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Nunciul Agliardi și Banffy.
Brașov, 10 Aprilie v. 1895.

Mult svon s’a făcut cu visita 
ministrului-președinte Banffy la nun- 
ciul papal Agliardi.

Era lucru firesc, ca primul rni- 
nistru-unguresc, umblând pe la Viena, 
se facă o visită de curtoasiă trimi
sului Papei, cu care guvernul din 
Pesta este nevoit a comunica adese
ori în afaceri bisericescl și cu care 
tocmai în momentele de față trebue 
se dorescă a susțină, pe cât numai 
se pbte, bune relațiuni. Der se vede, 
că br. Banffy nu s’a mulțumit numai 
cu o simplă visită de etichetă, ci, 
precum însu-și s’a lăudat față cu un 
cfiarist vienes, a făcut și puțină po
litică cu nunciul papal, ba chiar se 
fi luat în apărare „va4a și drepturile" 
Ungariei față cu pretensiunile Curiei 
romane.

Precum susține amintitul czarist 
german, Banffy se fi declarat nun- 
ciului, că unii prelațî folosesc poli
tica bisericâscă în interesul politicei 
de naționalitate și se fi adaus: „Aici 
sunt de esemplu Valahii. Mare 
parte din ei sunt gieco-catolici și 
sunt dependențl de Roma. De sine 
se ’nțelege, că statul ungar nu pbte 
suferi între prelații sei bisericesc! 
astfel de omeni, cari au luat posițiă 
în contra statului ungar... Statul un
gar nu pbte face în punctul acesta 
nici o concesiune".

E invederat, că Banffy a făcut 
printr’asta alusiune la conflictul, ce 
s’a iscat între guvernul unguresc și 
Curia romană din incidentul ocupă- 
rei scaunului episcopesc al Lu- 
goșului.

Seim, că încă cu vre-o două 
luni înainte de asta foile ungurescl 
aduseseră scirea, că în locul episco
pului Mihalyi, actualul Metropolit, 
va fi numit la Lugoș ca episcop 
deputatul Silviu Rezei. Se vede, că 
guvernul într’adevăr a făcut între
bare la Roma cu privire la intențio

nata numire a lui Rezei, der de-acolo 
a primit un refus, ceea ce a provo
cat conflictul atins de br. Banffy în 
convorbirea sa cu nunciul.

Dâcă Curia romană, ceea ce 
credem, a făcut obiecțiunile sale 
contra numirei amintitului deputat și 
mameluc al guvernului, ea va fi 
avut căușele ei speciale și aceste 
cause pbte să nici nu privăscă de 
loc calitatea de „patriot" a „deputa
tului" Rezei, ci numai calitățile „preo
tului catolic" Rezei.

Etă ce scrie chiar o fbiă ma
ghiară, „Budapesti Hirlap", privitor 
la afacerea cu Rezei:

„Așa-deră năcazul Ungariei este, 
că Silviu Rezei n’a putut fi episcop 
la Lugoș. Sântul scaun a putut să 
aibă alte escepțiunl față cu Silviu 
Rezei — nu în contra numirei sale, 
căci aici n’are se se amestece Roma, 
ci în contra preconisărei sale ca epis
cop, — decât împrejurarea, că Rezei 
e membrul cel mai fidel al partidei 
liberale și acel preot catolic, căruia 
’i s’a permis ca se voteze în contra 
proiectelor de lege bisericesci-poli- 
tice, când ei avură 126 voturi ma
joritate, și totuși să potă rămână în 
partida liberală. Si acum Rezei a 
devenit om renumit, — ceea ce n’a 
fost nici-odată, — precum a deve
nit renumit vameșul Schnăbele la 
granița francesă, pe care l’au prins 
Germanii și din pricina căruia era 
p’aci să isbucnescă răsboi între Fran- 
cia și Germania. Așa făcu Banffy 
când, din causa acestui mameluc al 
lui, a esplicat nunciului papal, că 
nu se pot uni drepturile și preten
siunile patriotice ale Ungariei cu 
pretensiunile și politica de naționa
litate a Papei dela Roma. Totuși 
puternic om este Banffy acesta!"

Ironia, ce se cuprinde în rân
durile acestea, este fărte-mușcătore, 
pentru d-1 Rezei nu mai puțin ca 
pentru stăpânul său protector, și ca- 
racteriseză de minune procederea gu
vernului, care nu ține sâmă, decât 

numai de interesul lui mârșav de-a 
avă o creatură a lui în fruntea epis
copiei Lugoșului, 6r de interesele 
credincioșilor și ale diecesei însă-și 
puțin îi pasă.

Nunciul Agliardi a răspuns la 
visita, ce ’i s’a făcut, cu aceeași po
liteță. Mergând la Pesta, el a întors 
visita lui Banffy, der n’a întârc|iat 
de-a visita și pe conții Ferdinand 
Zichy și Iuliu Szapary. De aici se 
păte conchide, că nu e tocmai așa 
de indiferent în ale politicei, cum vor 
să-l presente unii, deși nu va merge 
așa departe, ca se vră a se ames
teca în afacerile interne ale Unga
riei, cum îl a cu să alții.

Nu seim, dâcă și întru cât vrâ 
să facă politică nunciul papal, ve
dem însă, că ministrul-președinte 
Banffy face politică mare cu cașul 
Rezei și umblă în tot chipul să for
țeze numirea lui.

In fața acestei aparițiun! este 
fărte justificată îngrijirea, ce-o arată 
foia bisericescă din Blașiu, care 4ice, 
că numirea d-lui Rezei ca episcop 
al Lugoșului ar fi o grea lovitură 
și o mare primejdia pentru biserica 
română unită.

Monarchal și atentatul din Buda. „Ham
burger Nachrichtenu, organ inspirat de Bis
marck, scrie următorele: Ministrul-preșe
dinte Bânffy, cu ocasia ultimei sale petre
ceri în Viena, a raportat monarchului despre 
situațiunea din Ungaria, amintind și de 
atentatul săvârșit contra monumentului- 
Hentzi. La acăsta monarchul — dice f<5ia 
germană— a întrerupt cu cuvintele : „Ach, 
sprcchen wir nicht von diesem Bubenstilclc; 
es ist nicht der Muhe werth davon zu redenu 
(Ah, să nu vorbim despre acâstă faptă 
mișelâscă; nu merită ostenâla ce ț’o dai, 
vorbind de ea). — Tot „Hamburger Nach- 
richtenu publică și o altă declarațiune a 
Majestății Sale. Anume, când Bânffy a în
trebat pe monarch, că pdte 6re să ia în 
buget suma de 100,000 fl. destinată pentru 
cumpărarea scrisorilor rămase după Ludovic 
Kossuth, monarohul să fi răspuns: „Caută 

și te îngrijesoe, ca să nu se facă mare sgo- 
mot cu afacerea acâsta și ca guvernul meu 
să nu ajungă în situațiunea de-a sări în 
apărarea unei subvențiunl, a cărei oestiune 
s’ar pută întrebuința ast-fel, încât legali
tatea procedurei guvernului se păta fi atacată 
cu succes1*.

CRONICA POLITICĂ.
- 10 (22) Aprilie.

