștia, și încă mulțl alții din „amicii" 
„Tribunei", sunt membri ai representanței 
comitatense, și toți au absentat dela adu
narea din 9 Aprilie. Pentru ce nu și-a adus 
aminte și de ei ?

La tbtă întâmplarea, mai bine-i sta, 
dâcă în prima liniă da lecțiune amicilor 
săi, și nu se scusa cu „cei morti* pentru 
dânsa.

Ajuns odată aci, să mă spovedesc în 
ultima de post, pentru ce nu m’am dus 
eu la amintita congregațiune?

Soieam de mai ’nainte, că comitelui 
suprem i-ar conveni, ca representanța co
mitatului să deplângă căderea cabinetului 
Wekerle, er felicitarea guvernului nou, se 
înțelege de sine, că e prima datorință a 
fiă-cărui comite suprem.

Soieam de acolo, că încă la prima că
dere a lui Wekerle, fiind chiar întrunită o 
adunare generală, cornițele suprem ’nainte 
de deschiderea adunării a întrunit în bi
roul său pe corifeii sași la o conferință, în 

care s’a discutat trimiterea unei adrese de 
adio măgulităre pentru cabinetul căcțut; fiind
că erau de față și oâțl-va Români însă, când 
era deja lucrul gata, și chiar textul pro
punerii stabilit, a chiămat și pe un Român 
la oonferință ca să-l întrebe, că ore Ro
mânii ar face oontra-propunere său ba ? 
Românul li-a răspuns, că Românii ar con
sidera propunerea Sașilor de ofensă la adresa 
lor, cari in multele lor meetingurl au protes
tat în contra proiectelor de lege bisericești, din 
al căror incident a dimisionat Wekerle, și ne
greșit el va face contra-propunere. După astă 
declarațiune categorică, s’a decis, ca se nu 
se facă nici o propunere din partea Sașilor.

’Nainte de adunarea generală din 9 
1. c. mi-se ivise reumatismul vechiu în 
mod acut, și fiind timpul ploios nu-mi era 
permis să părăsesc casa, ou tdte aoestea, 
deoă mă temeam de un blamagiu național, 
mă duceam la adunare. In ajunul aoeleia 
însă, m’am informat dela loc sigur, că comi
tetul permanent face propunere, ca insi
nuarea cabinetului Bânffy, că și-a ocupat 
postul, sâ se ia simplu spre scire. De; Wekerle 
nu mai era vorbă în ordinea de 41-

Credeam, că Sașii din considerare că- 
tră Români, cari fac majoritatea locuito
rilor din comitat, fao propunerea aoesta, 
deși în congregațiune pot lua concluse după 
plac, pentru-că din 292 de membri ai re
presentanței comitatense, numai 47 sunt 
Români, și între împregiurările date, eu 
eram mulțumit și cu atâta.

In diua adunării generale, era o vreme 
prdstă de tot, un vânt rece și ploiă ames
tecată cu nâuă, o vreme, cum 410® Româ
nul, în care să nu-țl scoți oânele din casă.

Deci, cre4ând, că vor fi ei alții sănă
toși, cari vor merge la adunare, spre a con
trola pe Sași, am rămas aoasă.

Dâr așa se vede, că și cei sănătoși au 
resonat tot așa. Sașii s’au folosit de oca
siune, și în totala absență a Românilor au 
preferit să devină perfizi față de noi, numai 
ca și pe astă cale să-și manifesteze „leali
tatea față de cei dela putere".

ScițI d-vostră povestea Jidanilor cu 
nou alesul rabin ?

O comună de frunte biserîcescă ovre- 
âscă șl-a ales de rabin pe cel mai renu
mit dintre rabini.

Fericiți, că ei capătă un rabin renu
mit, s’au înțeles să-i facă un present.

Au trimis din sînul lor o deputațiune 
la rabin să-i aducă la cunosoință inten- 
țiunea lor și să-l întrebe, că ce present 
i-ar plăcâ să capete?

Rabinul li-a mulțămit pentru genero- 
sitatea lor, a lăsat însă la buna lor chib
zuială alegerea presentului, fiind convins, 
că acela va fi un lucru demn de ei.

