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Goana contra lui Kossuth.

N’ar fi crezut nimeni că marele 
prietin al lui Polonyi, Francisc Kos
suth, care căuta sâ-1 apere cu piep
tul în contra tuturor învinuirilor, va I 
ajunge așa curând și el în halul pro- j 
tegiatului său.

Ce deosebire între situația de adi j 
a consilierului Majestăței Sale și tot
odată președinte al independiștilor, 
Francisc Kossuth, și între situația în 
care se afla acesta când după moar
tea tată-său primea ca un suveran 
condolențele deputațiunilor ungurești 
din toată țara, și când era sărbătorit 
încă ca un semizeu. A riscat Kossuth 
ceea ce n’a mai riscat altul în posi- 
ția sa și n’ar fi riscat nicl-odată ta
tăl său, adecă să vrea să fie în ace- 
laș timp omul de încredere al curții 
și al poporului.

Dacă pană astăzi a dus’o cum a 
dus’o ca ministru și ca șef de partid, 
este a se mulțămi numai ciolanelor 
de ros, ce le-au căpătat partizanii săi 
prin venirea la putere a coaliției.

Poate cineva să-și iacă o ideiă 
despre nivelul moral la care a ajuns ; 
adi armadia lui Kossuth, dacă va I 
urmări cu atențiune ceea-ce se pe- I 
trece în dietă și afar de dietă și dacă 
va vedea cum un singur om, armea
nul Lengyel, îi dă prin tărbăceală pe 
toți cu destăinuirile și învinuirile lui.

Dar Lengyel nu mai e afli sin- 
gar. Din toate părțile îi vine ajutor. 
„Vedem, esclamă „Magyarorszăg" cu 
amărăciune — goana ce s’a pornit 
contra lui Francisc Kossuth și ban
diții pressei care îi atacă nu au în 
vedere persoana lui, ci vor să lovea
scă în partidul independist. “

Așa va fi, și poate nu tocmai așa. 
E vorba și de persoana lui Kossuth 
care, firește, nu se poate separa de 
partid. „Bandiții“ cred că e bine să

lovească în păstor, ca nimicindu-1 pe 
acesta să se risipească și turma.

Un atac foarte îndrăzneț s’a în
dreptat în contra lui Francisc Kossuth 
din tabăra așa (Jișilor trabanți. Una 
din foile acestora a afirmat, că fai
mosul publicist Meray-Horvath a fost 
trimes la timpul său din partea lui 
Kossuth la Vbros, fost ministru în 
cabinetul Fejervary, ca să mijlocească 
formarea unui ministeriu de transiție 
sub presidența lui, Vbros, în care să 
fie reprezentați și indipendiștii cu Ko
ssuth.

Kossuth a declarat de minciună 
și calomnie tot ce s’a scris cu pri
vire la aceasta. Vbros la rândul lui 
susține că-i adevărat, că Merayavoit 
să mijlocească o astfel de înțelegere. 
Meray tace. Ear organul lui Tisza de
clară în gura mare că nu consideră 
nici decum pe Voros de om, căruia să 
i-să poată da mai puțin crezământ 
decât lui Kossuth. Situația e cât se 
poate de penibilă pentru șeful parti
dului independist, fiind-că dacă nu 
va nimici cu dovezi neîndoioase pe 
adversarii săi, nu i vor ajuta toate de
clarările și asigurările spre a împrăștia 
suspițiunea, care a început să prindă 
rădăcină încă de când cu scandalu
rile provocate de afacerea Polony.