ț)iarul rusesc „Novoje Vremjau vorbind 
despre alegerea lui Francisc Kossuth ca 
deputat în cercul Tapolcza, dice următârele: 
„Numele lui Francisc Kossuth și vorbirile lui 
ținute cu câte-va luni mai ’nainte în dife
ritele părți ale Ungariei, caracterisâză ale
gerea lui ca o ofensă personală contra mo
narchului și dovedesc tot-odată, cât de pu
țin populară este în Ungaria reforma, pe 
oare a inițiat’o Wekerle și la care ține și 
următorul lui, br. Bânflfy. Probabil, că acum 
corăna va fi mai puțin aplecată să spriji- 
născă piimirea aoelor proiecte biserioesol- 
politice, pe cari încă nu le-a primit ca
mera magnaților, și ale căror aderenți și 
în camera deputaților se tot micșoreză. Ce 
se ține personal de Francisc Kossuth, înoă 
nu se pdte sci, că ce rol va duce el ca 
membru al partidei oposiționale maghiare. 
Cum dovedesce și esemplul lui Menotti 
Garibaldi, un nume de valore încă nu 
ajunge, ca cine-va să se pună în fruntea 
unei partide. Chiar și Maghiarii cei mai es- 
treml sciu, oă programul- lui Ludovio Kos
suth nu se pdte realisa".

*
O scire telegrafică din Londra spune, 

că Papa a adresat cătră poporul englez 
o epistolă apostolică, ce s’a publicat cjilele 
acestea. După o lungă introducere, Papa 
face apel la poporul englez, ca să se reîn- 
torcă în smul bisericei romane. El spune, 
că deja pe timpul când era nunoiu în 
Bruxela, s a gândit la realisarea acestei mă
rețe idei. Amintesce apoi despre interesul 
cu care urmăresce cestiunile sociale din 
Anglia și accentueză sentimentele religiose 
ale Englesilor, cari se manifestă mai ales în 
repaosul de Duminecă. Nu peste mult, con
tinuă Papa, voiu sta înaintea scaunului oelui 
mai înalt judecător și ini-ar plăcd dâcă ni-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Despre starea a priori a sistemului 
nostru solar.

(Fine).

Aceste planete, ce s’au format prin 
condensarea părților vecine ale unui strat 
al atmosferei sdrelui, cuprindeau la înce
put un spațiu cu mult mai mare. Fiind încă 
destul de înaltă temperatura, ce provenia 
din internul lor, și care apoi pe încetul ră- 
cindu-se, după cum am vădut mai sus, la 
atmosfera sorelui, s’a format un sâmbure 
condensat (tare) cuprins de un învăliș de 
vapori, unde apoi răcirea stratelor esterne 
ale atmosferei acestor planete au format 
sateliți, trabanți, in același mod, după cum 
am arătat mai sus la planete, cari s’au for
mat din atmosfera sdrelui.

Pe timpul despărțirii, distribuirii stra
telor, cari pe încetul se răciră, massa in
ternă a sorelui împinse massa din care s’au 
format stratele, în urma rotațiunii lui spre 
equator, și așa s’a născut fenomenul sus 
arătat, adecă inclinațiunea planetelor spre 
equațorul solar, și care inclinațiune tocmai 

în urma atracțiunei și repulsiunei la tdte 
planetele este forte mică.

Dâcă învălitorea sferică, în forma unei 
fluidități aprope răcită din jurul massei 
sorelui, dâră de o temperatură încă destul 
înaltă, în urma rotațiunei sorelui în mod 
uniform s’a înclinat spre equațorul so
lar, fără ca în unele elemente, părițf, 
strate, să 6e despartă, și decă încă și 
conglomerațiunea massei acestor elemente, 
— straturi — se mișcă în jurul sâmbure
lui solar cu-o uniformitate, regularitate, 
forte liniștită: așa trebue să se nască în ju
rul sâmburelui acestuia un inel,fluid, âr mai 
târdiu în urma răcirei continue să devină 
solidă. Uniformitatea, regularitatea, ce este 
de lipsă la formarea unui astfel de inel, 
este un ce fdrte rar, și în întreg sistemul 
chiar numai un singur cas avem, și acesta 
este cunoscutul inel din jurul lui Saturnus. 
In cele mai multe cașuri inelul acesta 
crăpă în mai multe părți, cari apoi se mișcă 
ea trabanți în jurul planetei prinoipale. 
Decă într’adevăr, acâstă regularitate s’ar fi 
observat din partea naturei la formarea 
sistemului solar, atunci planetele, în urma 
diferitelor puteri, ce lucră asupra lor, ar fi 

trebuit să ajungă în equațorul solar, 
și tot astfel trabanții în equațorul planetei 
principale, și drumurile lor ar fi fost atuuol 
linii de cerc. Orî-ce conturiiare a acestei 
regularități, ar fi adus și va aduce schim
bări în inclinațiune, exentricitatea drumu
rilor, și nici când aoeste conturbațiunl nu 
au fost atât de mari de-a depărta vre-un 
element din starea lui originală prea mult; 
din care causă și inclinațiunea exentrici
tatea) aprope a tuturor drumurilor planete
lor sunt băgate între nisoe limite forte mi
cuțe. Despre cele spuse mai sus ne putem 
ușor oonvinge pe cale esperimentală.

Dâcă vom umplâ un vas cu o ames
tecătură de apă și alcohol, și vom turna în 
aoâsta o cantitate ore-care de unt-de-lemn 
care să aibă aceeași densitate cu ameste
cătura, atunci untul de lemn, va fi o massă 
liberă de gravitațiune, său cu alte cuvinte, 
gravitațiunea nu va influința asupra lui, și 
astfel untul de lemn va primi o formă li
beră de orî-ce putere esternă; și anume 
forma sferică, de-dreoe asupra lui lucră 
chiar numai puterea moleculară, ceea ce a 
esistat și a priori, la sistemul solar. Dâcă 
vom conduce în vasul acesta o axă verti

cală, care la un loc să fiă provedută cu un 
diso micuț al cărui centru să cadă în cen
trul globului de unt de lemn, și acum, pu
nând axa în rotațiune, vom aduce globul 
de unt de lemn în rotațiune, atunci globul 
întâi începe a se turti la poli și se va în
clina spre equator.

Cu ajutorul acestui esperiment vedem 
în mic, ceea ce natura a produs în mare. 
Forma sferioă s’a format în urma puterei 
moleculare sâu a cohesiunei, la untul de 
lemn, la sistemul solar în urma gravitațiu- 
nei: resultatele sunt însă analdge, ba mai 
mult, chiar aceleași. Ou cât numărul rota
țiunei cresce, cu atâta turtirea la poli de
vine mai mare. Făcând 2 său 3 rotațiunl pe 
secundă, turtirea îșl ajunge maximul. Massa 
apoi devine jos și sus la axă soobită (gău
rită) lățindu-se tot mai mult în direcțiune 
horisontală; în fine se desface massa de unt 
de lemn de disouleț, și formâză un inel pe 
deplin regulat. La început aoest inel stă în 
legătură cu disculețul, prin o membră forte 
fină. Decă acum ținem discul fix, atunci 
acestă membrană se rupe, și inelul devine 
liber. Aducem acum un alt disc și mai mi
cuț, și începem a învârti de axă; astfel să 
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suințele mele spre unire ar fi încoronate 
bareml în parte cu succes.