Ovreii s’au întrunit ârășl la sfat și au 
decis, că fiind ei neguțători de vin, să-i 
dea o bute din vinul cel mai bun ce-1 au, 
der ca toți să aibă fericirea a servi vin la 
masa iubitului lor rabin, n’au să oumpere 
o bute de vin, ci fiă-care să ducă în vasul 
comun alicuota sa în natură din vinul cel 
mai bun, care-1 are.

ț)is și făcut.
O deputațiă de fruntași a dus apoi 

butea și o-a așe4at în pivnița rabinului.
La primul prân4 rabinul dispune să-i 

aducă din vinul vestit, darul iubiților săi 
poporenl.

Colorea vinului i-se părea prea sus- 
piciosă, îl'gustă, — era apă curată.

Indignat de astă batjooură, ohiamă la 
sine pe fruntașul parochiei și-i cere lă
muri.

Fruntașul nu. mai umblă să pună vina 
pe alții, ci încât îl privesce pe el spuse 
adevărul: „Noi am hotărît împreună ca 
fiă-care să aduoă câte-o litră din vinul cel 
mai bun, ce-1 are. Eu am cre4ut, oă ceia- 
lalțl vor aduce vin, și astfel o litră de apă 
dela mine nu va altera vinul celorlalți, și 
eu în loc de vin am pus apă în bute. Așa 
se vede însă, că și ceialalțl au resonat tot 
ca și mine".

Astfel am pățit și noi, și aci nu mai 
încape nici o sousă. Nu ni am împlinit da
toria și punctum.

Ne-am blamat, și deore-ce „factum în
fieri nequitu, să căutăm să evităm astfel de 
blamagiu în viitor.

Să ne fie cașul acesta de învăț pentru 
viitor.

Se ne organisâm clubul cum se cade.
Să ne facem fiă-care datoria și să nu 

ne răzimăm pe alții.
Să nu credem nici Sașilor, căti unde ne 

pot și ei ne frig.
Văd, că d-vostră recomandați recurs 

contra conclusului luat corect, cu obser
varea tuturor formelor.

Mi-așI pute da opiniunea și asupra 
aoestei propuneri, der nu voi să preocup 
opiniunea altora.

Una totuși rischez, și anume aceea, 
că nici Sașii, niti guvernul nu se vor lăuda 
cu conclusul din cesiiune, pentru-că absen
tând toți Românii, nici măcar aceea nu se 
pote 4i°e, că cel puțin unul ar fi consimțit 
tacendo, er vederile Românilor atât față de 
fostul cabinet Wekerle, cât și față de ca
binetul actual Banffy le cunosc ei și le cu- 
nosce lumea forte bine.

Un virilist.

+
Adânc întristații Vasile Morariu, con

silier o. r. cu soția sa Eugenia Morariu 
născută de Stamati-Ciurea, Ecaterina Vasi- 
lovicl și Domnica Dan, Artemie Berariu 
protopresviter-staurofor cu fiii sei Alesan- 
dru, Constantin, Aurelian, Viotoria și Cor
nelia Berariu au durerea a anunța perderea 
prea iubitului lor părinte, frate, socru și 
bunic.

Dr. Silvestru Morariu-Andrievici
Archiepiscop Cernăuților și Mitropolit Buco
vinei și Dalmației, Președinte al Sinodului 
mitropolitan, Membru al Dietei din Bucovina 
și al Senatului imperial în casa Magnaților 

ș. c. I.,
încetat din viâță în 4iua de Luni (3/15 
Aprilie 1895.

Sunt rugați toți amicii și cunosouții 
să binevoescă a asista la serviciul funebru, 
ce se va oficia Joi în 6/18 Aprilie 1895 la 
10 6re diminâța în reședința Mitropolitană 
din Cernăuți.

Cernăuți, 3/15 Aprilie 1895,

EHVE^SE.
Difteriă, ori difteritis 1 In usul co

mun de vorbire nu se prea face deosebire 
între aceste două cuvinte, măcar-că deo
sebirea ÎDtre ele, după cum a aocentuat 
4ilele aceste și Virchow, e forte mare. Ter- 
minațiunea „?fe“ semnifică întotdăuna un 
fel de aprindere, așa d. es. otitis însămnă 
aprindere de urechi, rhimitis însemnă aprin
dere de nas, pleuritis aprinderea peliței de 
pe coste. Difteriă însă n’are de-a face ni
mic cu aprinderea, la ea nu se potrivesoe 
prin urmare terminațiunea „itis". Cuvântul 
„difteritis" nu însemnă nimio și așa între 
aceste două numiri rămâne a se considera 
ca coreotă „difteriă".

