
REDACȚIUNEA, 
A4ministraUnnea ?i Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30. 
Scrisori nefrancate nu se pri

mesc.— Manuscripte nu se 
retrimit.

INSERATE 
se prlmeso la Admlnlstrațlune în 

Brațov și la următorole 
BEROUKI de ANUNȚURI: 

în Viena ■ la N. Dukes Nachf., 
Nux. Augonfeld & Emerio Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
polik Nnchf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. GFold- 
berger. Ekstein Barnat, Iuliu 
Leopold (VII fîrzsebet-korut).
PREȚUL IHSERȚIUNILOR: 

o Heria garmond pe o coldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fa și învoială. — RECLAME pe 
pagina 8-a o seria 20 bani.

bgazeta“ iese în fiSctre jl, 
Abcnamente naiitin Austio-Uasaiia: 
Po un an 24 oor., po șâse luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Duminecă 2 fi, pe an. 

Pentru România si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6so 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 

lî-rii de Dwmnecă 8 franol.
Se pronumeră la toto ofi- 

oiele poștalo diu Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul uentru Braștt
Piața iraie. 

Târgul Inului Nr. 30, etaoin 
I.: Pe un an 20 cor., po șâse 
luni 10 oor., pe trei luni .5 oor. 
Cu dusul în casa : Po v.F. cn 
24 cor., pe H 1 urî 12 a., p > trei 
luni 6 corâne. — Un «semplar 
10 bani. — Atât abcnamencelo 
cât și insurtiunile simt a se 
plăti Înainte.

Nr. 54. Brașov, Vineri B (21) Martie. 1902.

Jubileul episcopului Pavel.
Mâne se împlinesc cincl-decl de 

ani de când Prea Sânția Sa Episco
pul Mihail Pavel a fost ridicat la 
trâpta preoției. Este o 4* de bucurie 
nu numai pentru fiii credincioși din 
diecesa unită a Oradiei-Mari al că
reia cap e Prea Sânția Sa, ci pen
tru tot Românul, care a învățat sS 
cunoscă în veneratul și meritatul 
Arhiereu pe unul din cei mai gene
roși binefăcător al bisericei și al ne 
mului românesc.

Sunt numai patru ani, de când 
în tbtă liniștea fără, de cel mai mic 
sgomot, s’a serbat în amintita die- 
cesă aniversarea de 25 de ana dela 
sfințirea de episcop a lui Mihail 
Pavel. Este fără îndoelă, în vieța 
veneratului jubilant, forte important 
periodul archipăstorirei sale sufle
tesc!. Cu tote acestea nimeni nu va 
nega, că aniversarea de mâne e și 
mai importantă și nu pentru șirul 
lung de ani, la care se referă, ci 
fiind-că pășirea pe cariera preoției 
a fost momentul hotărîtor, care i-a 
deschis un câmp așa de larg și 
mănos de activitate pe terenul bise
ricesc și cultural.

Mihail Pavel, consciu de gre
lele îndatoriri ce i-le impunea chiă- 
marea preoțăscă, n’a fost nicl-odată 
amețit de onorurile și puterea, ce a 
dobândit’o înaintând treptat pănă la 
demnitatea de Arhiereu, ci totdeuna 
modest și nepretențios, și-a găsit 
mulțămirea cea mai mare în a face 
bine, în a ajutora și întemeia insti- 
tuțiuni bisericescl și școlare pentru 
crescerea viitbrelor generațiun ’I în 
spiritul religiunei, al limbei și al da- 
tinelor strămoșesc!.

A fost unul din cei puțini pe 
cari favorul posiției, la care a ajuns, 
nu l’a sedus nicl-odată a uita de 
marile îndatoriri împreunate cu acesta 
posiție, tocmai în împrejurările de 
tot grele și periculose, ce le străbă- 
teau credincioșii săi și întreg nămul 
românesc.

Numai așa condus de modestie, 
blândețe și de-o mare și nesecată 
bunăvoință pentru nemul său, epis
copul Mihail Pavel și-a putut câștiga 
titlul de cel mai mare binefăcător 
al diecesei, de regenerator și al doi
lea fundator al tuturor institutelor 
culturale ale ei.

Nu este de lipsă să înșirăm aici 
binefacerile veneratului Arhiereu is- 
vorîte din iubirea sa nestrămutată 
pentru binele obștesc și din rara sa 
abnegare, ce formeză una din virtu
țile sale cele mai frumbse.

Scie ac|I fiecare copil de școlă 
cine este Episcopul Pavel și ce a 
făcut, cât a sacrificat pentru a asi
gura esistența școlelor din diecesa 
sa și a întemeia nouă scole și insti
tute îu scop de a-le întregi și întări.

Nu e de lipsă der să le enumă- 
mărăm aici, ci ridicând glasul nos
tru în ajunul aniversării semicen
tenare a prelatului sărbătorit și 
de totâ obștea română stimat, o fa
cem îndemnați de fierbintea dorință, 

ca Dumnezeu se-i dea sănătate și 
tărie să potă termina opera sa cea 
mare de binefacere ; să-i dea sănă
tate și tărie, ca în aceste vremuri de 
mare pericol pentru biserică să-și 
pună în cumpănă alături cu Metro- 
politul și cu ceilalți EpiscopI totă 
autoritatea sa pentru apărarea causei 
independenței ei, dela care atârnă 
viitorul bisericei, al așe4ămintelor ei 
și al mărețelor institute de cultură, 
la a cărora susținere și desvoltare a 
contribuit prin stăruințe, muncă și 
jertfe neobosite de-o jumătate de 
veac.

Ad multos annos!

Un diar vienes despre studen
ții români din Pesta. Diarul „Sonn- 
und Feiertags Courrier11. ocupându-se de 
discuția urmată în camera ungară asupra 
atitudinei studenților români din Ungaria 
față de viitorul congres internațional 
studențesc din Budapesta, — desaprobă 
în termeni energici politica șovinistă a 
Maghiarilor, arată, că Românii nu sunt 
iredentist], ci supuși leali ai țării în care 
trăesc, der că sunt ămărîți de drba poli
tică a Ungurilor.

„De aceea“ dice diarul citat, „adi cele 
3 milidne de Români din Ardeal n’au re- 
presentant în parlamentul unguresc și șefii 
lor se abțin dela alegeri, căci în actualele 
împrejurări nu-i posibilă o representare 
vrednică a poporului român în parlament.

„Tendința Ungurilor e de a maghia- 
risa pe Români".

Crisa ministerială. „B,eichsnehru 
din Viena scrie următorele despre minis
tru de honvedi br. Fejervary: „Crisa este 
închisă ce-i drept prin prea înaltul res
cript adresat lui Fejervary, ea însă' la 
nici un cas nu e încheiată. Nu e înche
iată în primul rend din punct de vedere 
politic. Căușele, cari au esistat în decur
sul crisei, nu sunt înlăturate. Br. Fejer
vary rămâne de-ocamdată în funcția sa, 
dăr căușele, ce l’au îndemnat să demisio
neze, încă se mențin. Faptul neplăcut al 
deinisiunei este eschis acum, însă moti
vele lui mai principale dăinuesc și pe mai 
departe în taină. In cabinetuI-Szell Fejer
vary representă trecutul, er Szell presen- 
tul nesigur. E neîndoios, că Horanszky 
va rămâne în retortă, chiar decă legătura 
mixtă se va desface prin acesta".