*
Foia ungurâscă „Magyar Hirlapa, care 

pănă mai ieri alaltăieri observa o atitudine 
prietinosă față cu ministrul Bânffy, scrie 
în numărul său mai nou un articol sub 
titlul „învingeri naționale*,  în oare îșl bate 
joc de el. E mare noroc pe Unguri, cjice 
organul lui Horvâth, că avem un om atât 
de providențial, care împarte numai daruri 
pentru „copiii11 săi. De câte-orl merge la 
Viena, se reîntbrce cu câte-o învingere na
țională. Dâcă bine ne dăm semă atunci 
ni-se pare, că curtea maghiară a stat și 
pănă acum sub Exelența Sa d-1 Hohenlohe. 
Apoi oălătoriile monsignorelui Agliardi, ne 
vor costa cel puțin patru milione. De unde 
să mai luăm apoi milione, ca să ne facem 
vrednici a ne pune curtea sub prințul Ho
henlohe? Der slavă Domnului: curtea ma
ghiară e numai vis și nu realitate. Insă — 
continuă „Magyar Hirlap" — nu vrem să 
facem imputări lui Bânffy. Blăstămat cel 
oe face mai mult, decât pote, er dela 
Bânffy nu putem aștepta mai mult... S.-tul 
Stefan, întemeiătorul statului, și-a întors 
privirea cătră Roma și naționalități, și o 
miiă de ani nu sunt așa de mulțl, ca po
litica națională maghiară să devieze dela 
acestă oale. Și mandatarul Papei umblă pe 
aici, ca să facă- adevărată politică națională 
maghiară, er față cu maghiarimea păgână 
să ridice o partidă puternică, adecă eterna 
Romă și naționalitățile de multe și diverse 
limbi... — Acăsta-1 supără mult pe „Ma
gyar Hirlapu.

*) Mai pe larg despre cele espuse aci 
se pote afla în: „Immanuel Kant, Allge- 
meine Naturgescliichte und Thcorie des Him
mels*, apoi în Laplace: Darstellung des Welt- 
sgstems (Esposition du systâme du monde), 
cari îmi serviră de isvore la acest studiu, 
apoi mai puțin și în: 'Nicolaus Copernicus, 
„de revolutionibus orbium coelestium" Mo
bius, Dalton, Wollaston și Newton.

Imormentarea Mitropolitului
l)r. Silvestru Morarin-Andrievici.

Cernăuți, 18 April 1895.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans.11)

Câți MitropolițI au murit, s’au îngro
pat cum au și trăit. S’a căutat adecă de- 
ai îmormânta mai curând, ca să li-se ștârgă 
suvenirea. Nu așa însă a fost și îmormen- 
tarea Archiepiscopului Dr. Silvestru Mo- 
rariu-Andrievicî. Mai iute decât vederea 
fulgerului s’a lățit vestea despre mortea 
acestui mare prelat și din tote colțurile 
țării, ba și despre hotare, chiar ca apos
tolii dela patru colțuri ale lumei, veniră să-l 
îmormenteze pe acela, care a fost prea 
mare de-a intra în cripta din cimitirul 
Horecea.

Marți, 16 Aprilie, venise deja atâta 
lume, încât stradele Cernăuților erau prea 
strimte, și ferice era acela, care putea ajunge 
în sala de marmoră, în sala cea mare si
nodală de a-1 vede, cum sta fără grai și 
suflare acela, de care se temeau și duș
manii lui.

Miercuri, 17 Aprilie, la orele 12 ușile 
salei sinodale s’au închis din causa prea 
marei năvăliri și la 3 ore p. m. venise pre

ședintele țării, contele Goess, cu consilierii 
Stroner și Pompe, representanții riturilor 
străine, toți funcționarii, corporațiunile și 
preoțimea Cernăuților, avend de proistos 
pe vicarul general și totodată și adminis
tratorul Archidiecesei, archimandritul Ar- 
cadie CiuperoovicI, cari începuseră proho
dul. Mii de glasuri nădușite, acompaniate 
de plâns și suspine, se aucliau în sală, și 
ele erau răsunate de mii și mii de glasuri 
jalnice, ce se aucjiau din curtea residenței, 
dicend: „a murit fala nostră!"

Șese preoți ridicară apoi cosciugul ră
posatului Mitropolit, să-l ducă la biserica 
seminarială, care-i în curtea residenței; 
pe drum s’au cetit trei evanghelii.

In mijlocul bisericei era un catafalc 
măreț, pe care s’a pus cosciugul. Jelțul ar- 
chiepiscopal era învălit în flor negru. Aici 
din nou se făcuse îndatinatele eotenii, și 
preoțimea l’a priveghi at pănă 7 ore săra. 
Apoi urmă privegherea de nopte. Lumina 
luminărilor, mirosul de tămâiă și glasul jal
nic al preoților, îți storceau lacrimi, și am 
văcjut chiar pe unii, cari când trăia acest 
mare prelat îl contrariau, acuma vărsau la
crimi de pocăință. Totă nbptea a ținut pri- 
veghierea, preoțimea și poporul adunat nu. 
voia să se despartă de iubitul său Archi- 
păstor.

Trenurile aduceau cu greu mulțime 
nouă de jălitorl. Era Joi, 18 Aprilie, atât 
amar de omeni, încât nu mai înoăpeau în 
spațiosa curte a residenței. Stradele erau 
ticsite de lume, ce nu mai putea merge, 
ci stătea ca scrâmbiile în butoi.

La orele 8 începu liturgia și la 10 
prohodul. Rămase pe-afară preoțimea, oare 
venise cu trenul de 10, — nu mai putea 
străbate. Tote ferestrile, balconele, gardu
rile, acoperemintele caselor erau acoperite 
cu lume. Fiă-care alerga înainte pe străzile, 
unde avea să mergă oonduotul, der nioăirl 
nu afla un locușor, și așa trebuia să tot 
mergă pănă la cimitir, der nîol aici nu afla, 
ce voia.

După 12 ore șâse teologi, alumnii 
semninariall, ridicară cosciugul să-l ducă la 
oarul funebral. — 0, ce privelisce, câte la
crimi, când cosciugul părăsi curtea, — 
mărețul edificiu pare că era trist, că pier
de pe stăpânul, pierde pe acela, care-i 
era mai scump și rămase neconsolat, 
gândindu-se, cine va veni în locul lui.

Tote prăvăliile erau încuiate, felinarile 
ardeau sub fior negru și conductul în pași 
mici trecu pe strada residenței, universi
tății— piâța Ringului, — strada magistra
tului, — Transilvaniei, — ajunse lângă Cate
drala, care se re’noesce prin osârdia aces
tui Mitropolit, și clopotul cel mare sună în 
o dogă — sunetul jalnic al morții. — Trecu 
apoi pe strada armenescă, rusâscă și-și 
urma drumul spre cimitir.

Așa i-a fost ultimul drum, a fost tot 
același drum, care-1 făcea de-atâtea-orl 
mergând la Catedrală, ca să slujâscă. Pe 

acest drum s’au făcut 6 ectenii și s’au 
cetit 6 evangelii, și adecă 1 în curtea 
residenței de adio, 2 la universitate, al 
oăreia doctor de onore a' fost, 3 în pibța 
ringului, în fața edificiului Magistratului 
orășenesc, al căruia membru a fost, 4 îna
intea Catedralei, la looul unde se pogoria 
din oupeul său și-l îmbrăca în mantia ar- 
chierâscă, 5 în crucea străclii Iosif, unde 
are o casă de oând era consilier consisto
rial, 6 pe strada rusescă. Alumnii semina- 
riall îi duceau insigniile archiepiscopescl.

In biserica seminarială predică Dr. 
Sagliin în limba română, la cimitir Ivan 
jProcopovicl în limba rusescă și președintele 
„Concordiei11 Dr. I. Zotta. La orele 5 p. 
m. s’au isprăvit tbte, pământul rece a cu
prins pe acela, oare în ideile lui era necu
prins și pentru care trebuia o țeră mai 
mare, decât Bucovina, ca să simță activi
tatea lui și să-i reounoscă, ce bărbat a avut— 
der nu l’au soiut pe deplin prețui.