Credem că este zadarnic și ape
lul ce-1 face organul lui Hollo cătră 
partidul independist. ca să se între- 
pună pentru cinstea conducătorului 
său, pentru cinstea sa și buna repu
tație a națiunei. Amintitul (Jiar e de 
părere că mijloacele de luptă obici
nuite nu mai pot fi de ajuns. Iar Fran
cisc Kossuth nu poate să ducă lupta 
singur. De aceea partidul independist 
trebue să-și ia refugiul la mijloace 
extraordinare. „Știm“ dice, „că e tărie 
în partid, dar a sosit timpul ca par
tidul sa-și arate puterea. Ori cum ar 
fi dar trebue să se pună capăt odată 
uneltirilor mizerabile.“

Și acum urmează motivul ade
vărat, care a îndemnat pe cei dela 
„Magyarorszag" să sară în ajutorul 
lui Kossuth. Motivul e temerea că, 
dacă poporul maghiar va vedea că 
partidul independist e slab, îi va în
toarce spatele.

Altă putere a dovedit partidul 
independist când s’a fost ridicat în 
contra lui Stefan Tisza. Atunci popo
rul â mers în masse cu acest partid 
— dice „Magyarorszag". — Indepen- 
diștii și de aceea nu pot să sufere 
mai mult ca ori ce păcătos să-și bată 
joc de conducătorul și purtătorul nu
melui lui Ko&suth. Cum vom putea 
lupta cu puternicii inimici dacă aici 
acasă nu putem s’o scoatem la cale 
nici cu aceste dihănii mizerabile. No
roiul, cu care lovesc în Kossuth, atin
ge și partidul, ear acesta ar suferi 
o irreparabilă pierdere dacă le-ar suc 
cede dușmanilor să silească pe Kos
suth a se retrage.

E fatal pentru independiști, că 
lucrurile au ajuns așa departe pe când 
încă partidul lor cel mare nici n’a 
avut ocaziunea să între în lupta de
cisivă cu adversarii săi, cari nu sunt 
tocmai puțini. Rele semne sunt ace
stea pentru cauza kossuthistă !

Gonferențele miniștrilor în Viena. Dr. 
Wekerle și br. Beck, cei doi miniștri pre- 
sidenți, au conferit Luni, timp de două 
oare la ministeriul de externe fiind de față 
și ministrul de externe, br. de Aehrenthal. 
In aceasta conferență Dr. Wekerle a de
clarat, că guvernul unguresc dorește ter
minarea cât mai grabnică a negocierilor 
pentru pact, și tocmai de aceea ar vrea să 
încunjure ori-ce complicațiune. Guvernul 
austriac din parte-i și-a exprimat dorința 
ca negocierile să ajungă în fine la rezul
tate concrete. In ce privește divergența 
ivită, privitor la tariful vamal autonom un
gar, s’a inițiat o aplanare a ei prin aceea, 
că cei doi miniștrii prezidenți au convenit, 
ca deja în cursul lunei acesteia să se în
ceapă a doua cetire a materiilor pactului, 

atât în comisiunea ungară cât și în cea 
austriacă, iar negocierile pe cât numai se 
poate să fie terminate până la Paști. In 
timpul acesta apoi să nu se mai facă pași 
noi pentru rezolvarea pe calea parlamen
tară a tarifului vamal autonom ungar.

Un comunicat oficial austriac spune, 
că convorbirea între Beck și Wekerle, care 
s’a estins asupra întregei situațiuni, va fi 
continuată în zilele proxime.

0 mare adunare națională în Buco
vina. Românii bucovineni grupați în jurul 
organului național independent «Apărarea 
națională*, au convocat pe mâne, Joi, o 
mare adunare națională în orășelul Su
ceava. La ordinea zilei sunt următoarele 
patru chestiuni : 1) Situația noastră poli
tică ; 2) Organizarea națională ; 3) Situația 
economică mai ales cu privire la banca 
țării și celelalte institute de credit și 4) 
propuneri libere.

Puterile pentru Românii macedoneni. 
Din Constantinopol se anunță, că recentele 
demersuri energice ale Porț'i pe lângă pa- 
triarcbat în chestia Românilor macedoneni 
sunt sprijinite de ambasadorii marilor pu
teri. Din causa aceasta în cercurile Fana
rului domnește o mare consternație.