Jeremiad©. In diarul „M. Szd" se 
plânge amarnic un Ungur din Neoplanta 
în potriva preponderanței Șerbilor. E hei, 
dice el, pe vremea lui Tisza idea de stat 
era așa de bine representată, încât nici 
la nuntele serbesci nu era permis vizi
tiilor a pune la biciuri tricolorul sârbesc, 
ăr polițiștilor le era interdis a purta la 
braț tricolorul orașului, fiind-că acela din 
întâmplare e identic cu tricolorul sârbesc 
(roșu-albastru-alb). Astăzi? Primar e Ștef. 
Popovici, căpitan Demetrovici, ajutor de 
primar Stratimirovici etc. Toți șefii Sârbi, 
par’că ești în Serbia. Când vine episcopul 
sârb, primarul îl întâmpină cu discurs 
sârbesc. Asta e culmea! Scopul acestei 
scrisori este, de a atrage atențiunea gu
vernului asupra alegerilor, ce se vor 
efectui la vară.

Misiunea lui Wolseley. Din Londra 
se telegrafeză, că Wolseley călătoresce în 
Africa-de-Sud într’o misiune estra-ordi- 
nar de importantă. Regele l’a însărcinat 
se încheie pace cu Burii, ori se stabilâscă 
un plan de luptă, care să facă- posibilă o 
cât mai apropiată încheiere a răsboiului.

Alegerile comunale din Viena.
Luni, în 17 Martie, s’au săvârșit în 

Viena alegerile comunale în colegiul III.
In cele 20 de cartiere ale Vienei 

erau vacante 46 de mandate în consiliul 
comunal.

Tote aceste mandate au fost obți
nute de candidații antisemit!.

Noi am adus încă Luni o depeșă 
particulară, care anunța strălucita biruință 
a antisemiților; agențiile telegrafice însă 
și-au impus de astă-dată o reservă din 
cale afară prudentă. Altă dată firul tele
grafic ne anunță în aceeași di o ușdrăin- 
disposiție a împăratului chinez, său cine 
scie ce lucru neînsemnat de peste Ocean, 
ceea ce s’a întâmplat însă Luni în Viena 
nu era atât de important în fața acestor 
agenții, ca strănutarea unei prințese ja
poneze.

Și totuși trebue să relevăm acele 
alegeri, pentru-că din resultatul lor vedem 
că din nou s’a afirmat în capitala monar- 
chiei spiritul creștinesc.

Sunt numai câți-va 'ani de atunci. 
Viena era administrată de jidovi și jido- 
viți. Ne este încă în recentă memorie 
lupta înverșunată, ce au purtat’o social- 
creștinii vienezi sub conducerea lui Dr. 
Lueger, pănă au ocupat t<5te redutele usur- 
pate pănă atunci de străini. Era atât de 
hipnotisată lumea de ideia, că jidovilor și 
slugilor lor li-se cuvine conducerea în 
acel mare oraș creștinesc, în cât chiar și 
cercurile cele mai înalte și-au impus re
servă față cu confirmarea lui Lueger în 
scaunul de primar. Abia după-ce fusese 
ales de trei ori după olaltă, Majestatea 
Sa l’a chiemat în audiență și l’a rugat 
se lase se fie ales un altul în scaunul de 
primar, căci momentan nu-1 pote confirma. 
I-a promis însă că peste un an va fi con
firmat.

Așa s’a și întâmplat.
Lumea trebuia deprinsă încetul cu 

încetul cu ideia, că în capitala unui im
periu creștinesc, trebue să fie primar ani
mat de principii creștinesc! și prin urmare 
adversar al acelora, cari pe tote terenele 
nu urmăresc altceva, decât ruinarea ele
mentului creștinesc.
/! De atunci s’au schimbat multe în 
Viena.

Societatea jidovescă de ecleraj, so
cietatea jidovescă de tramvaiuri și alte 
întreprinderi, cari exploatau pe creștini, 
au dispărut și în locul lor au răsărit ca 
din pământ instituțiuni plănuite și con
struite de creștini, la cari s’au pus amplo- 
rați creștini și cari se esploateză în folo
sul creștinilor. Tote acestea sub conduce
rea partidului social-creștin seu antisemit.

Jidovii turbă de năcaz. Pressa lor 
otrăviciosă a început să fie eliminată din 
familiile creștine și opinia publică începe 
a fi dominată de organe redactate în spi
rit creștinesc.

Alegerile dela 17 Martie au fost un 
splendid vot de încredere, cu care cetă
țenii vienezi au onorat pe vrednicul lor 
primar.

Mandatele au durată de 6 ani.
Jidovii n’au îndrăznit a pune candi

dați, decât în cercurile I, II, VI, IX, XVI, 
XVII și XIX.

Etă însă ce proporție de voturi li-s’a 
venit:

In cartierul II (Leopoldstadt), consi
derat de citadela jidovismului, candidații 
liberali (adică jidoviți) din 3580 voturi es- 
primate au obținut i277—1283.

Vestitul Kronawetter în cartierul I 
(centru) a obținut 183 voturi din 1089 es- 
primate.

In cartierul VI (Mariahilf) din 1420 
voturi esprimate, cei doi candidați jidovi 
au căpătat unul 162 celalalt 147 voturi.

In cartierul IX (Alsergrund) din 1967 
voturi 370.

Faimosul anticreștin Lucian Brunner 
a candidat în două locuri: în cart. XVI 
(Ottakring) unde din 2151 voturi espri
mate, au cădut asupra lui 134 și în XIX 
(Dobling), unde Brunner din 646 voturi a 
întrunit 36.

In cart. XVII (Hernals) din 1483 vo
turi esprimate, jidovii au întrunit 57, 53 
și unul tocmai 19.

Primarul Dr. Carol Lueger a fost 
ales în cart. III (Landstrasse) cu 2359 vo
turi din 2388, er ajutorul de primar Iosif 
Strobach a fost ales în cartierul V (Mar- 
garethen) cu 1834 voturi din 1876.

Redeșteptarea spiritului de legitimă 
apărare contra elementului semit cotropi
tor va ave o influență binefăcătore în 
cele mai largi cercuri.

* » *
Erî, în 19 Martie, au avut loc alege

rile comunale suplimentare în colegiul II. 
N’avem încă sciri despre resultat, suntem 
însă siguri, că și aici vor fi obținut anti- 
semiții biruința. La alegerile generale din 
1900 adversarii n’au putut acapara decât 
un singur mandat.

Reproducem introducerea câtor-va 
pasage din apelul iscălit de prințul Liechten
stein, Strobach, Dr. Gessmann, etc. și adre
sat alegătorilor col. II:

„Din ce în ce câștigă mai mult teren 
idea, că dependența nedemnă, în care a 
ajuns poporul nostru german și creștin 
față cu Jidovimea nu numai pe terenul 
public al politicei, dâr și pe terenul artelor 
și al sciinței, ba chiar și pe terenul ad
ministrației și justiției, trebuie să-l scutu
răm. Mai întâi s’a ivit reacțiunea pe 
terenul politic și în splendide triumfuri 
electorale a fost biruit judeo-liberalismul. 
Mai grea este în adevăr lupta contra pu
ternicului adversar pe terenul economic 
și aici numai încetul cu încetul vom pute 
obține resultate. Cu mândrie privim la 
scriitorii germani, cari s’au unit într’o pu
ternică falangă contra elicei jidovesc!. Din 
ce în ce devine mai strașnică lupta po
porului nostru german pentru dobândirea 
posibilității de a se desvolta, liber de in
fluența jidovescă “

O....

Memorandul episcopatului gr. 
or. român.

— Fine. —
După cum din cele presentate mai 

sus se pdte constata, despărțirea hierar- 
chică și împărțirea teritorială contemplată 
în chip așa de părintesc din partea M. 
Vdstre în anul 1864, în privința unei părți 
însemnate și ponderăse a averilor biseri
cesc!, în privința mănăstirilor, a rămas 
neîndeplinită, și de aceea, pentru-ca gran- 
didsa operă epocală a M. Vostre să pdtă 
obține terminare și sancțiune demnă de 
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scopul ei nobil, e necondiționat necesar, 
ca acestă ardătore lacună se fie în fine 
suplinită, adecă împărțirea administrativă 
a mănăstirilor și a averilor bisericescl apar- 
ținătore acelora încă să fie pusă în ese- 
cutare.