Nou abonament

9AZSTÂ TBOSILVAlflEI
Cu fl Aprilie st. v.

s’a desebisu nou abona mentu 
Ia care învitămu pe toți amicii și 
sprijinitorii foiei nostre.

Frețiafiă abonamesitaiSoih 
Pentru Austro-Ungarîa:

pe 'dim azvu.................................. 12 zL.
pe șese lvLZii ................................. S fl.
pe trei 1-u.xi.i ....... 3 ±L.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe unu .. ...................................................... 2 fl.
pe șese luni ....................................... I fi.

Abonarea se pote face mai ușor» 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei1^

Proprietar: Of. Aurel ES&reșiîsiffiaa. 
ReilîCtor rcspoilsatJil: Gregoriu Efflaior.
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Cursulu la bursa din Viena.
Din 17 Aprilie 1895.

Renta uDg. de aură 4% • • • 123.30 
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.30 
împr. oăil. fer. ung. în aură 4l/2°/0 • 126.—
linpr. căii. fer. ung. în argint 472% 104. —
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 124 50 
Bonuri rurale ungare 4% . . • 98.75
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 151.30
Renta de hârtie austr..............101 50
Renta de argint austr.............. 101 75
Renta de aur austr................ 123.50

,’LosurI din 1860   159.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 1195.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credită. 461.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 400.50
NapoleondorI.................................9.69*/2
Mărci imperiale germane . . . 57.75
London vista............................ 122.40
Paris vista.................................. —• —
Rente de corone austr. 4°/G. . . 101.50
Note italiene.................................. —

ea 
o 
u.
E

©
> 
L. 
©(f)
O

© 
c©

MB 
CO

r®

■ ''

I
I

"I

Schutzmarke.

C/> 
®<

©

O cr
G0 
O 
“î
< 
CD

3
CD

O

I

CursuBft pieței Brașovâ.
Din 18 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Corup. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orI Cump. 
Galbeni Cump.
Fiu bl e rusescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Scris, fonc. Albina5°/0

9.65 Vend. 9.67
9.60 Vend. 9.64
9.66 Vend. —.—
5.70 Vend. -.—

128— Vend. —.—
59 60 Vend. — .—
11.10 Vend. —. —

100.75 Vend. 101.75

Covore
de lână curată, recomandăCAROL PAUL. 
DEPOU: la Hala de mărfuri, 
in podul bătușîlor, Brașov, 
Strada Hirscher. 675 3-3.

cari au efectă escelentă. în contra tu- 
turoră bolelorii du stomachu, suntn unu 
■neilicameiitu neaperatu <9e 
lipsii pentru ori-ce casă, la 
lipsă de apetitu, slăbiciunea stoma- 
chului, respirația cu mirosii greu, ven
turi, râgăelă, ’colică, catarii de sto
machu, flegmă, gălbinare, greță și vo- 
mare, constipațiă, și la durere de capii, 
încărcarea stomachului cu mâncări și 
băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și hemoroide ca mijlocii apro
bata și sigură de vindecare.

La bolele indicate s’a constatată 
picăturile Mariazeller ca celă mai bună 
ieacă, care confirmă sute de testimonii. 
Prețulă unei sticle cu prescrierea de 
întrebuințare 4® cr. Sticla îndoită 
de mare cr, Espediția centrală 
prin farmacistulă CARL BRADY, 
Krsmsier (Moravia).

Picături veritabile suntă numai 
acelea, pe a cărora embalage este li
pită o fășiă verde cu cuvintele : „B e- 
zeuge die Echtheitu cu sub
scrierea mea.

Picăturile Mariazeller veritabile 
se află: B r a ș o v ă : farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jekelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu: 
farmacia: Gustav Jekelius. Osernât- 
f a 1 u: farmacia Josef Drodtleff,

Trenu 
mixtu

Otelul București
din Brașovul vechiu se dă 
in arendă dela I Octom- 
vre 1895.