Erau ospețl și din România, ca bă
trânul archiereu Aramescu, care studiase 
teologia în Cernăuți; erau boerl, breslașl, 
âr nația sărmana, ea era îmbrăcată în pi
torescul ei costum Dațional, jălindu-1 fără 
fățăriă; ea era câtă fruncjă și ârbă, când 
codrul îșl schimbă fața. Era de față și ra
binul Cernăuților, ba erau rabini din țâră, 
oarl toți îl stimau pe bătrânul Silvestru, 
oare aeu câțl-va ani îl petrecu pe rabinul 
Cernăuților Igel și de-atunoia a rămas cji- 
cala, că Silvestru a îngropat pe Dr. Igel, 
rabinul jidanilor.

Așa i-a fost înmormântarea, fiă-i ță- 
rîna ușbiă.

Calelorescu.
*

Corespondentul nostru din Bucovina 
ne trimite, privitor la ultimele momente a’e 
Mitropolitului Silivestru,.. precum și la pre
gătirile de înmormântare următbrele amă
nunte cari, primindu-le numai Sâmbătă 
d. a., n’au mai putut intra în numărul de 
Duminecă:

Sâmbătă, 1 Aprilie, archonul catedral 
Manase Nastssi mărturisi pe Eminența Sa 
și Dumineoă în 4'ua de PascI se cumineca. 
Dorința Mitropolitului era, să nu rnbră în 
diua de PascI, ca se nu strice sărbătorile 
creștinilor.

Duminecă la orele 3 p. m. începu 
agonia. Consângenilor, csrl plângeau, le 
dise : „lăsați-mă să mă odichnesc după lupta 
mea; mergeți de dormițl." La brele 12 nbptea 
întreba pe un nepot al său câte a sunat. 
Apoi numerâ: unul, două, trei, patru, cinch 
— „Pănă la cinci ore mai am timp.u Și la 
oincl bre diminbța a murit. A presimțit 
chiar ora morții. Medicii Voloinschi, Onciul 
și Lazarus veghiau nopți întregi la patul 
bolnavului.

Anunțuri despre mbrtea lui s’au tri
mis din partea familiei, Consistorului, Aca
demiei ortodoxe. Osămintele răposatului 
s’au pus în marea sală sinodală, care-i de 
marmoră. MercurI la 5/iî Aprilie orele 3 
p. m., se vor duce cu procesiă ld biserica 
seminarială, la orele 7 vor înoepe vigiliile 
de nopte. Joi ®/lg Aprilie la orele 8 a. m. 

se va face serviciul divin, și-apoi prohodul 
după renduâla din săptămâna luminată, 
după care se va duce cu mare pompă și 
procesiune de cătră totă preoțimea din ar- 
ohidiesă la capela din cimiteriul Horecea 
spre veelnică odichnă. Treptele spre sala 
sinodală sunt aooperite cu negru, cata
falcul, pe care stă Eminența sa in mitră și 
ornat este minunat împodobit și vrând ne- 
vrend te umple plânsul; la picibre un preot 
cântă a jale oetenia morților și echoul din 
vasta sală îi repetă jalnic cuvintele sale: 
Fața mortului estq, senină.

scamLE oblex
— 10 (22) Aprilie.

Alte procese pentru „agitare*.  Din 
Deva ni-se scrie, că locuitorul român luon 
Herlea al lui Ilie, nepotul bătrânului Nic. 
Herlea, încă e pus sub acusațiune pentru 
„agitare". Actele în causa acestui proces 
se află la tablă. Tot pentru „agitare" mai 
sunt în curgere la tribunalul din Deva 
încă câte-va procese. Cât pentru învățătorul 
Niculae Trimbițoniu, despre care soim, că a 
fost și el osîndit pentru „agitare" la un 
an de temniță, tabla reg. din Clușiu a mo
dificată acestă sentință, scărind pedepsa de 
un an, la două luni închisore. Procuratura 
din Deva însă a apelat în contra acestei 
modificări a tablei. — Se vede, că șoviniș- 
tii dela tribunalul și procuratura din Deva 
sunt ne’ntrecuțl în fanatismul și „patriotis
mul" lor.

— o—
Slovaci bravi. Din Szakolcza se scrie, 

că preotulO evangelio Quatikian a ținut în 
biserica evangelică slovacă o cuvântare în 
limba maghiaiă. Der el abia și-a început 
cuvântarea și poporenii s'ovacl au început 
se-i dea lecția meritată, strigându-i indig
nați: „Nu ne trebue predicațiă ungurescă! 
Vorbesce slovăcescc! Nu suntem Unguri!'1 
Rătăcitul^ preot maghiaron a încercat să-și 
continue vorbirea, însă poporenii l’au oprit 
strigendu-i să se dea jos de pe amvon.

— o —
Un corespondent engles dispărut. 

Se scie, că corespondentul cjiarvilui engles 
„Daily News", d-1 James Fitzgerald, cu
noscut și publicului român din anul trecut, 
când umblase prin orașele și ținuturile mai 
de frunte din Ardei pentru de a studia po
porul român, a dispărut înainte cu cât-va 
timp. Acum cpRrul „Frankfurter Zeitung" 
anunță din Belgrad, că ambasada englesă 
de acolo, făcând cercetările cele mai amă
nunțite asupra călătoriei publicistului en
gles, constată, că Fitzgerald a fost omorît 
în Armenia.

—o—
Nu-I afla vrednic. „Fovârosi Lapok" 

este informată, că piedecile ivite contra 
numirei lui Rezey de episcopii la Lugoș, 
s’au dovedit de neînlăturabile și că gu
vernul va fi silit să-și caute alt can
didat.

produoe, în amestecătura acesta de apă și 
alcohol, o rotațiune și cu ea o putere cen
trifugală, și tot de-odată și una centripe- 
tală, căci nicl-odată putere centrifugală 
fără de cea petală nu esistă, și așa se 
nasce atracțiunea sistemului de unt de lemn 
spre centru.

Astfel născându-se aceste puteri, ine
lul de unt de lemn este împiedecat de ași 
lua forma sferică de mai nainte, să desparte 
in mai multe masse isolate, cari îndată ^pri
mesc forma sferică. Tbte aceste globurele de 
unt de lemn, încep a rota, a să mișca în 
direoțiunea, în care s’a mișcat inelul. De- 
orece inelul, în momentul despărțirii sale în 
mai multe elemente, avea o celeritate bre- 
care, așa globurelele în urma puterei tan
gențiale său centrifugale se nisuesc a se de
părta de diso. Fiind-că discul roteză, tote 
aoeste globurele trebue se roteze în aceeași 
direcțiune în care roteză și discul, așa că 
acestea să pot asemăna cu planetele. Prin 
acest esperiment fisicul Plateau, dete o 
iconă viuă despre formarea și starea a priori 
a sistemului solar.

După cum am vădut, nici Kaut, pre
cum mai târcjiu nici Daplace, despre co- 
mețl nu amintesc nimica, de-oreoe eiîicon- 

sidera de nisce parvenițl, nu de locuitori 
străbuni ai sistemului solar, ci ca pe unii de 
aceia, cari acum vin în sînul sistemului so
lar și acum să și duc în univers mai de
parte, de unde au venit. După cum am vă
dut din hypotesa lui Kant-Laplace urmâză, 
că starea a priori a sistemului solarra fost 
o materiă fluidă, ceea ce este forte posibil. 
Laplace nu a pornit în esplica.rea sa dela 
formarea sbrelui, ci a planetelor, in timp 
oe Kant a luat și sbrele în considerare pre
cum și formarea lui.