în privința acestei împărțiri teritoriale 
urmăm calea pe care M. Vdstră în des 
provocatul rescript Preaînalt, respective 
în Preaînalta comitivă autografă V’ați în
durat a o designa, declarând că tote ces- 
tiunile în legătură cu organisarea Metro- 
poliei române M. Vostră V’ațî îndurat 
espres a-le reserva propriei disposițiunî. 
(„Alle sonst mit der Constituirung der 
gr.-or. romănischen Metropolie verbunde- 
nen Angelegenheiten haben Seine k. k. 
Apostolische Majestăt ausdriichlich* Aller- 
hochst Ihrer Entscheidung vorzubehalten 
geruht“.)

Când îndrăsnim deci a ne presenta 
Majestății Vostre cu preaumilita nostră 
rugare, ne îndemnă la acesta nu numai 
preaînalta voință declarată a M. Vostre, 
ci și convingerea, că pentru resolvarea 
ăstui fel de cestiuni de drept public, ce 
stă în legătură cu organisarea hierarchiei 
nostre, nefiind investită cu sferă de com- 
petință nici o autoritate publică, singur 
M. Vostră e chemată a lua preagrațios 
aceste disposițiunî. Gloriosul antecesor al 
M. Vostre: împăratul și regele Leopold I. 
a fost acela, care prin preaînalta diplomă 
privilegială pe atunci investise pe patri- 
archul sârbesc, ca să pătă fi administra
torul, capul bisericilor și mănăstirilor orto
doxe aflate aici; numai M. Vdstră, ca 
succesorul donatorului glorios strămoș al 
M. Vdstre, puteți fi deci unicul chiămat 
și îndreptățit a dispune preagrațios, res
pective a face să fie pusă în lucrare re- 
gularea de drept public emanată din di- 
vidarea în două a hierarchiei și împărțirea 
teritorială a mănăstirilor rămase încă tot 
în stare nedespărțită, aparținătore cadrelor 
acelei regulări,

Asemenea disposiție Preaînalta e în 
consonanță și cu ordinea de drept esistentă, 
decă avem în vedere, că mănăstirile și 
averile acelora sunt fundațiuni strict bise
ricesc!. în privința cărora și de altcum 
dispunerea Preaînaltă e reservată Prealu
minatei persdne a M. Vostre.

Pe lângă acestea, după-ce legislativa 
nu a făcut îngrijire pentru for competent 
în obiectul cestiunilor de litigiu, ce pote 
să se ivăscă în privința administrării și 
jurisdicțiunii hierarchice, — cum e și pre
senta cestiune a apartinenței mănăstirilor, 
— în lipsa acestui for biserica română 
din patrie, în privința mănăstirilor păgu
bită până chiar în dilele de acum, se simte 
direct avisată și constrînsă de interesul 
vital al ei, ca în scopul sanării preagrați- 
6se a acestui vechili gravamen, cu iubire 
omagială și neînfrântă încredere să se 
îndrepteze preaumilit cătră Majestaticul 
ei Stăpân, caruia și de altcum are să-și 
mulțămescă esistența.

Pe basa celor aci enumerate, venim 
deci, în numele Motropoliei gr.-or. române 
din patrie: metropolitul gr.-or. român din 
Sibiiu ca șef al aceleia și subscrișii epis
cop! representanț! ai eparchiei Aradului 
și celei a Caransebeșului aparținătore ace
lei biserici, în urmarea hotărîrei și îndru
mării date în acest obiect din partea de- 
legațiunii congresuale române, a presenta 
M. Vostre preaumilita nostră rugare, ca 
în legătură cu adese-or! provocatul Prea
înalt autograf din 1864 și în spiritul ace
luia M. Vostră să se îndure preagrațios a 
dispune esecutarea împărțirii administra
tive întră cele două hierarchii gr.-or. co
ordinate a mănăstirilor gr.-or. din părțile 
sudice (fost banatice) ale țării — împărțire 
rămasă până acum pendentă, și încorpora
rea celor trei mănăstiri aflătore pe terito
riu locuit de popor român ortodox anume 
mănăstirile Bezdin, Sângeorgiu și Mesiciu, 
împreună cu averile lor dotaționale, la 
Metropolia română, respective la eparchia 
Aradului și Caransebeșului aparținătore 
acelei Metropolii, deci trecerea lor sub 
jurisdicțiunea bisericei nostre, și a ordona 
preagrațios, ca averile mănăstiresc! să fie 
predate pe cale administrativă episcopiilor 
gr.-or. române amintite mai sus.

în numele bisericei și poporului nostru 
totdeuna fidel înaltului Tron recomandând 
acesta preaumilită rugare a ndstră grației 
părintesc! a Majestății Vostre în tote tim
purile manifestată față de noi, am rămas 
cu preaomagailă fidelitate.

prea credincioși supuși ai Majestății Vostre
loan SLetianw,

archiepiscopași metropolit g-.-or. ron ân.
Mi colae Popea,

episcop gr.-or. român al Coransebeșului.
Iosif Goldiș,

episcop gr.-or. român al Aradului.

Scandal în „Reichsrath".
Am semnalat deja, că ședința dela 

18 Martie a „Reichsrath“-ului a fost es- 
tra-ordinar de vifordsă. Etă mai în detail 
decursul ei:

La propunerea lui Kathrein s’a de
cis să se începă îndată a doua cetire a 
provisoriului budgetar. După o scurtă vor
bire a Cehului Kubr, a luat cuvântul 
Schdnerer vorbind despre pretensiunile 
Germanilor radicali. El și-a încheiat vor
birea așa:

— Basa programului nostru este, că 
vrem să întrăm în ast-fel de raporturi de 
alianță cu imperiul german, cari să ga
ranteze statornic germanismul nostru. Din 
causa acâsta ne luptăm în contra unui 
guvern, care combate țînta acesta. Intr’una 
din ședințele din urmă, președ. a chemat 
la ordine pe deputatul Eisenkolb, fiind-că 
s’a esprimat cu recunoscință despre fami
lia Hohenzollern. Acesta mă îndemnă,' Ca 
în numele meu și în numele tuturor de- 
putaților național! germani, să-mi încheiă 
vorbirea cu (strigă): Tloch tind Heil Ho- 
henzollern.

Strigăte furtundse de Hoch și Heil 
pe băncile pangermanilor, cari se ridicară 
și au strigat de trei ori: Trăiescă Hohen
zollernii! La acesta din mai multe părți 
ale Camerei se răspunde cu strigări 
de: Pfui! S& fie rușine \ Mișei! Sgomot 
uriaș.

Vetter, președinte: Chem la ordine 
pe d-1 Schonerer pentru cuvintele cu cari 
a încheiat vorbirea și cari au atins adânc 
simțămintele tuturor patrioților adeverați.

Stein : Hurra Hohenzollernii. (Mare 
mișcare).

Kramarz: ia cuvântul numai ca să 
răspundă lui Schonerer. Acesta a vorbit 
cu francheță. In alte parlamente s’ar pro
testa cu cea mai mare energie în contra 
espectorărilor de felul acesta. In parla
mentul german nu s’ar pute întâmpla așa 
ceva. La noi însă toți au rămas liniștiți. 
Der nu e treba ncîstră a representa aici din 
oficiu datoriile față de stat. Guvernul pote 
să vadă acum, unde duce politica, pe care 
o propovăduesce Schdnerer. Germanisâreă 
în Austria nu pote ave decât urmările 
politicei lui Schdnerer, care culmineză în 
esclamarea: Trăescă Hohenzollernii! (Mare 
sgomot. Agrarul Reichstădter și panger- 
manul Stein se insultă reciproc).