Din senatul României
București, 6 Febr. v. 1907.

in ședința de eri (Luni) a Senatu’ui, 
d-l D. Sturdza, fost prim-ministru, și-a 
desvoltat interpelarea adresată ministrului 
de războiu, general Mânu, în chestia anu
lării decretelor regale privitoare la trece
rea în reservă din oficiu a d-lor general 
Grozea, colonel Elian și majorul Navasart. 
D. Sturdza dovedi că d. Mânu a călcat le
gea precum și articolul din Constituție pri
vitor la prerogativele regale. Regele este 
capul puterii armate, după Constituție, iar 
nu ministrul de războiu, și nici Curtea de 
cassație, care n’are dreptul să treacă peste 
prerogativele regale. După Constituție, în 
capitolul responzabilității ministeriale, se 
pedepsește grav ministrul, care calcă legea. 
Ce autoritate mai poate avea prin urmare 
un înalt demnitar al statului care calcă 
legea? D. Sturdza își încheie discursul zi
când că ministrul de războiu are o situa
ție grea. c
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Ducele de Reichstadt,
fiul împăratului Napoleon I.

(Fine.)

Evenimentele din Polonia duplicară 
cererea ducelui de a alerga în ajutorul Po
loniei.

»E1 era să se lase a fi răpit, scrie 
Prokesch, pentru-ca să alerge în Polonia 
și aceasta ar fi făcut-o fără a mai chibzui 
și cu cea mai mare bucurie, numai dacă 
ar fi găsit un bărbat, care să îndrăsnească 
a face aceasta. In fruntea acestui popor, 
căruia îi atribuia mai mult avânt și entu
ziasm, decât Francezilor, ar fi săvârșit mi
nuni de vitejie*.

Metternich însă zise zimbînd în pre
zența lui Prokesch și a contesei Molly 
Zichy, care a îndrăznit să numească pe 
ducele «bastard*:

«El esteodatăși pentru totdeauna es- 
clus de la toate coroanele!

— «In aceste cuvinte, esclamă Pro
kesch, se trădează adevăratele sentimente 
ale lui Metternich față de ducele*.

Și acum contele ajunge la un capi
tol despre care s’a scris și s’a discutat mult: 
Oare ducele a avut aventuri romantice?

El avea o înclinațiune profundă pen
tru contesa Nadina Karoiyi, născută prin
cipesă Kaunitz. Prokesch se încerca să-1 
abată dela aceasta, deoarece contesa era 
plăcută și spirituală, dar o femeie ușura
tică și superficială, crescută din copilărie 
în luxul și banalitatea saloanelor. In loc să 
înbărbăteze pe prinț în idealul său, l’ar fi 
închis cu spiritul ei mediocru.

Dupăun scurt flirt ducele o părăsește, 
Prokesch este convins, că ducele n’a in
trat în relațiuni mai apropiate» nici cu 
Fani Elssler, scriind: «Oameni răutăcioși 
și bădărani au îndrăznit să se îndoiască 
în curățenia ducelui. Această calomnie arată 
josnicia acestor oameni, căci ducele era 
morala personificată și nu era în stare să 
seducă pe soția altuia.

Despre sfârșitul ducelui, contele Pro- 
kesch-Osten scrie următoarele: Ducele fu 
devorat de arzătoarea sa ambițiune, fără 
ca atunci cineva să fi recunoscut pe
ricolul. Prințul nu suportă serviciul obici
nuit la trupă. El fu moleșit de educatorii 
săi. El însă avea nevoe de mai multă miș
care fizică, pentru a liniști focul sufletului 
său. Dr. Malfati îl trată fals. Acest medic 
afirma mereu că ducele sufere de ficat*:

Pe la sfârșitul lui Septemvrie 1831s 
Prokesch se întoarse dintr’o călătorie mai 
lungă din Italia la Viena.

«Nici slăbiciunea sa, nici paliditatea 
nu mă surprinseră. II chinuiau cu o grije 
netrebuincioasă. Unica sa mântuire era în 

muncă, dar distracțiunile, care se oferă de 
altmintrea principilor, pentru el nu erau 
îndestulătoare. Unica schimbare a sa, care 
m’a surprins, a fost o liniște sufletească 
mai mare.*

Faptul acesta îmbucură foarte mult 
pe contele Prokesch, deoarece credea că 
este apropiată răsturnarea regelui Ludo
vic Filip și că prin urmare se apropia mo
mentul ducelui.