Informațiuni se pot capeta la 
eredii lui 'Franz Kornev, Bra
șovul vechiu, Strada Lungă Nr. 75-

iiI -FU"
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Anunciurl
(înserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrise, 
admmîstratiunî. in casuiu pu> 

blicărâi unui anuncîu mai mult 
de odată se face scădementă, 
care cresce cu câtu publicarea 

se face mai de multe-orî.

Admin istrațiunea 
«Gazeta Transilvaniei.1'

Praimle-Seidlîte aie m loll
Veritabile numai, decă iiăcare cutia este proveețută cu marca «le 

aperare a Iui A. Moil ți cu subscrierea sa.
Prin efectulă de lecuire durabilă alfi Prafuriloru-Seidlitz de A. Moli în contra greu- 

tățilorii celorfi mai cerbicose la stomachu și pântece, în contra cârceilor!! și acrelei la sto
machs, constipațiunei cronice, suferinței de ficații, congestiunei de sânge, haemorhoidelorh și 
a celoră mai diferite bole femeesci a luată acesta medicamentă de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce.—Prețul# unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se voru urmări pe cale judecătorescă. c
și sare a lui ifcliL

Vor it's decă fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și
■ț WtHIldUIIU nunids, plumbuit! lui A. Moli.

Franzbranntwein-ulu și sarea este forte bine cunoscută ca unii remediu poporalii 
J deosebire prin trasă (frotatfi) alină durerile de șoldină și reumatismu și a altora urmări 
% rbcblă Prețulă unei sticle-originale plumbate 90 cr.

cu

cu 
de

Mgaă de gura^Salicyl a Sosi
(Pe basa de natron Acid-salicilici')

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulțl, asigureză cestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dințiloru. Pre
țul# sticlei provegute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trissilterea ^«■îneiiptiBssi prin
Farmacistulu A. JOIA,

c, și r. furnisoru aln curții imperiale Viena, Tuclilaubcu 9
Comande din provinciă se efectueză dilnicu prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumită preparatele provtyute cu iscălitura și marca
C? de ap&rare a lui A. MOLL.

'r Deposite în Brașov# : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor# Roth, Fr. Kellemen și 
2^ Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz 
W Geisberger. 12—52.

S

trexx’o.ri.lor’u.
pe liniile orientale ale căii ferate de stată r. u. valabilă din t Oetewre 1894»

Budapest a—A rad ii—T ei n șu 12 aa da.jp esta, gara de vest—BSwșava— l erpjrovft

Trenu 
de

cc
c

©
©

Trenu 
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Trenu Trenu ■! 
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I Trenu 

de 
persân.

Trenu 
accel.

Trenu 
de 

peraân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu
mixtu

10.-

3.10
9.10
2.30
2.44
3.15
3.32
3.58
4.30
4.50
5.40

4.24
8.42
7.25
7.42
8.20
8.39
8.58

4.47
5.04
6.10
6.39
7.11
7.28 11 07
8.13

8.05
11.10
3.55
4.30
4.42
5.03
5.14
5.32
5.50
6.12
7.-
7.28
7.54
8.10
8.28
8.54
9.08

10.06
10.29
10,53

8 05
1.55'
4.-
6.05
7.05

2.15

7.50

8.51
9.10

9.34

10.-
10.11
10.37

trenu 
mix tu

4.50
5.36
6.49
8.33
9.19

■ 11.54
11.01
11.10

trenfL
mixtu

10.-
1.37 

"Trio
6.30
6.40
7.07
7.18
7.35
7.58
8.14
8.56
9.24
9 50

10.06

Pl-TV
90S. 
pL !

Viena .
Budapesta 
Șolnocfl.
Aradn .
Grlogovața. 
Gyorck . .
PaulișO. .
Radna Lipova 
Conopii. 
Berzava. 
SoborșinQ 
Zim . .
G-uraeada 
Ilia . .
Branielca 
Deva 
Si meri a (Pi 
Orăștie . 
Jibotii . 
Vitițul de-jos 
Albf-Iulia . 
Taiușfi . .

808.
A1
(i

ski)

pl.