Stein (cătră Reichstădter): Taci, „dro- 
toșu negru. — Dyck: Oară-te de aici mișe- 
lule. — Stein: Tu ești infam — Berger-. 
In cele din urmă se vor pălmui. — Post- 
pischil: Te-om pălmui noi. — Prese (că
tră Steiner): Liniște, că alt-fel te dăm 
afară! Nici un cuvânt, că alt-cum o să 
sbor! de aici.

Kramarz-. Suntem recunoscători lui 
Schonerer pentru vorbirea lui de adj, 
deși n’avem speranță, că domnii vor vede 
măcar acum. Politicianii conducători au 
privilegiul, de a nu vede ceea-ce vede 
lumea întregă. Acum am audit unde ne 
duce limba de stat germană și programul 
egemoniei germane.

Kathrein, raportor: S’au pronunțat 
cuvinte ca și cari nu s’au mai audit în 
parlamentul austriac și cari n'ar fi permis 
să se audă în direcția în care "s’au spus. 
Cuvintele acestea ne supără, fiind-că ele 
ating sentimentul nostru dinastic și pa-- 
triotic. Resping aceste cuvinte în numele 
tuturor Austriacilor, cari privim cu iubire 
și respect la împăratul nostru și la dinas
tia de Habsburg. Noi Austriacii, fără deo
sebire de partid și naționalitate, suntem 
fideli împăratului și imperiului. De aceea 
din adâncul inimii strig: Trăescă împă
ratul ! Trădscă familia Hăbsburg. (Strigări 
la pangermani: Trăescă papa! Comedie 
ridicolă).

Restabiiindu-se în cât-va liniștea, s’a 
procedat la desbaterea provisoriului și s’a 
primit și în a doua cetire.

La desbaterea budgetară firul scan
dalului s’a continuat. Berger spune, că e 
neîndoios, că viitorul Germanilor se va 
desvolta sub stindardul Hohenzollernilor. 
De alt-fel împăratul german e aliatul îm
păratului austriac și Europa întregă va 

rîde de patriotismul, ce s’a desfășurat aici. 
Nâgă, că în Austria se germanisâză. Nu 
se germaniseză, ci se slaviseză.

Se dă cuvântul lui Erler, dâr abia 
începe se vorbescă și de pe coridor se 
aude o mare certă. Deputății ies pe cori
dor de unde sgomotul se aude neîntrerupt. 
Deputatei Stein făcea mare scandal, căci 
se dusese să provoce pe Dyck, care l’a 
numit infam.

Slein-. D-le Dyck, pentru-ce m’ai nu
mit infam ?

Dyck: Pentru-că este sincera mea 
convicție.

Berger și Schallk, martorii lui Stein: 
(cătră Dyck): Dai satisfacție, ori es- 
plicări?

Dyck: Nici una, nici alta.
Stein ridică mâna să-l pălmuâscă pe 

Dick, dicend: meriți, se te pălmuesc.
Postpischil: Să nu cutezi, că te 

sdrobim.
Mare sgomot. Deputății vin din tăte 

părțile. Stein se desparte de contrarul său 
dicând: Te void pălmui. D-ta ești un in
fam și un mișel. — Schalk: Amice, de ce 
n’ai dis’o asta în sala de desbateri.

Stein alârgă în sală și strigă în gura 
mare: Declar aici, că deputatul Dyck e un 
mișel infam, care ar trebui scos de aici 
cu biciușca. Dyck e mișel și mișel rămâne. 
Voiu veni aici cu gârbaciu.

Ședința se închide după-ce ministrul 
de comercifl presentă un proiect de lege 
în cestiunea încheierii contractului cu so
cietatea de navigațiune dunărenă.

Din vieța episcopului PaveL
Mâne se împlinesce o jumătate de 

secol, de când unul dintre cei mai vred
nici archierei, pe câți i-a avut biserica gr. 
cat. românescă din Ungaria și Transilva
nia, a fost hirotonit de preot.

Mâne se serbeză jubileul sacerdotal 
de cinci-deci de ani al episcopului Mihail 
Pavel dela Oradea-mare.

Deprins a munci fără sgomot pentru 
binele bisericei și al nemului său, episco
pul de Oradea-mare a interdis ori-ce ser
bări din incidentul iubileului său și vica
rul diecesan ținând cont de dorința archi- 
ereului a ordonat într’o circulară cleru
lui) numai atâta, că în diua de mâne în 
loc de liturgia înainte sfințitelor, prescrisă 
pentru dilele de Vineri în paresimi, se se 
celebreze în mod escepțional liturgia 
S-tului Ioan gură de aur, cu doxologia 
cea mare și cu rugăciunile dela litie, în 
semn de mulțumită, pentru-că tatăl ceresc 
a îngăduit, ca înaltul prelat s’ajungă diua 
acesta mare.

Datoria pressei este însă a recapi
tula vieța laboriăsă a marelui Mecanate 
și a o espune ca model pentru tote ge- 
nerațiunile viitore. Acăsta sperăm, că în
tru nimic nu va atinge modestia provi
dențialului bărbat.

La o distanță de câți-va chilometri 
de orașul Baia-mare, în direcție sud-ves- 
tică, este situată comuna românescăRecea, 
o comună mică, care adi numără abia vr'o 
900 de suflete. Aici a vădut lumina dilei 
Mihail Pavel la 6 Septemvrie 1827.

Părinții lui erau agricultori modești 
și cu frica lui Dumnedeu. Tatăl seu era 
cantor la biserica din acea comună. Ori
ginea familiei însă era nobilă cu predica
tul de Peteritea.

Dela 1838/9 pănă la 1843/4 îi găsim nu
mele în catalogul elevilor dela gimnasiul 
din Baia-mare, unde sub conducerea mi- 
noriților Rochus Marcovici, Eustachie Su- 
jănsky și Paulin Paulinyi a absolvit cu 
splendid succes șese clase gimnasiale. Pen 
tru continuarea studiilor s’a dus de aici 
la 1844 la Sătmariu și pe urmă la Gașo- 
via, întreținându-se prin sîrguința proprie 
cu lecții, ce le dădea la alți elevi.

La anul 1846/47 îl vedem ca teolog 
la universitatea din Viena, trimis din par
tea diecesei de Ungvar, căreia erau su
puși atunci Românii din părțile Sătma- 
rului și Maramureșului.

Isbucnind nu peste mult revoluția, 
teologii au fost siliți a părăsi universita

tea și Mihail Pavel venind acasă și-a ter
minat studiile în seminarul din Ungvar și 
Sătmariu.

In diua de 21 Martie 1852 hirotonit 
ca celibe, fu numit notar consistorial pen
tru Români la Ungvar, apoi paroch în 
Apșa-de-jos în Maramureș pănă la înfiin
țarea diecesei române din Gherla, când 
episcopul loan Alexi îl numi notar con
sistorial (1856), funcționând ca atare pănă 
la 1860, când fu trimis din nou la paro- 
chie în Slatina, avansat fiind în același 
timp și la rangul de vicar episcopesc.

După 12 ani de activitate ca vicar, 
Ia 1872 fii numit episcop la Gherla, în 
scaunul devenit vacant, în urma alegerii 
episcopului I. Vancea de metropolit la 
Blașiil.

Solicitudinea archipastorală desfășu
rată în timpul de 7 ani, cât a stat la 
Gherla, le este în plăcută amintire pănă 
în diua de astădi credincioșilor acelei die- 
cese.