Dar totuși în luna Decemvrie 1831 și 
în Ianuarie 1832 această liniște lua din ce 
în ce forme mai ciudate «l’am găsit spune Pro
kesch, adeseori seara foarte tăcut. Lucră
rile sale de predilecțiune îl lăsară rece. 
Se părea că el nu mai spera nimic. La 27 
Ianuarie l’am găsit zăcând de febră. La 12 
Februarie am plecat la Roma, după-ce mai 
înainte ne vedeam în fie care zi. Nimeni 
nu credea atunci, că acesta este începutul 
boalei, de care era să nu se mai vindece*.

La 12 August contele Prokesch primi 
în Bologna știrea despre moartea ducelui. 
Durerea sa și-o descrie în cuvinte sgudui- 
toare de emoțiune și duioșie.

Contrar altor biografi Prokesch des- 
minte faptul că Metternich ar fi oferit la 
timp ducelui posibilitatea să plece la Nea- 
pole pentru a-și căuta de sănătate. Acea
sta s’a făcut când deja era prea târziu.

Pe larg descrie apoi credinciosul conte 
aroaznica singurătate, în care trăia fiul îm
păratului Napoleon II. Ia curtea austriacă, 

fără a fi iubit de altul decât de bunicul 
său, împăratul Francisc I. și părăsit chiar 
de mama sa, Maria Luisa, care se măritase 
cu principele de Montenuovo. Și cu toate 
aceste numele ei a fost pe buzele sale când 
muri la 22 Iulie, oara 5 dimineața. Cu es- 
clamația »Mamă, mă prăpădesc*, nenoro
citul vlăstar al marelui împărat își dădu 
obștescul siârșit.

♦
♦ ♦

După moartea ducelui principele Me- 
terniJi spuse contelui Prokesch că după 
intrarea în Franța a lui Ludovic Fiiip un 
număr de generali francezi distinși s’au 
obligat să aducă în triumf la Paris pe fiul 
lui Napoleon Bonapartiștii cerură consim
țământul în scris al ducelui și amenințară 
pe principe că vor înființa republica. Metter
nich respinse oferta, pentru-ca să nu ajungă 
într’o situație grea față de Anglia, Rusia 
și Prusia.

Sărmanul duce lăsă în scris prin tes
tament amicului său Prokesch sabia, pe 
care împăratul Napoleon o purtase în tim
pul campaniei din Egipt, cele două spade, 
cărți și două portrete. Pe unul dintre por
trete era scris : >Acesta este portretul meu. 
Doresc ca din când în când câte o privire 
asupra lui să-i amintească chipul meu !*

C.
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Generalul Mânu, zice că a- procedat 
conform legei trecute asupra pozițiunei 
ofițerilor, interpretând’o într’un fel, pe când 
eassațiâ a înterpretat’o în alt fel. D-sa de
clară că înainte de a face aceasta a avut 
gajja să reguleze chestiunile din interpe
lare cu M. S. Regele și că prin urmare nu 
era nevoe ca d. Sturdza să facă apel la 
eonștiința unui conzilier al Tronului.

După aceea luă cuvântul, ministrul 
justiției Disescu, care zice că d. general 
Mânu a interpretat bine legea și nu este 
vorba de vre-o călcare a prerogativelor 
regale.

D-I Sturdsa luând cuvântul în replică 
afirmă din nou că s’a călcat constituția și 
legea asupra posiției ofițerilor.

C.