Reasumând cele espuse mai sus avem : 
A priori a fost maesa sistemului solar de-o 
temperatură fbrte înaltă, în un stadiu de 
formă de vapori, aburi fbrte fini — mate
ria — împrăsciată într’un spațiu, ce se es- 
tindea peste drumurile planetelor și ale lui 
Neptunus încă forte încolo. In urma 
atracțiunii s’a format în „Materia*  ud sâm
bure mai condensat, adeoă embrionul sorelui. 
Acest simbure dimpreună cu învălitorea lui de 

' vapori, în urma unei puteri începu arota în 
jurul axei sale; în urma puterii centrifu
gale, învălitbrea primi o formă turtită. La 
Laplace apare rotațiunea, ca ceva dat, pe 
când Kant se nisuesce a-o presenta ca o 
urmare necesară a atracțiunii și repulsiunii 

substanței. După oum s’a format prin con- 
densațiune sorele în Materia, a priori, așa 
s’a format după Kant, mai târdiu, în jurul 
unor centre de atracțiune, grămădiri de 
masse, cari apoi se desfăcură și începură a 
rota în aceeași direcțiune în jurul sâmbu
relui sbrelui. Laplaoe amintesce, că în ur
ma răcirei succesive prin radiațiune a tre
buit, ca învălișul cel turtit de vapori să se 
contragă, și astfel s’au desfăcut în planul 
equatorial în nisce zone în formă de inel, 
și din cari apoi s’au format planetele la 
marginea învălișului aotual al sorelui.

Așa se esplică, că tbte planetele ro
teză în aceeași direcțiune în jurul sorelui, 
și oă drumurile lor sunt apropo linii de 
cerc și forte puțin înclinate spre equatorul 
solar. Că drumurile lor nu sunt linii de 
cero după Kant constă în aceea, că la des
părțirea elementelor fiă-care a primit cele
ritate mai mare sbu mai mică, după cum 
au ajuns mai departe seu mai aprope de 
sbre, și astfel și puterea tangențială nu pri
mesc© o mărime esactă, ci variată și la for
marea unei linii de oero avem lipsă de pu
tere tangențială esactă. Prisosul de putere 
al acelora, cari stau mai aprope de sore 
seu mai departe, eserciteză asupra eLmen- 

tului și nasce rotațiunea în jurul axei sale 
care la tote este în una și aceeași direc
țiune și adecă în direcțiunea mișcării anuale. 
Apoi, că drumurile planetelor nu se află în 
un plan, acâstaeste ușor de esplicat, fiind
că „Materia" cuprindea spațiu și ca atare 
fiă-care element s’a aședat unde i-a conve
nit mai bine.

După cum s’au desvoltat plane
tele, așa s’au desvoltat și trabanții ; avem 
și un inel, care nu este alta, decât ceea ce 
este Luna nostră pământului, așa și acesta 
lui Saiurnns. Kant spune apoi, că comeții 
s’ar fi format din cele mai fine și mai ușore 
părți ale Materiei in cele mai înalte regiuni 
ale universului. *)

Deși sciințele esacte adl au înaintat 
forte departe, cu tbte acestea cele espuse 
mai sus rămân și vor rămână tot-dâuna nu-
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Godri în cercetare disciplinară. „Drep
tății11 i-se comunioă din Olușiu, că s’a in
trodus cercetare disoiplinară contra ve/’- 
tului jude instructor din Sibiiu, Godri 
Sândor. Causa se află la tabla regâsoă din 
Clușiu, unde e fixată c'iua de pertracta.< 
pe 27 Aprilie n.

—o —
Bastimentele române, cari vor . -pre

santa România la serbările de la Kiel au 
plecată: „Miroeau, acum patru dile, 6r 
„Elisabeta“ alaltă-erl — 4’oe „Timpul11 de 
Duminecă. Șalupele și două canoniere au 
petrecut pe „Elisabetau pănă la Sulina. 
Bastimentul nElisabeta“ are un ecliipagiu 
de 260 de omeni, âr Mircea de 80. Coman
dantul lor este, după cum am spus deja, 
d. colonel Urseanu. Călătoria aoâsta va 
dura aprdpe patru luni de cjile.

—o—
Fabrica de bere Bragadiru. — D-nul 

D. Bragadiru cunosoutul industrial român, 
a dotat România cu un nou monument in
dustrial, anume cu o mare clădire pentru 
fabricațiunea berei și a înzestrat’o cu in- 
■stalațiunile cele mai perfecționate și cele 
mai nouă. Inaugurarea acestei mari între
prinderi s’a făcut Duminecă 9 (21) Aprilie 
1895. La acâstă inaugurare fu invitată totă 
presa română a lua parte.

—o—
Diare socialiste confiscate. In contra 

cparelorii socialiste „Szabdk Szaklapja“, 
^Asztalos Szaklapja“ și „Czipesz“ s’a por
nit prooedura judecătorăscă de pressă, de 
■6re-ce numitele diare au publicat articoll 
politici făr’ de-a depune cauțiunea pres
crisă. Afară de acesta i s’a intentat claru
lui „Asztalos Szaklapja“ și un proces pen
tru agitare contra claselor sociale.

— o —
Un remășag îngrozitor se anunță din 

comuna Kaba. Intre păhare adecă se ră- 
■măși feciorul Emeric Piispok cu mai mulțl 
consoțl de ai săi, pe 10 litre de vin, oă el 
se va culca între șinele liniei ferate, și 
■trenul va trece peste el, fără de a-i causa 
nimica. După-oe toți se învoiră la rămășag, 
merseră la calea ferată, Piispok se așe4â 
în cufundătura dintre șine și trenul trecu 
peste el, fără de al atinge. Este acuma în
trebare, că ore judecătoriile vor lăsa în- 
tr’atâta faptul acesta ’aprdpe de nebuniă ?

—o—
Societatea în comandită pentru in

dustria de lemne Mețian, Guttman & C-nie. 
Cetim în „Curierul financiar1* următorele: 
:Sub acestă firmă s’a constituit la Rimnicu- 
Vâlcea o societate în comandită cu un oa- 
pital de 300,000 franci pentru exploatarea 
■negoțului cu lemne și păduri. Contractul 
•de tovărășia are o durată de 30 de ani, 
ăr întinderea pădurei adusă ca sport de d. 
Mețian are 20,000 jugere. Cu partea tech- 
nică a exploatărei pădurilor și cu acea pri- 
vitore la afacerile oomerciului este însăr
cinat d. Guttmann. Administrația, oornpta- 

mai o simplă hypOtesă, și nicl-odată ceva 
■sigur, ceva constant. „MaSerza11, „puterea*, 
■a priori nici când nu va fi în stare omeni- 
mea să-o ounoscă, și înrtâga sciință, fiă ea 
astrominiă, fisică, matematică, filosofiă, me- 
tafisică ețc., în zadar se va încerca să es- 
plice aceste lucruri, căci în tot-deuna va 
da peste piedecl și va afla porta adevărului 
închisă înaintea lor. Ori și cât am voi lu
crurile a priori, nici odată nu vom fi în 
.stare a le esplica, și tot-deuna sciința ge
niilor, va licuri numai, și nu va lumina nici 
odată înaintea lucrurilor a priori.

La fiă-care pas ni-se va presenta pu
terea 40Râții, înaintea căreia, ori și ce sci
ință încetâză de a mai funcționa, și de câte 
■ori vom esplica aoeste lucruri, vom fi siliți 
a vede și a ne pătrunde de puterea lui 
Dumnedeu, și vom trebui să esclamăm cu 
Isaia (40, 26):
„ Ridica^ in sus ochii voștri și vedeți cine a 

creat tdte acestea^!
Iordan Popovici, 

stud, philos.