La 1879 fu transferat la episcopia 
din Oradea-mare, devenită vacantă prin 
mortea episcopului Olteanu.

Prin venirea episcopului Pavel la 
scaunul din Oradea-mare se începe o 
nouă epocă pentru acestă diecesă. Situația 
materială a diecesei ajunsese într’o stare 
de plâns;... disciplina eclesiastică era 
decădută, er gimnasiul din Beiuș avisat 
la contribuiri publice, pentru ca să se 
potă menține.

Episcopul Pavel a adus în ordine 
stările desolate de mai nainte și prin eco
nomie fără păreche a rehabilitat starea 
materială a diecesei.

Prin intemeiarea „fondului subsidiar 
Pavelian", pe care mereu îl augmentâză 
— dice șematismul diecesei dela 1900, — 
a contribuit mai mult la fundațiunile die
cesei, decât toți antecesorii sei în timp de 
o sută de ani, adică dela întemeiarea, di
ecesei.

Nu ne putem dispensa a nu face 
aici o mică listă, care e departe însă de 
a fi completă, despre binefacerile înaltu
lui prelat. Datele Ie împrumutăm tot din 
șematismul diecesei:

1) A zugrăvit și împodobit cu chel
tuiala sa catedrala din Oradea. 2) A con
struit casele canonicale. 3) A zidit școla 
primară gr. cat. în Oradea și a înzestrat’o 
cu tdte mijldcele moderne de învățământ 
4) A pus un fond, din care să se procure 
îmbrăcăminte elevilor interni din interna
tul gr. cat. din Oradea și a donat în tim
pul din urmă suma de 200.000 cordne 
pentru zidirea unui nou internat. 5) A 
restaurat biserica din Beiuș. 6) A zidit o 
nouă casă parochială în Beiuș. 1) A dat 
mijldce, pentru ca profesorii gimnasiului 
din Beiuș, se pdtă urma cursurile câști- 
gându-și cualificațiunea necesară. 8) Sa- 
larele profesorilor gimnasiall au fost ridi
cate la suma corespuntjătore statului lor, 
asigurându-se fondurile necesare și pen
tru viitor. 9) A pus basa fondului de pen
siune a profesorilor, văduvelor și orfani
lor lor. 10) A restaurat vechiul edificiu 
giranasial și l’a amplificat în mod consi
derabil, făcând din el un palat înzestrat 
cu tote mijldcele de învățămâut. 11) A 
zidit internatul de băieți din Beiuș, în 
care să adăpostesc aprope 150 de elevi, 
în mare parte gratuit. 12) A creat orfeli
natul de fete din Beiuș, împreunat cu 
școla civilă, în care se dă educațiune și 
instrucțiune la 60 eleve interne. 13) A 
creat o bursă pentru un tîner român în 
internatul nobililor numit „Francisc Iose- 
fin“ din Budapesta.

Decă considerăm, că tote acestea și 
încă multe altele, le-a făcut din veniturile 
domeniului, care la venirea sa în scaunul 
episcopesc dela Oradea era încărcat cu 
enorme datorii, a căror stingere a cădut 
tot în sarcina Escelenței Sale — cu drept 
cuvânt trebue să admirăm spiritul de eco
nomie al înaltul prelat și liberalitatea, cu 
care a depus sumele economisite pe al- 
tarut culturei românesc!.
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4* Arcadie Ciupercovicl. Metropo- 
litul Arcadie, al Bucovinei și Dalmației, a 
răposat alaltăeri Marți, la orele 12 din di 
în vârstă de 79 anî. In timpul din urmă 
Metropolitul Arcadie era suferind și vă- 
dându-și sfîrșitul apropiat, deja Joia tre- 

■cută a predat conducerea diecesei episco
pului titular P. S. Sale V. V. Repta.—Ar
cadie Ciupercovici s’a născut la 14 Aprilie 
1823 în Câmpulungul-Bucovinei, primind 
în botez numele de Alexandru. Numele 
original al familiei sale era Ciupercă. 
La 1866 a intrat în cinul monachal la 
mănăstirea Putna, primind numele mona
chal Arcadie. La 1874 fu numit archiman- 
drit, er după mdrtea metropolitului Sil
vestru Morariu Andreevici (1895) fu ales 
la 1896 archiepiscop-metropolit al Buco
vinei și Dalmației. înmormântarea dece
datului Metropolit se va face Sâmbătă în 
Cernăuți cu mare solemnitate. I. P. S. Sa 
Metropolitul loan Mețianu din Sibiiu a 
adresat Consistorial ui din Cernăuți o te
legramă de condolență.

„Studenți universitari români îna
intea rectorului". Sub titlul acesta „B. 
Hirlap" scrie, că tinerii universitari români 
Goga, Moisil și Lupas s’au presentat alal
tăeri în cancelaria rectorului din Buda
pesta, unde i-a primit secretarul Dr. Mar- 
gittay. Tinerii numiți, se fi declarat, că 
tinerimea română din Budapesta nu s’a or- 
ganisat și nici ei, nici alții n’au vre-o le
gătură cu studenții din România, âr în so
cietatea „Corda Fratres“ n’au de gând să 
între. Dr. Margittay a luat acesta la cu- 
noscință. In afacerea acesta, adaugă dia- 
rul amintit, tinerimea română va da și un 
manifest de protestare.

In contra maghiarisării numirilor 
de localități. Din Magdeburg se telegra- 
feză. că marii industriași germani de-acolo 
au decis să se adreseze guvernului cu ru- 
garea de-a lua măsuri în contra maghia- 
risării numelor de localități germane și 
coletele cu numiri maghiare să le es- 

-chide din circulația poștală. — Mare su
părare în israilul unguresc.

Contra școlelor române. Revista 
pedagogică' „Magyar Tanitokepzb" publică 
un articol ostil preparandiilor nostre. Nu
mita revistă se ocupă mai dinadins cu 
-preparandia din Caransebeș, susținând, că 
prin mijlocirea esamenului de primire 
ajung în preparandie toți proștii, cari nu 
pot înainta la școla civilă, ba chiar și de 
aceia, cari au fost mai mult timp ucenici 
în prăvălii. — Acum au început, precum 
se vede, și revistele de specialitate a-se 
înhama la carul șoviniștilor I

Academia Română a publicat un pre
miu pentru cea mai complectă colecție de 
poesii erotice amoroșe populare. Din co
misia de cercetare fac parte d-nii Dim. 
•Sturdza, Titu Maiorescu și P. S. Aurelian.

Conferințele societății geografice 
române. Luni sera a avut loc a 3-a ședință 
a societății geografice. Ședința s’a deschis 
da orele 8 jum., sub președința M. S. Re
gelui. Sala Senatului era plină de un pu
blic numeros și distins. D-l inginer Ilie 
Radu ține cea dintâiu conferență despre 
alimentarea orașelor cu apă. Arată lucră
rile făcute pentru alimentarea orașelor 
mari și insistă apoi mai mult asupra ali
mentarei Capitalei. Prin proiecțiuni elec
trice reproduce parte din lucrările efec
tuate și dă fie-căruia putința de a-și face 
o ideie de dânsele. Conferențiarul a fost 
aplaudat. D-l Th. Burada vorbesce des
pre Valahii din Krainia și Croația. Po- 
vestesce călătoriile sale făcute prin acele 
locuri, și cum a dat peste acei Români, 
-cari trăesc de vecuri acolo și păstrând to
tuși obiceiurile românesc!. Conferențiarul 
arată cum Vlahii au păstrat cântecele po
pulare și cum doina îi mișcă pe dânșii ca 
și pe noi. Interesanta conferență a fost 
des întreruptă de aplause unanime. D-l 
inginer Mărțineami vorbesce despre fap
tele Genovezilor la gurile Dunărei, carl 

au avut și pe acea vreme deja o impor
tanță deosebită. La orele 10 și 40 se is- 
prăvesce acesta a 3-a și ultima ședință. 
La eșire Regele fu obiectul unei manifes
tation! din cele mai căldurose.