Cronica din afară.
Cu privire la exilarea Iui Fehim- 

pașa. Ziarul »Times« scrie cu privire la 
exilarea lui Fehim-pașa următoarele: » Am
basadorul Germaniei la Constantinopol â 
făcut un mare serviciu Turciei și civiliza
ției. Energia lui a adus căderea unuia din 
cei mai periculoși membrii ai elicei, care a 
Știut să stăpânească atâta timp Turcia și 
palatul. Baronul Marschal a lucrat așa cum 
trebue să lucreze reprezentantul unei mari 
puteri europene. Procedarea lui merită cu 
atât mai mult încuviințarea pe care a 
găsit-o la creștini și turci, pentrUcă e un 
contrast izbitor cu frica de care au dat 
dovadă reprezentanții puterilor europene 
în Turcia.«

Din Constantinopol se telegrafiază: 
Căderea lui Fehim-pașa a avut ca urmare 
darea afară a vre-o 100 de persoane, cari 
erau partizanii sau mai bine zis instru
mentele lui Fehim-pașa. Altă influență 
imediată a fost închiderea prin iradea im
perială a vre-o 20 localuri de hazard, spri
jinite de Fehim-pașa care primii zilnic 
sume enorme.

Garda palatului Dumei. In palatul 
Dumei se va instala un corp de gardă, 
care va fi compus din o parte a trupelor 
din garda imperială. Apartamentele pentru 
ofițeri și odăile pentru soldați au fost deja 
aranjate și mobilate.

Asupra conferinței dela Haga. După 
o versiune, conform tratativelor de până 
acum cu privire la programul conferinței II 
dela Haga, se pare îndoielnic ca această 
conferință să aibă loc în cursul verei vii
toare. Zvonurile că împuternicitul Rusiei, 
profesorul Martens, ar fi primit impresii 
încurajatoare în convorbirile pe cari le-a 
avut în această chestiune la Berlin și la 
Paris se declar cu totul lipsite de temeiu, 
din locuri competinte.

Consilierul de stat Martens a sosit 
Luni în Haga și a avut o conferință cu 
ministrul afacerilor străine. El a fost apoi 
primit în audiență de regina și de principe- 
soțul ei, de regina mamă. Un dejun a fost 
oferit la legațiunea Rusiei, la care au luat 
parte ministrul afacerilor străine, preșe
dintele fundațiunei Carnegie și secretarii 
trib, de arbitragiu. După dejun consilierul 
Martens a primit vizita reprezentanților 
guvernului, cari au fost invitați la a doua 
conferință a păcei.

Emigrările din Polonia rusească. 
Din Varșovia se telegrafiază că din cauza 
deselor atentate a furturilor și stărei anar
hice, care domnește în provincie, cea mai 
mare parte din capitaliști și-au lichidat 
afacerile, refugiindu-se în străinătate.

Intre Clemenceau și Briand să se fi 
stabilit, după cum se vestește din Paris, 
o înțelegere asupra unei formule modificate 
pentru încheierea de contracte locatare 
între primari și preoți pentru luarea în 
primire a bisericilor.

Ministrul de culte Briand, ca să pro
moveze pacea religioasă, fără ca să se 
sguduie principiile legei de separațiune, a 
formulat un contract locatar, pentru luarea 
în primire a bisericilor, care să aibă o 
durată de 18 ani. El făcîi în favorul ierar
hiei bisericești concesiunea, ca dacă în in
tervalul de 18 ani s’ar schimba persoana 
preotului, primarul să fie dator a reînoi 
contractul și cu noul preot. Această con
cesiune nu schimbă fondul legei de sepa
rațiune, care este pe toată linia executată. 
După această lege situațiunea bisericei în 
Franța se prezentă cum urmează:

Episcopii și preoții, cari au fost plătiți 
mai înainte de stat, nu mai primesc nici 
un salar. Episcopii, cari locuiau mai înainte 
în palaturi, ce erau proprietatea statului, 
au trebuit să se depărteze din ele. Preoții 
au trebuit să părăsească casele lor paro- 
chiale, sau simt constrânși a plăti chirie 
pentru ele. Pompoasele clădiri ale semina
relor au fost luate institutelor preoțești, 
iar profesorii și școlarii, cum știm, au fost 

scoși din ele cu forța. Biserica poseda în 
fine bunuri bisericești în valoare de 500 
de milioane. Aceste toate s’au împărțit 
între comune și societățile de binefacere. 
In viitor, biserica nu mai poate primi nici 
un fel de legate, nici un fel de donațiuni 
și de fondațiuni.