<"'itatea și corespondența sunt reservate 
d-lui Ferdinand Reufeld. La câștigul sâu 
la paguba r.uuală d. Gruttmann participă 
cu o treime, 1. Mețian cu o treime, âr d-nii 
Tacob Haas șiLudovig Deutsch, împreună 
cu n treime. D. Mețian va primi de la 
Societate, ca chirie, pentru fiă-care metru 
cub de lemne din pădurile cedate Socie- 
tăței de d-sa, ca aport, câte jumătate de 
grâne în interval de 10 ani, și câte un 
franc de metru cub. în intervalul restului 
duratei contractului.

—o —
Din Rusia. In 19 Aprilie a fost adu

narea generală a societății slave de bine
facere; printre asistenți se aflau mitropo
litul din Petersburg cu vicarii săi, ministrul 
Serbiei, generalulă Kirejew și Komaroff, 
redactorul ziarului „Swietw. — După di arul 
„Birschewya Wiedomosti“, consiliul impe
riului a aprobată în unanimitate proiectul, 
oare autorisâză pe ministrul de finanțe să 
încheie orl-ce transacțiunl financiare în aur. 
D. Witte a rostit un discurs, demonstrând 
marea însemnătate a acestei măsuri, care 
este primul pas cătră întrebuințarea mone
dei în bani în comerciul Rusiei.

—o—
Sinucidere pentru Țarowna. Din Pe

tersburg se depeșâză o scire forte tragică. 
Unuia dintre oficierii tineri ai gardei îm
părătesei s’a inamorat de morte în Țarewna. 
Nefericitul ș’a ținut timp lung în ascuns 
patima s’a, care în urmă îl duse la peire. 
înainte cu câte-va dile elă hotărî a-se pușca 
cu revolverulu. Din epistola rămase după 
el pentru mamă-sa, s’a constatat, că elă s’a 
sinucis din causa iubirei, ce-o simțea pentru 
tînăra împărătâsă a Rusiei.

— o —
Oue rusesci pe piețele nostre. O foiă 

de specialitate ungurescă spune, că de 
oând s'a încheiat cu Rusia convențiunea 
comercială, mai că nu este lună, în care 
să nu se aducă pe piețele Ungariei câte 
15 — 18 mii măji metrice de ouă rusesci. 
Din Ianuarie și pănă în Novembre anul 
trecut s’au adus din Rusia la noi 188,782 
măji metrice de ouă, în preț de 4,719.550 fl. 
In același timp s’au esportat dela noi îu 
streinătate, și mai ales în Germania, 841,577 
măji metrice, îu preț de 34,083.869 fl. In 
1893 importul ouălor a fost numai de 9304 
majl metrice, er exportul 619,615 măjii 
metrice; esportul așa-dâră s’a ridicat cu 
peste două sute d$- mii măji me
trice, în valâre de 12 milione fl., ceea oe 
numai spre încuragiare pote servi celor ce 
se ocupă cu economia de paseri (galițe). 
Cu tdte acestea e temere, că dâoă va con
tinua importul de ouă rusesci în măsura 
crescândă de pănă acum, ele pot să facă oon- 
curență mare ouălor nostre, la care cas se 
speră, că nu va întârdii luarea măsurilor 
necesare pentru împedecarea unei asemenea 
concurențe păgubitore.

și Japoma*
țliarul engles „Times*  anunță din 

Peking, că Chinezii au acceptat tote pre- 
tensiunile Japoniei, privitore la încheiarea 
păcei, afară de punctul ca capitala Chinei 
Peking, se devină un port de mare deschis. 
Dealt-cum porturile pretinse de Japonia 
sunt următorele: Schan-Tou, Hai-Fung-Fu, 
Peking, Jao-King și Ku-Tschu.

Tot acel diar anunță, că cjilele din 
urmă Chinezii s’au purtat în mod fbrte 
provocător față cu străinii.

piarele germane „Nord Allg. Zeitung*  
și „Kolnische Zeit.*  41°, că guvernul ger
man deja în Martie a recomandat guver
nului japonez, să fiă mai puțin prentensiv 
în ce privesce condițiunile de pace, deore- 
ce puterile europene nu vor permite, ca 
China se ab4ică la așa mult teritor, cât 
pretinde Japonia.

Agenția rusâscă din Petersburg 4*°®,  
că cabinetele marilor puteri europene sciu, 
cum-că Rusia nu pote aproba convenția 
încheiată la Simonoseki, și că ea va trebui 
se pășescă în acțiune pentru scutirea inte
reselor sale.

Intregă pressa rusescă e neliniștită 
din oausa anexărilor teritoriale din partea 
Japoniei. Astfel „Nowoje Wremja*  dice, că 

Rusia nu pâte suferi o renunțare la terito- 
rul situat în Nord dela sinul Petschili. 
Japonia să se îndestulâscă cu orl-ce teritor 
din Sudul Chinei, âr Nordul să ’1 lase în 
pace. „Nowosty*  pretinde un congres al 
marilor puteri. „Suflet*  cere, ca compensa- 
țiune, anexarea Mandjuriei și a unei părți 
din Coreea, cu portul Lassarew, din partea 
Rusiei.

Sein telegrafice.
Budapesta, 22 Aprilie. Nunciul 

papal Agliardi primi erl o deputa- 
țiune a societății „Ștefan? sub con
ducerea contelui Ferdinand Zichy. 
La alocuțiunea acestuia, nunciul răs
punse într’o vorbire mai lungă, în- 
demnându-1 pe Zichy la continuarea 
activității sale și dorindu-i se fiă fo
lositor bisericei și patriei sale. Apoi 
cjise, că creștinismul face pe om se 
nu uite, că e om și că, pe lângă acti
vitatea sa spre a câștiga mântuirea 
vecmică sufletescă, trebue se lucre 
și pentru binele patriei; și dâcă se 
nasc diferințe de păreri, ceea ce nu 
se pote încungiura, atunci dreptatea 
și iubirea împrumutată va arăta tot- 
deuna calea spre buna înțelegere.

Budapesta, 22 Aprilie. Servito
rul Andrei Tbkoli îșl sugi^imâ erl 
soția, dedrece acesta nu-i putu nasce 
copiii sănătoși. Tbkoli a fost de
ținut.

Viena, 22 Aprilie. Cărămidarii 
de pe așa numitul „Wiener berg“ 
hotărîră se rămână în grevă.

Viena, 22 Aprilie. La alegerea 
comitetului gremiului comercial în
vinse lista creștinilor socialiști față cu 
social-democrații. După actul de ale
gere se născu pe piăța Rathhausului 
între amendouă partidele un atac 
vehement, cu care ocasiune multe 
persone au fost rănite. Poliția îm- 
prăștiă pe turbulență. 12 persone au 
fost arestate.

Laibach, 22 Aprilie. Erl săra din 
nou s’a simțit un puternic cutremur 
de păment, după cari în decursul 
nopții urmară două cutremure mai 
mici.

Chalon sur Marne, 22 Aprilie. 
Institutele croitorilor și ale măsa- 
rilor au ars pănă la păment. Paguba 
trece peste un milion.

Literatură.
Biblioteca pentru toți. — Aims Mar

tin dicea: „Educația națională trebue înte
meiată pe studiul geniilor mari, cari au 
luminat lumea11, și la aceste cuvinte m’am 
gândit când m’am hotărît, să editez 
„Biblioteca pentru toți*,  în care vor apără 
pe rând operile cele mai însemnate ale ge
niilor și talentelor celor mai mari streine 
și române.

Interesul acestei biblioteci stă prin 
urmare în aceea, oă va fi forte variată, 
căol va publica opere literare, lucrări sci- 
ințifice, lucrări asupra artelor, industriei, 
etc., îmbrățișând astfel tote ramurile pro
ducției omenescl, și mai cu semă în aceea 
că, cu tote cheltuelile ce vor cere căutarea, 
traducerea, scrierea acestor opere, voluma
șele ei de 112 pagini, fiă-care tipărit bine 
cu literă nouă, alâsă și cetâță, pe o hârtie 
frumosă, nu vor costa decât prețul de 30 
de bani.