Procesul falsificatorilor, despre 
care am amintit în numărul 51 al fdiei 
ndstre, s’a amânat pentru 1 Maiu, cu scop 
de a-se confrunta acusații de aici, cu cei 
din România, cari vor fi estradați și aduși 
la Târgu-Mureșului. Mâne vom da amă
nunte.

Principele Ferdinand a fost primit 
Luni în orașul Giurgiu, cu o mare pompă; 
orașul era împodobit cu steaguri și co- 
vore. Autoritățile civile și militare au în
tâmpinat la gară pe dspele princiar, er un 
escadron din reg. 10. călărași, sub co
manda d-lui căpitan Furtunescu și musica 
reg. Vlașca Nr. 5, au dat cuvenitele ono
ruri. Dela gară A. S. R. a pornit direct 
la casarma reg. 10, pe care o inspecta- 
t’o minuțios. La 12 jura, a luat deju
nul împreună cu ofițerii în casarma reg. 
10. La 2 jum. a reluat inspecția și la orele 
6 sera a părăsit câmpul de eserciții, du- 
cându-se în st. Sf. Nicolae la locuința d-lui 
prefect Ghica, unde a fost găzduit.

Ungurii din Bucuresci și 15 Mar/ 
tie. Foile unguresci aduc sciri despre chi
pul cum Ungurii din Bucuresci au serbat 
diua de 15 Martie. S’a adunat un mare 
număr, ca să dea dovedi de „însuflețire 
patriotică maghiară". Au luat parte mai 
multe reuniuni de ale lor. s’a cântat „Him- 
nus“-ul maghiar, s’au ținut discursuri, s’a 
cântat pe țirabală melodii poporale ma
ghiare, s’a recitat o poe9ie „patriotică" a 
lui Petofi etc. — Etă der, că în inima 
României, în capitala țării ospitaliere, Un
gurii, cari s’au pripășit pe-acolo pot în 
dragă voie să dea vânt „însuflețirii pa
triotice maghiare". Și când te gândesc!, că 
nouă, Românilor de aici, ne interdic orl-ce 
serbare națională românescă?

Alegerea primului forestier al 
Brașovului s’a făcut eri la 3 ore sub 
președința d-lui vice-șpan Dr. leckel. A 
fost ales cu majoritate de voturi (85; fo
restierul super. Iuliu Orlovsky, după dân
sul cele mai multe voturi (75) le-a primit 
forestierul sup. G. Gunesch.

Epidemie în Râșnov. In comuna 
Râșnov (lângă Brașov) a graseză în mod 
epidemic miningita. Pănă acum s’au ivit 
16 cașuri de bolă, dintre cari 8 decese. 
Din raportul medicului primar comitatens 
Mihail Hants reiese, că cele mai multe 
cașuri sunt grave și în 4 cașuri decesul a 
urmat la 1—2 dile. Boia se ivesce mai 
ales la copiii sub 6 ani. Căușele isbucni- 
rei bălei nu sunt cunoscute. Vice-șpanul 
a făcut raport ministrului de interne. Boia 
graseză cp deosebire între locuitorii români 
ai comunei, din care causă școlele româ
nesc! au și fost închise.

Tablouri antialcoolice. La librăria 
Socec din Bucuresci au apărut nu de 
mult nisce tablouri, cari representă dife
rite scene din vieța acelora, cari se dedau 
alcoolismului, cu consecințele lor triste. 
Pănă aci tote bune. Der pe tablouri se 
află și câte o figură de Jidov, care vinde 
Românului rachiul. S’a făcut o crimă de 
neiertat contra poporului „sacrosanct"-ji
dovesc, de care nimănuia nu îi este per
mis să se atingă. Audi colo! Numaidecât 
s’au umplut tăte diarele străine cu jalbe 
contra guvernului român, care „permite 
asemenea insulte a poporului ales". — 
Ministrul țării la Berlin, d-l Beldiman s’a 
vădut necesitat în urma acesta a trimite 
un comunicat diarului jidovesc „Frank
furter Zeitung". Așa cetim într’un diar de 
peste munți.

„Vandalism". Sub titlul acesta pu
blică „Magyarorszag" următorea scire, ce 
i-se trimite din Clușiu: „In 15 Martie ndp- 
tea nisce derbedei necunoscuți au mutilat 
statuele ducilor, ce orașul avea de gând 
să le ridice lângă casa de tir din Feleg- 
var. Au nimicit statuele a 4 duci: Arpad, 
Rebel, Veruhlus și Ors. Unuia i-au frânt 
capul, altuia pancera, la al treilea nasul, 

urechile și mustățile. Piatra, cu care s'a să- 
vîrșit acesta, se află și acum acolo". Foia 
maghiară adaugă, că „probabil" studenți sași 
și români au săvîrșit „vandalismul" acesta, 
fiind-că ar fi fost văduți umblând pe-acolo 
în amurgul serii.—Curios, că ori de câte- 
ori se întâmplă așa ceva, foile maghiare 
aruncă bănueli asupra nemaghiarilor, fără 
de-a pută aduce vrfe-o dovadă cât de ne
însemnată.

Prințul și Principesa Frederic de 
Hohenzollern vor sosi încurând la Bu
curesci. Altețele lor vor fi însoțite de 
d-na contesă de Tottenbach, damă de 
ondre a principesei, și de d-l general de 
Schilgen.

Cununie. D-l Nicolau Popovici, că
pitan, și Paulina Macaveiu născ.Mihăilașiii 
anunță cununia lor, care se va celebra în 
23 Martie a. c. st. n. la 3l/2 ore p. m. în 
biserica gr.-cat. din Năsăud.

Jucători de cărți arestați. Inspec
torul Cantuniari, a făcut o descindere la 
cafeneua Evreului Nathan Aronovicî dis 
și Canada, unde inspectorul aflase, că o 
bandă de pungași jucau cărți, după-ce mai 
întâii! isbuteau să ademenescă pe câte un 
naiv cu bani. Cafeneaua în cestiune este 
situată la Crucia-de-Piatră, colț cu strada 
Bradului (în Bucuresci). Când d-l Cantu
niari a fost zărit de pungași, toți s’au scu
lat dela masa de joc și căutau a sări pe 
ferestre. Cum însă inspectorul prevăduse 
o încercare de fugă din partea pungașilor, 
înainte de a întră în cafenea încunjurase 
tot localul cu agenți de poliție, astfel că 
pungașii în număr de vr’o 12, vedend im
posibilitatea de a fugi, s’au predat. Toți 
individii aceștia sunt fotografiați la poli
ție și toți au suferit câte două și trei con- 
damnațiuni.

Gestiunea pașaportelor în Rusia. 
Circulă svonul, că taxele pașaportelor 
pentru străinătate vor fi ridicate pentru 
supușii ruși dela 15—300 ruble, er pentru 
străinii domiciliari în Rusia și cari ar voi 
să căletorescă în străinătate, dela 5.—100 
ruble.

Teatru german. Abonamentele pen
tru ciclul de 6 representațiunl, ce se vor 
da de cătră trupa teatrală germană sub 
direcțiunea d-lui Leo Bauer începând 
dela 22 Martie c., se pot face de adi 
încolo, la cassarul Gustav Hedwig (can
celaria teatrului în casa de concerte) 
dela 9—12 a. m. și dela 3—5 p. mi Pre
țurile de abonament pentru 6 represen
tation! : balcon 12 cor., fotoliu 9 cor 60 
bani, I parchet 7 cor. 20 b., II parchet 6 
cor., I rang 6 cor.