Toate acestea s’au dus în împlinire 
în sensul legei de separațiune. Bisericele 
sunt menite după lege pentru esercitarea 
cultului catolic, și e după Briand, numai 
echitabil, că se asigură predarea clădirilor 
bisericești pe timp de 18 ani.

Primul-ministru Clemenceau e de pă
rere, că nu merge să li-se lege mânile 
primarilor pe timp de 18 ani și să fie 
expuși eventualității, ca să le fie trimiși 
preoți, cari să abuseze de bisericele închi
riate pentru agitațiuni, fără ca primarii să 
aibă puterea de a-i depărta de acolo O 
stare ca aceasta ar fi mai rea, după Cle
menceau, decât a fost starea de sub regi
mul concordatului.

Intre aceste două puncte de vedere 
să se fi stabilit o înțelegere pe baza unei 
formule modificate pentru încheierea con-<; 
tractelor locatare între primari și preoți.

Cu privire la „Șezătoarea14 din 
Budapesta

— Fine. —

înainte de a trece pragul chestiei, 
doresc să răspund unei întâmpinări, ce 
mi-se va face cu siguranță. Este credința 
celor mai mulți, ales a celor ce șovăesc, 
că un lucru șe poate judeca favorabil dacă 
ai bunăvoință, și se poate judeca tenden
țios dacă vreai dinadins. Ci că anumite 
temeri și concluzii numai atunci se pot 
lega de miscuitatea — mai românește: 
mestecușul — pețrecerei, dacă le cauți cu 
ori ce preț.

Nu-i vorbă, de tot nu greșește nici 
cel ce zice așa, însă avem să ținem mare 
seamă de una alta. Pănă numai se ivește 
planul unei acțiuni, da, bunăvoința poate 
avea un mare rol în esplicarea ei, însă 
adevăratele esplicații, concluziile și bănue- 
lile neplăcute vin ulterior, după ce se văd 
rezultate și a trecut vreme. Ar fi deci 
chiar păcat, să ceri oarecui atâta bună
voință, câtă aruncă nesocotit la o parte 
și cea mai mică prevedere. Din potrivă, 
trebue să fim foarte prevăzători pentru 
esplicațiile ce se pot ivi ulterior, și trebue 
să ne facem socoteală cu ele.

Acuma să întru în merit. Voi inzista 
numai asupra câtorva momente.

De dragul celor mai fanatici, și din- 
tr’o nevoe sufletească rătăcită, s’a accen
tuat cu deosebit avânt, că învităm public 
străin la petrecerea noastră nu numai pen
tru a ne dovedi înaintea lui capacitatea 
culturală, ci totodată pentru a dovedi nouă 
înșine și străinilor, că nu ne mai temem 
nici decât de influința culturei străine. Va 
se zică o demonstrație în toată legea, cum 
s’a și numit la început tot planul, firește 
puțin în alt sens.

Mărturisesc, ași fi făcut poate mai 
bine să-l fac neauzit acest argument, ori 
»șlager«, cum s’ar zice pe aci. Câtă lipsă 
de logică și de bun simț s’ar cere, să in
viți în cercul tău oameni străini, ca să 
demonstrezi : uite nu mă tem de tine. 
Chiar să nu se manifeste în faptă, este 
prea destul gândul și sentimentul în acea 
direcție, ca se lipsească intimitatea petre- 
cătorilor, și să fie pe deplin asigurat ne- 
succesul moral. Ori este petrecere adevă
rată, și atunci nu poate fi nici umbra unui 
gând de demonstrație, ori este demon
strație, și atunci putem fi liniștiți că nu 
va fi petrecere. In cazul din urmă, ne vom 
mai dovedi pedeasupra, nepoliticoși și ne- 
culți, iarăși contrar cu ceia ce vrem. — 
Așadar acest îndemn să nu mai ispitească.