Și țin1 a Bibliotecei pentru toți, ca 
publicație, și ținta ce am avut de a o vinde 
eftin, este ca sâ dăm mai cu semă tineri
mii mijlooul de a se instrui și de a ’șl 
desăvârși începutul de cultură prin cetiri 
morale, bune, care să ridice inima, să o 
entusiasmeze pentru ce e mare și frumos.

In acâstă bibliotecă nu vor întră cu 
nici un preț nici una din operile autorilor, 
cari caută a porni inimile tinere cătră un 
pesimism vinovat, a strica caracterele în 
loc de a le împuternici, a ’șl bate joc de 
avânturile nobile ale inimei, în loc de a le 
încuraja din tote puterile.

Am pus acâstă „Bibliotecă pentru 
toți11 sub direcția literară a Domnului 
Dumitru Stăncesou, încredințat, că 
du ’i va lipsi nici sciința și gustul alegerei, 
nici putința de a traduce într’o adevărată 
limbă românescă.

Cel d’intâiu volum, care a apărut, 
este: Povești alese, de celebrul scriitor 
Andersen, necunoscut aprope la noi, dâr 
care a făcut și face deliciile tuturor ceti
torilor națiunilor celor mai oivilisate, cari 
cu totele l-au tradus.

Volumul al doilea apărut pănă acum 
este: Păsările nostre și legendele lor, de 
S. Fl. Marian, membru al Academiei ro
mâne. Acâstă lucrare unesce sciința cu 
interesul cel mai mare și are în acelaș 
timp darul de a fi una dintre cetirile cele 
mai plăcute. Costă fiă-care câte 30 bani 
(15) cr. — Garol Muller, librar-editor în 
BucurescI (Calea Victoriei 53.)

*
In Institutulu de editură Italian și 

Ignat Samitca din Craiova a apărută : Nove
le țerănescl și Noii căsătoriți, comediă în 
2 acte, — precedate de portretulă autorului 
și de unii studiu critică asupra operei sale, 
de Georg Brandes, traduse de I. Hussar. 
Prețuia 30 bani (15 cr.)

AVERSE
Cinci milione pentru un mormânt. 

Cât de mare e câte-odată deșertăciunea 
omenâsoă, cât de mult egoismul perver- 
tesce simțământul omenesc, se va vede din 
povestirea faptului, oe va urma. De curând 
în cimitirul Winchester din Massachusset 
s’a terminat un monument pe mormântul 
unui bogătaș american, care a lăsat averea 
sa de 5 miliâne franci dispunând, ca întrâgă 
acestă avere să servâscă la facerea mor
mântului său și a monumentului de mor
mânt. Acest monument, după spusele dia- 
relor americane, întrece tote monumentele 
de acest fel, cari s’au vă4ut vre-odată în 
lumea veche și modernă. Acest mormânt 
aparține cadavrului unui ore-care bogătaș 
Fransis Hillier și a fost ridicat sub oondu- 
cerea soției sale. Mormântul său a fost 
transformat într’un magnic palat al morței, 
palat care nu oostă mai puțin decât două și 
jumătate milidne lei. Sicriul sculptat în 
care zace cadavrul lui Hillier nu costă mai 
puțin de 250 mii lei. Un sicriu analog și 
de același preț, stă alăturea așteptând ca
davrul d-nei Hillier. Mausoleul având o 
lungime de 100 picidre, lărgime de 60, âr 
înălțimea de 75, e coronat de un dom ase
menea cu acele a moscheelor orientale și 
fațada e făcută în stil gotic. Un capitol 
masiv de aramă, cântărind 20 de tone, e 
de jurîmprejurul edificiului, având la cele 
4 colțuri figuri masive tot de aramă. Ușa 
principală are o înălțime de 36 piciore. 
Tote ușile sunt de fier lucrat și cu orna
mente de aramă. Mânerele dela uși sunt 
tote de aur masiv și fiă-care mâner cântă
rește 4 livre. Lampa cea mare, care arde 
în mausoleu costă 50 mii lei. Un păditor 
de nopte va veghia înăuntru pentru-ca nu 
cumva cadavrul lui Hillier să fie deposedat 
de aceste bogății, de care a cr@4ut să nu 
se desparță nici atunci, când nu-i vor mai 
fi de nici un folos.

Scrinul lui Bismack. In biroul per
ceptorului din Versailles se află un scrin 
de lemn ordinar alb, care în anul 1871, pe 
timpul resbelului franco-teutonic, a fost fo
losit de contele Bismark. Scrinul conține 
27 despărțeminte, deasupra cărora se află 
sorise în ordine una după alta următdrele 
titule : Austria ; Orient; Gestiuni sanitare, 
convenția dela Geneva; Pușcarea asupra 
parlamentarilor; Resbel, capitulare, Benede- 
tti; ProclamațiunI, teritorii ocupate; Prinso- 
nerl, înprumuturl francese; Convențiunea II; 
împăratul; Interna; Militaria ; 40 ; Fr. cores
pondență, Reichstag, camere; Mannovera, 
socialdemocrațl, despăgubiri, corăbii, neu
tralitate ; Oficieri streini, diariștl, acte cu
cerite ; Verpr. Paris, Conseils Generaux; 
OonvențiunI; Resbel; Luxenburg, Anglia, 
America, Svedia; Polițiă, silvicultură, con- 
tribuțiunl, preoți, herghelii, funcționari la 
justițiă. In fine urrnâză câte-va titule, cari 
fiind scrise cu cerusa, s’au șters, și nu se 
pot descifra bine.

Proprietar: Or. Aus-eî

Redactor responsabil: GregoHu
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Cursul pieței Brașov.
Din 22 Aprilie 1895.

Bancnote rom. Comp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’on Cump. 
Galbeni Cnmp.
liable rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turoesoî Cump. 
S iris. fono. Albina 5%

9.65 Vend.
9.60 Vend.
9.70 Vând.
5.75 Vend. 

—.— Vend. 
59.20 Vend. 
—.— Vend. 
—.— Vend.

9.67
9.64

Nou abonament

Cu fi Aprilie fiS®5 st. v.
a’a descbis nou abonament Sa 
eare invităm pe toți amicii și «pri- 
initorii fotei nostre.

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Aprilie 1895.

Renta ung. de aur 4% • • • • 123.35
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.45
Inpr. căii. fer. ung. în aur 4y2% • 126.50
Itnpr. căii. fer. ung. în argint4'/2°/0 104.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 124.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.75
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 98.25
Imprum. ung. cu premii .... 162.50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 151.— 
Renta de hârtie austr................... 101.70
Renta de argint austr....................101.80
Renta de aur austr........................ 123.75
LosurI din 1860 ......................... 159. —
Acții de ale Băncei austru ungară. 1086.— 
A iții de-aleBăncei ung. de credit. 458.—
Alții de-ale Băncei austr. de credit. 395.— 
NapoleondorI................................ 9.72
Mărci imperiale germane . . . 59.85
London vista............................122.55
Paris vista.................................. —
Rente de oordne austr. 4°/0. . . 101.55
Note italiene.................................. ~ •

Anuncinri 
(inserțhml și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiuni. in casuiu pu« 
hlicărăi unui anunciu. mai mult 
de odafiă se face scădementâ, 
care cresce cu cââu pubfiscarea 
se face mai de multe-ori.