Literatura.
A apărut fascicolul 4 din Dicționarul 

mitologic, cuprindând diferite numiri de 
persone și lucruri din vechia mitologie 
grecă și latină pentru usul școlar și pri
vat, de Gavril Pop, canonic. Blașiu 1901. 
Tipografia Seminariului archidiecesan. Un 
fascicol costă numai 20 bani, er opul în
treg rielegat 1 cor. 45 bani.

Bou<}~spre-(țece cântece de 'șcâlă 
pentru 2 și ■ 3 voci egale, de Timoteiu 
Popovici, profesor de musică la seminarul 
„Andreian" din Sibiiu. Gaetul I. Prețul 
50 bani. Se află de vendare și la librăria 
Ciurcu, Brașov.

„Periculoși pentru stat", narațiune 
populară, scrisă de Conrad de Bolanden 
vestitul romanicier german, tradusă de 
loan Bochiș, preot gr. cat. în Borșa. 
Gherla, editura tipografiei diecesane 1901. 
Prețul 40 bani plus 5 b. porto.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 19 Martie. La scirea, 
că se deschide uti concurs de 100 Lei 
pentru cea mai bună lucrare des
pre cestiunea națională română, ce se 
va distribui la congresul studențesc 

internațional din Budapesta, pressa 
maghiară agită vehement în contra 
studenților români.

Viena, 19 Martie. Din Salonic 
se anunță, că în Macedonia au rea
părut bande bulgare. Valiul a mobi- 
lisat puternice detașamente de trupe 
în părțile unde au reapărut bandele.

Berlin, 19 Martie. In Moscva au 
fost arestați 21 de oficerl fiind-că 
n’au vrut se dea ordin soldaților, 
ca la cea mai de aprope ocasiune 
sS împusce asupra studenților și a 
lucrătorilor.

Posen, 19 Martie. Au fost eli
minați dela institutele superiore din 
Posen și Silesia prusiană 650 de 
studenți slavi originari din țeri 
streine, mai cu semă Poloni.

Londra, 19 Martie. „Times" pri- 
mesce din Peking o telegramă, sem
nalând reapariția Boxerilor. Bande 
numărose de rebeli au atacat un 
oraș de Sud și, după o resistență za
darnică a unui corp de trupe impe
riale, au pus mâna pe cetate. Popu- 
lațiunea e forte neliniștită. Ambasa
dorii străini au făcut representațiunl 
energice la curtea chinesă.

Diverse.
Ecuinocțiul de primăvară. Mâne 

fiind ecuinocțiul de primăvară, credem a 
a fi util a aduce o mică notă despre acdsta 
din cursul elementar de fisiografie a profe
sorului Sabba Stefănescu din Bucuresci. 
Etă ce găsim în numita fisiologie :

Orbite. — Se numesc orbite liniile 
pe cari le descriu centrurile planeților, 
în mișcarea lor, împrejurul sorelui. — 
Tote centrurile planeților descriu, îm
prejurul sdrelui elipse fdrte puțin alun
gite și serele se află în unul din focare. 
Astfel fiind, orl-ce planet, într’un timp 
pdte se fie mai apropiat de sdre, dr în 
alt timp mai depărtat. Punctul cel mai 
apropiat de sdre se numesce periheliu, er 
cel mai depărtat afeliu. Periheliul și afe- 
liul se află la extremitățile axei celei mari 
a elipsei.

Orbita pământului. — Orbita pă
mântului este linia pe care o descrie cen
trul lui, mișcându-se împrejurul sdrelui în 
timp de un an. Omenii au observat, că 
pământul nu este în tot timpul anului la 
aceeași depărtare de sdre, că într’un timp 
al anului, în Decemvrie, este mai aprdpe, 
er în alt timp al anului, în Iunie, este 
mai departe. Acesta probeză, că orbita 
pământului e o elipsă, er nu o circumfe
rință, pământul în ori-ce timp al anului 
s’ar afla Ia aceeași depărtare de sdre. Su
rele ocupă unul din focarele elipsei.

Ecuinocțiurl. —Se numesc ecuinoc- 
țiuri seu puncte ecuinocțiale douâ puncte 
așe4ate pe orbita pământului. Gând pă
mântul se află în unul din aceste puncte, 
se dice, că e la ecuinocțiu. Acesta se în- 
tîmplă la 21 Martie, când se țiice, că e la 
ecuinocțiul de primăvară și la 23 Septem
vrie, când se dice, că e la ecuinocțiul de 
tomnă. Epocele anului în cari pământul 
trece prin diferitele puncte sunt:

La 21 Martie trece prin ecuinocțiul de pri
măvară.

La 21 Iunie trece prin solstițiul de vară.
La 1 Iulie trece prin Afeliu.
La 28 Septemvrie trece prin ecuinocțiul de 

tomnă.
La 21 Decemvrie trece prin solstițiul de 

iernă.
La 1 Ianuarie trece prin Periheliu.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. 4°/0 . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/o •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2u/o‘
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4% . . . .
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 166.—
Renta de argint austr....................... 101.60
Renta de hârtie austr......................... 101.35
Renta de aur austr.............................. 120.85
LosurI din 1860.................................154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.28
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 708,—

119.85
97.55

120.25
100.75
120.25

97.—
97.—

. 199.-

Acții de-ale Băncei austr. de credit. 693.-—
NapoleondorI......................................19.10
Mărci imperiale germane .... 117.35
London vista.................................. 240.05
Paris vista.......................................... 95.45
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.30
Note italiene......................................93.45

©7
0 i 
ffi i

-©[Numai marfă prosipetă garantată solidă și elegantă

W PrâvăB8e nouă! \J

Cursul pieței Brașo
Din 20 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Oump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. w 18.40 „ 18-44
Napoleond’orl. 71 19.- „ 19.10
Galbeni 71 11.30 „ 11.40
Ruble RusescI 71 126.— „ 127.-
Mărci germane 71 58.50 71 “•'
Lire turcescl W 10.72 71
Scris, fonc. Alb na 5°/0 100.— „ 101.-

gy Cel mai ieftin deposit de încălțăminte. 3g j
Deore-ce am prin it quarititățî forto 

mail de încăițămirte pentru dame, bărbați 
și copîiî în fasonele cele mai rteuă, din 
fa br ic ele cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

Fiind prăvălia mea prea mică pentru 
așa colosală quantitățl, sunt silit

a vinde iote mărfu
rile cu prețuri âefti- 

ne de mirare!