Aprob însă hotărât, și cu mine vor 
aproba toți cei ce nu au reaua tactică de a 
privi prea drept lucrurile, declarația una
nimă, că ^Șezătoarea* fiind o petrecere 
româno-maghiară, (nu magbiaro-română) 
și mai cu seamă, fiind ea dată in bene
ficiul mult primejduitei societăți Petru 
Maior (este generală părerea, că prin acea 
apropiere de maghiari, ce va fi Șezătoarea 
sentimentele dușmănoase ale guvernanților, 
față de societate, se vor putea dispune 
spre mai bine, spre indulgență — și că 
mijlocul ăsta negreșit trebue încercat) — 
nu trebue făcută cu concursul bărbaților 
noștri politici, pe atât de urgisiți în fața 
străinilor ce vrem să-i învităm, pe cât de 
dragi ni sunt nouă. Evident, caracterul 
demonstrativ, ar fi atunci și mai pronunțat.

Desaprob însă și mai hotărît acea 
mândrie ezagerată și neîndreptățită, care 
nu ar fi în stare să aducă jertfa supune- 
rei necondiționate, când ar fi vorba de 
alternativa : orî alături, orî împotrivă. Nici 
o vorbă mai mult, în situații și chestii 

grave și capitale, tinerimea română este 
datoare să aducă cele mai mari jertfe — 
cari, fiți siguri, nu ne vor înjosi, ci ne 
vor înălța — mult încercatului nostru par
tid național. Atât că situația și chestia, 
ce ne agită, nu pare a fi nici gravă, nici 
capitală, ori cât se bucină despre ea.

In sânul deputaților noștri s’a ivit 
anume grija, trecută în nemulțumiri, că 
neînvitarea, adecă neparticiparea in mod 
conducător, absolut, a deputaților noștri la 
aranjarea șezătoarei, va fi comentată de 
publicul și de pressă maghiară ca o de- 
savuare a dânșilor din partea tinerimei 
române, căreia "nu iar fi trebuit concursul 
dânșilor, deoarece nu se identifică cu ac
țiunea lor. Ei bine, ca să liniștim ori ce 
temere și cu dorința ferbinte de a preveni 
ori ce neînțelegere și desbinare, iată, 
cu învoiala mai multora, și cred, cu a- 
probarea tuturora, făgăduesc solemn, că 
îndată ce se vor arunca asupra deputați
lor noștri cele mai mici bănuell, și se vor 
face cele mai neînsemnate concluzii nefa
vorabile, din acest incident, suntem gata 
a le desminți categoric în publicitate Și a 
declara deplina noastră aderență și iubire 
față de deputății partidului nostru. Vom 
iscăli-o cu toții, pănă ’ntr’unul, și cine s’ar 
da la o parte, la unul ca acela nu vom 
mai ținea ca la al nostru! Nici că s’ar 
putea almintrea fără a pune înșine la în
doială buna credința noastră, care nu se 
poate preta de mijloc orb nici unei ten
dințe ascunse. Nu cred să se poată mai 
nobile condiții, pentru pacea ce trebue să 
pună capăt tuturor neînțelegerilor.

Și încă una. De ce să nu luăm în 
ordinea dansurilor și csârdâsui, și de ce 
să nu învităm publicul maghiar cu invitări 
curat maghiare (eventual văpsite tricolor) 
în loc de cele bilingve, paralel, cum să 
plănuește? Oaspelui poftit în casa ta, ai 
să-i cauți gusturile, iar — asta e regulă 
elementară de politeță — biletul d© invi
tare nu poate fi scris decât în limba ce-o 
înțelege Invitatul. Invitările bilingve ar fi 
iarăș demonstrație, și — cetiți ce-am zis 
mai la deal în privința asta.

In sfârșit, — să nu vă pripiți cu acuza 
lipsei de logică! — voi înșira motivele, 
cari m’au îndemnat să sprijinesc și eu 
ideia pețrecerei mixte. (Bine înțeles ea va 
fi și grandioasă, numai pentru că-i mixtă.)