1

6.02
7.35'
4.31

11.30
11.-
10.48
10.25
10.11
9.58
9.25
9.09
8.21
7.45
7.18
7.08
6.44
6.02
6.05
5.09
4.14
4.22
4.04
3.19

7.20
1.20

11.22
8.20
8.10

7.29

6.33
6.07

5.44

5.17
5.05
4.40

3.59
3.35

3.-
6.30
B-

9.45
8.55
8.44
8.20
8.08
7.56
7.24
7.07
6.26
5ÂÎÎ
5.19
5.08
4.42
4.10'
3.59
3.18
2.56
2.32
2.14
1.35

9.30
5.18

11.32
11.16
10.37
9.03
9.12
8.53
8.11

Brașovâ-Cliezili-Oșorheiu

trenu 
de 

persân.

8.50
9.33

10.46
12.40

1.26

3.10
3.43
4.35
5.55
6.32

Brașovn

C.-Oșorhei

trenu 
mixtii

8.19
7.41
6.35
4.55
4.-

trenu 
de 

peraân.

Nota: Orele însemnate în stânga 
Îns«mn6ză 6rele de n6pte.

11.35
3.56
7.—
6.47
6.18
6.02
5.47
5.09
4.50
4.—

1.50
1.20

12.29
11.13
10.30

8.55

trenu 
mixtu

de
Trenu
accel.

Trenu 
de

Trenfl. 
de 

person.

Trenu 
de 

persân.

Tronti Orient. |.'renu „Trenu 
de

persân. Expres aocol. persân.

Orient.
Expres p6rs6n. accel.

Trenu

9.— 9.15 4.- pl. Viena , . . 1 
BOS. 7.02 6.458.36

Vineri
11.- 5.50 7.05

1.30 8.30 2.25 7.- 10.- pl- Budapesta sos. 6.30 10.20 2.10 1.25 8.02
Circul. 10.30 3-41 9.21 11.15 SOS. )

Czegled. . . pl- 4.19 8.21 12.11 6.01
Sâmb. 10.40 3.46 9.03 11.21 p . J t sos. 4.04 8.13 12.06 6.-
4.43 1.47 5.49 12.52 1.20 SOS. SegheHină . pl- 12.53 5.10 10.50 10.01 2.31
4.49 2.12 5.55 1.30 pl. sos. 12.26 10.45 9.53 2.11
6.03 5.05 7.54 4.59 SOS. pl. 9.20 8.55 7.50 11.—

Timișora . . Trenu 
mixtu

6.47 6.15 8.02 5.52 pl- 80S. 8.28 7.13 8.49 7.42 3.30
7.26 8.49 6.57 Tupcloveț. . 7.25 5.53 ■g a nF4 ci

6.56 1.58
12.588.21 9.23 7.42 Lugoșă. . 6.48 5.10 6.28

9.33 10.25 9.10 Caransebeșă . 3.39 4.05 '3 5.39 11.01
11.15 10.02 Teregova . . 4.35 3 4.40 8.07

11.37 Mehadia . . 3.15 B 5.34
11.05 12.28 11.47 Băile Herculane 3.02 4.35 3.23 5.12!

12.39 11.59 Topleții . . 2.46 3.08 4.46
11.31 12.56 12.16 sos. [ Rușava . . . [pl.

1 sos.

2.21 4.05 2.51 4.10
11.37 1.11 12.31 I_pl. 1.09 3.49 2.19
11.45 1.20 12.40 T Vercerova. . 4j» 1.— 3.40 2.10
10.55 1.40 BucurescI . . 1 11.25 7.10

Dumin.
5.50

L

7.20
6.42
5.36
3.51
2.45

S i in e r i a (PiSki) — Petroseaas—L u p e n i

trenii 
mixtii

trenu 
de 

persân.

trenu
mixtu

trenii 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

6.10 11.28 4.20 pl. Slineria . . sos 10.33 3.24 8.47
7.31 12.48 6.03 Hațegtt. . • 9.05 2.03 7.34
9.55 3.40 9 05 80S’. 1 j 1 pl- 6 10 11,25 5.25

5.15 10.15 4.05 j | Petroșeni . ■ Isos. 9.48 4.54 8.38
6.20 11.27 5.10 Vulcan a 8.57 3.56 7.47
6.40 11.50 5.30 scs. Lupeni . . . pl. 8.25 3.21 7.15

msstațiunilor^ suntîi a se ceti de eusQ în josfi, cele însemnate îndrepta de josO în susă. Numerii în ouadrațl eu linii

OST Numere singuratice din „ Gazeta Transilvanieia ă 5 cr. se potu cumpera în librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovti.