Sz. 268-1902. 
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. tbrv6nysz6k, mint telekkOnyvi hatosăg kozhirrd teszi, 

hogy Dr. Mefiân Jancu vegrehajtatbnak, Dan Juon văgrehajtâst szen- 
ved6 elleni 8000 korona tokekovetelăs es jar. irânti vâgrehajtâsi ug 
bon a 
tevo a 
re 560 
1877

„..............................................fgy6-
brassoi kir. torvenyszbk (a zernesti kir. jârâsbirosâg) teruletân 
zernesti 523 sz. tjkvi 1053 hrsz. epiiletes ingatlan 5/10-ed râszâ- 
koronâban, az 1620 hrsz. ingatlan 5/10-ed rbszhre 249 kor.-ban, a 

hrsz. egesz ingtlnra 18 kor. 10632/1 hrsz. egesz ingtlnra 4 kor.
1976/1 71 7? n 6 » 10675 75 w 108 11

2739 57 51 « 182 „ 10961 5? 7? 38 V

31 19 r> 57 „ 22 n 1 040, IC898 5? 15 106 D

3624 n 71 „ 35 „ 1 127 6,11299/2 77 Yi 177 77

4106/2 w 55 n 7 „ 1 1434/1 hrsz. 77 75 12 75

4235 w 55 n 7 „ 12340 „ 77 77 83 77

4889 57 75 „ 3 „ 12759/1 „ 71 57 24 17

5167/1 75 77 „ 4 „ 12980 n 57 3 77

5233/2 r 55 n 2 „ 2) a zernesti 1940 szâmu tjkvbeni
5479 r 71 « 6 „ 2179 hrsz. egesz ingtlnra 8 kor.
5587 77 75 „ 13 „ 3450 „ n 71 16 77

5680 W r „ 18 „ 3876.3877, 77 71 46 77

5992 77 55 w 16 „ 3878 77 71 75

6103/1 55 75 „ 19 ”4106 71 77 7 W

6139 *7 1' « 6 n 4884 n 55 9 71

6324 6324/1 V ” 9
77

„ 5497 71 71 17 77

es 6327 75 „ 5500 71 71 13 71

6632 « 55 n 5687 15 17 23 57

6727 55 57 „ 21 „ 6841 5? 55 13 71

6989 57 57 „ 33 r 6589 „ 75 75 18 57

7107 57 57 n 26 „ 6666 W V 59 51

7116 71 5? n 21 „ 10180 55 Ti 28
7262 55 55 » 40 „ 10846 71 n 33 77

7504 71 51 „ 38 „ 10862 77 w 20 71

7794/2 5? 51 „ 10 „ 1H28 D 7? 43 n

8046 D 71 „ 22 „ 11429 n 77 38 77
8407 71 71 n 56 „ 12134 77 n 23 77

10197 71 77 ” 47
3) 3 zernesti 107. sz. tljkvi 11837/b hrsz. ingatlan 47/360-ad râszâ-

re 53 kor. 58 fillbr;
4) a zernesti 134 sz tljkvi 8909/b, 8909/c hrsz. egesz ingatlanra

5 korona
5) a zernesti 165 sz. tljkvi 8918/c, 8918/d hrsz. egesz ingtlra 5 kor.,
6) a zernesti 232 sz. tljkvi 9151/b, 9151/c, 9151/d hrsz. eghsz in-

gatlanra 1 korona,
7) a zernesti 285 sz. tljkvi 9350/b 9350/c hrsz. egâsz ingtlra 7 k or.,
8) a zernesti 531 sz. tljkvi 9148/c, 9948/d „ 7? 2 77

9) a zernesti 574 77 71 9950/b, 10178/g „ 77 8 77

10) a 71 690 51 1? 11832/b, 11833/c „ 57 71 37 n

11) a 77 811 71 71 11831/b, 77 n 17 57

(■s 12) a 7) 812 „ „ 11833/b, 11833/c „ 77 17 50 f n

ronâban ezennel megâllapitott kikiâltâsi ărban az ârverest el ren del te

V*

t

micide

păr.
5?
n
71
15

71

Pentru Bărbați:
glie e s'tnp'e de vacs, ga-

i antat solid . . . 2.60
ou t eseț de vies ga
rantat solid . . . 2.90

bocanci de vies solid 3 80 
galoșate cu Inc solide 4.30 
bocanci de iuft galb. 4.50

Dril, dela 9j cr. in sus. Ghete

1
1
1
1
1
1

Pentru Dame:
ghete pa'ent cu zug, solide

n
71
71

” de piele galb'.nă de 
gems cu nas'ud

pentru copii dela 60 cr. în sus.

a 
s 
îî
N

6s hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1902 evi âprilis ho 3-ik nâpjân 
delelott 9 orakor Zernest kbzseg hâzânâl megtartando nyilvânos ărverâ- 
sen a megâllapitott kikiAltâsi âron aloi is eladatni foguak.

Ârverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 
kbszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-âban jelzett ărfolyammal 
szâmitott es az 1881 november l-6n 3333. sz. alatt kelt igazsâgugymi- 
niszteri rendelet 8 § âban, kijelblt dvad6kkhpes ertekpapirban a kikiil- 
dbtt kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a ârtelmeben a 
bânatpenznek a birbsâgnâl eteleges elhelyezeserdl kiâllitott szt bâlyszeni 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Brassb, 1901 âvi januâr ho 31-ik napjân.
459.1—1. a kir. torvszek mint tlknyvi hatosăg.

T7" X S.
Prenumerațiuniie ia Gazeta Transilvaniei se potd face și reîno 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii. ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa 

ămurit și s^ arate și posta ultimă. Adlîlînistraț. „Gaz. TranS*.

2.60
3.50
4.20
3.80
4 —

ft

nasturi
71 

șirete .

71
Gems

71
de mânuse cu iac . .

n

71
71 ft

4.‘2O
Pantofi

Comande la inesură se efectuezi» promt și cu mare acurateța.

I. D. AVRIGEANU
DEPOSIT și CONFECȚ1UNE de ÎNCĂLȚĂMINTE, 

Brașov, Strada rorții nr. 34, Ia trei stele. *%
'V------- „ ■ ■ ■ 7 --- s_.x. __ u-, IPrincipiul meu este, ieftin, bun

2 — 10

o (j5555o o5 o

Deschidere de fabrică!
onore a aduce la cunoscința On. public, că 

FABRICA DE MAȘINI, 
ani am avut’o în Kezdi-Vâsârhely, acum în mod 
lărgită, am strămutat’o

W* în Brașov Strada găreî nr. 54
(în partea Villei Stenner) lângă vamă.

Lucrez mașini: pentru fabrici de ferestreu, fabrici de 
spirt, mori, arangiamenturi de băi, mașini pentru economie de 
câmp, precum și Cazane, iute prompt și cu p’ețurî ieftine.

Me rog de sprijinul On. public

Am

care opt 
siderabil

3-10 (452)

con-

cu tota stima

Szombat Samu.

Plecarea și sosirea tronurilor fle stal m. ung. îi Brașov.
Vahibii dhk 1 Octomv'rie st. n. 4901.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Bud pesta:

I. Trenul mixt la ora 5’8 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m. 

III. Trenul de pers, la ora 7’48 min sera.
Dala Brașov la Bucureștii:

I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim.
II. Trenul mixt la orele 11’40 a. m.

III. Tr, mixt. )a ora 6 55 min. sera.
IV. Trenul aceel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la 6ra U.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.4” min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ora 3’15 ra p. m.

(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Szereda).

Dela Brașov la Zernesci (gar. Bartolomeiu).
I

II.

I.

Trenul mixt la ora 9-2 min a. m.
Trenul mixt la ora 5’26 min. p. m.

De'a Brașov la Ciuc-Gyimes:
Trenul de pers, la ora 5’19 min. dim.

II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3’15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Clușiă la 6. 2-9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10’25 min s6ra.
Dela Bucureștii la Brașov:

I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.
II. Trenul mixt, la ora 9’27 min. p. m.

III. Trenul pers., la ora 5 — m. p. m.
IV. TreD. de pers, la ora 7’55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela PredeaD.

Dela Kezdi-Oșorheiu la Brasov:
I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georgîu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20)
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gvimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sera

(are legătură dela Palanca la 8 54 dim.)

ela Zernesci la Brașov (gar. Barto’cmeiu.)
I. Trenul mixt la ora 7’12 min. dim.

Trenul mixt la ora 1’17 min. p. m.
Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:

Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 
Trenul de pers, la ora Tc3 m. p. m. 
Trenul mixt la ora 6’50 min. sera.

II.

I. 
III. 
III.

rj. „Gazeta Transilvaniei“ cu numărul ă 10 fii. se vinde
K

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