Administrațiunea
„Gazeta Transilvaniei/1

C.cN\ rcvJ

■:r

Prețwl abcraamentulMis 
Pentru Austro-Ungaria:

pe nn azi ................................. 12 £1.
pe șese lv.m ................................. Sil-.
pe trei lio-zii - -...................... 3 fl

Pentru România și străinătate:
pe un an ...................... “40 franci
pe șese luni . . . . . 20 „
pe trei luni ........................ IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ........................................... 2 fi.
pe șese luni .................................  . i fi.

Pentru România și străinătate:
pe un an ........ 8 franci
pe șese luni............................. 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușor 
priu mandate poștale.

Administrațiunea
5,Gazetei Transilvaniei**.

Se caută
pentru Brașov un governor (Erzieher) 
serios, român, sciind și limba ger
mană, care să dea instrucție de cla
sele primare la doi băețl, și se su- 
praveghieze educațiunea lor. Condi- 
țiune, ca se locuescă în casă.

A se adresa la administrația 
„Gazetei Transilvaniei41. 685 1—2
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Brașovu, Tergulu Inului Nr. 30.

Acești! stabilimente este prove^utfi cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiinclu bine asortatu cu totâ 
fel ulii de caractere de litere din cele mai moderne 
este push în posițiune de a putd esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:
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IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN A UHU, AKGINTtj ȘI COLORI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TTTTE.
FOI PERIODICE.

BILETE DE VISITĂ
DIFERITE FORMATE.

PROGRĂME_ELEGANTE.

BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE MM
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

ASIVHKS.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovu Tergulft Inului Nr. 30, eta- £ 
giulîi I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- J 
mandele din afară rugămti a le adresa la (

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu. |

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî. 
BILA^TȚT7Si.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

Coit/vc/&tc.) in ioiă măziinea-

INDUSTRIALE, de H0TELURÎ 
și RESTAURANTE.

PRETURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI. 

se primesc!! în biuroulu

3 Trageri la sorți deja în 1,6, și 13 Mai.
Recomandăm următorele grupe 

CD1? trageri cu fl Q 1£f| 561) în timpul dura- 
Jdl câștig princ. 11. O,iJU.UUU tei losurilor.

iu câștiguri principale forte mari:
585 «X î-12,300.000

I Sos italienesc crucea 
roșie

1 ,, serbesc mon. tu-
tunuriior

t „ J6 sziv
i ,, Bombau

Ksr îndată după plătirea rai 
iasă la

Fondată 2969.

Comande din pro vi 
cu mandat postai,

tote 4 losurl 
plătibile în 

26 rate lunare 
â fi. 1.50

ei dintăi cu dre; 
sorți — Lista t

Casa de 
Vîena, 

ncie se efectu 
6r’ celelalte r

1 Boden-los adeverință de 
câștig III emis.

1 los italienesc crucea 
roșie

1 „ șerb.’ mon. tutun.
1 tt Jo sziv

t la câștiguri — Fie-care los ti 
L-agerilor gratis și franco.

schimb WERNE 
S. Wipplin^erstri 

eză imediat. — Rata 'prii 
ate libere de porto, prin as

tote 4 losurl 
plătibile în

35 rate lunare 
ă fi. 2

■ebue odată să

R & C-ie
asse 39.
nă se plătesce 
ignații.

686,1-3

Or*e!e  de cassă dela 8—L
. C

Giro-Gonto
la, banca

Anstro-UwlA

0
Cec-Conto
la postă,
Nr. 505.

B» «

„ALBINA"
INSTITUTE DE CREDIT ȘI DE ECONOMII 

FILIALA BRAȘOV&

JJMBSCIj depuneri spre fructificare JO lâllO 4')2°|o 
netto, solvindă însăși darea de interese;

SCOHÎBZâ polițe comerciale CU 5s '2 

fflîJă împrumuturi cambiale și cambial-ipotecari OH 6" oj 
fatt credite în cont corrent "-Ut-”’ 
tlCCIJl'lIti. împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 

giuvaere și mărfuri CB

enumera și virtciiiiipm și vw sZcSLSi: înoneflo șj iiârl 
indigene și străine, în specials de cele românesc!; 

rescnmpera 
CIlDDffl 
nfnp norm în modulă celi 
ululi llu/iil mai culantă 

ăsecntă 
incltirim

cttjonă, esconmteza cnuone 
cnuone ăela efecte româiiă; J,, șj jjjjj

i

qțj pe piețele din țâră și 
I streinătate;

li iiiisiraînsărcinări fle banca “
magazine și locuri libere de depou,

> mai ief- 
ondițiunl; 

pe teri- 
_ „ j toriulă

sâu stă'ftîia, IVr. 45, care, situată nemijlocită lângă
gara drumului de fieră de stată, e legată prin șine proprii cu 
acesta și investită cu dreptulă de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stată;

T|pimnnpn în calitatea sa ca representanță principală a so- nfnnfn jJIllIlDiJuU „cietătii de asigurare EQUITABLE din New-York Ului 1U 

pentru asigurări sa viață p*rti-
Onorabileîoru administrata] de fonduri și p. t. D-loru 
capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fondare ie 5% ale „Albinei" 
ale eăroră cwjoesBe i*escim>p6i-ă  seinestrulft fără nici o 

d «tragere, și cari se a,fiă «ie veiidnre în cursul «filei a bursei 
«Hăn Budapesta, în piese de 5«MB, iOOO și 2000 de eorone. 
Coniparendu cursurile și produsului celorlalte efecte indi

gene, se pote susținea cu totO dreptulti, că 

Scrisurile fondare „Albina" de 5°0 
guutii adă relativă cele mai ieftine și totodată mai 
productive din efectele cotate la bursa din NSudapesta.

Bonitatea absolută a foncierelorii „Albina“ e garantată 
prin valorea celii puținii întreită a ipoteceloră pe ba^a cărora 
se esmitii, prin fondultf specială de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fi. 200 000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averî a institutului.
2 20 *

A

feO’S 6reSe de ©assâ dela 8—fl. ® J

Sosirea și plecarea trennrilorn în Bragovn.
Sosirea trenuriloru în Brașovu:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulu de persone: 8 ore diinineța.
Trenulb accel.: 2 ore 9 min. după am.
Trenulă mixtă: 10 ore 25 minute sera.
Tr. exp. Română : 5 ore 07 m. diinineța.

2. Dela Bucuresci la Brașovu:

Trenulă accel: 2 ore 18 min. după am.
Trenulă mixtă: 7 ore 1 minute sera.
Trenulă accel.: 10 ore 37 minute sâra.
Tr. expr. Română : 10 6re 19 m. sera,

3. Dela Zernesci la Brașovu.

Trenulă mixtă : 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenulă mixtă: 1 6ră 44 min. după am1 
Trenulă mixtă: O <5re 00 miu. sera.

Plecarea trenuriloru (lin Braș.
I, Dela Brașovti la Pesta

Trenulă mixtă: 5 ore 8 min. diminâța,. 
Trenulă accel.: 2 ore 45 min. după am. 
Trenulă de persone : 7 dre 43 min. sera, 
Tr. expr. Român : 10 6re 26 min. sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulă accel.: 4 6re 59 minute dimin„ 
Trenulă mixtă: 11 dre înainte de arnâc}!, 
Trenulă accel.: 2 6re 19 min. după am, 
Tr. expr. Românu: 5 6re 14 m. dimin.

3. Dela Brașovâ la Zernesci:

Trenulă mixtă: 8 6re 35 min. diminâța, 
„ „ 4 n 55 m. după am.

Trenulă mixtă: 0 ore 00 min. sera.

Tipografia A. Mureșianu, Brașovti.