înainte de toate țin să mărturisesc, 
că eu sunt din toată puterea convingerii 
mele pentru separatismul complect în viața 
ppaștră socială. Ințr’un articol indepen
dent voi motiva încurând această convin
gere. Acum să-mi iau firul, terminând.

Petrecerea asta în stilul plănuit ori 
în altul mai modest, la toată întâmplarea 
trebue să se țină. Din două motive. Nu 
doar că prin ea și prin altele de felul ei, 
cu deviza împrietenirei pe cale socială, s’ar 
putea aduce vre-un bine neamului, ori chiar 
mântuirea lui, cum unii cred, ci pentru 
altele.

întâi, fiind-că lumea românească din 
capitală este prea puțină și prea anevoie 
de adunat, ca să dea contingentul de lipsă 
unei petreceri.

Al doilea, tinerimei române, ce pe
trece în capitală, nu i-se poate cere nici
decum, ca ea să renunțe laviața socială, și 
neputând organiza petreceri curat româ
nești, mai bine să nu facă nimica.

Cei ce se folosesc de argumentele a- 
cestea au toată dreptatea. Ele singure a- 
jung pe deplin pentru a învedera necesitatea 
pețrecerei. Eu unul mai sunt mânat și de 
un alt îndem : aflu în petrecerea asta un 
foarte bun prilej de lămurire și de selecție. 
Rezultatele ce se vor dobândi acum, în ori 
ce caz vor pune capăt crizei, vor decide 
orî într’o parte, ori într’alta. Și dacă nu 
altceva, dar cu povețe ne vom alege de 
sigur.

Atârnă dela noi înșine, dela lumea 
românească din provincie, ca acele povețe 
să fie spre bine.

Nu e vorbă, amestecarea aceasta poate 
să fie lezne primejdioasă, mai ales pentru 
cei slabi de înger. Repet însă, este absurd 
să pretinzi — între împrejurările speciale 
de aici — dela tinerime izolare desăvâr
șită, și să crezi că neținându-se petreceri, 
ea nu va ajunge în contact cu lumea ma
ghiară. Primejdia se micșorează prin fap
tul, că chiar în serile acestea de temută 
amestecare, românimea de abia se adună 
la un loc și maghiarimea la altul, iar de 
la noi nu trec dincolo decât cei cu gusturi 
și cu ezigențe mai rafimate. Se micșorează 
apoi și prin faptul, că astfel de amestecări 
sunt răzlețe, abia două la an, și contactul 
nu se continuă sistematic, nu se preface 
în prietinie trainică în viața zilnică, din 
causa asta. De aceea eu nu am prea mari 
griji de maghiarizare, și țin mult să gă
sim prilejul de lămurire, cum l’am numit. 
Discuția asupra chestiei, purtată cu prea 
multă preocupați© în pressă, numai din 
acest punct de vedere au rost.

Faptul spus, numai micșorează pri
mejdia. Este însă un chip de a-o înlătura 
cu totul: participarea în număr cât mai 
mare a lumei românești din provincie, Ut 
petrecerile date de tinerimea română din 
capitălă.

Acesta e chipul cel mai nimerit, și 
poate singurul. Ori-ce concluzie a discu
țiilor nu poate duce, decât aci. Și lumea 
noastră din provincie are un singur pro
test îndreptățit, — participând cu sutele. 
Nime nu ne poate învinui, de o mie de 
ori primim mai bucuros pe ai noștri, dacă 
vin, decât pe străini.

Ne mișcăm ce e drept într’un circu- 
lus vitiosus. Provincia zice că nu vine, pen- 
tru-că sunt Invitați și streini; capitala zice 
că totdeauna au trebuit să se invite stră
ini, fiind-că nime nu venea din provincie. 
Vorba circulus vitiosus trebue tăiat în
tr’un anumit loc, și oblit în linie dreaptă. 
Tăietura aceasta numai provincia o poate 
face, cu participarea ei îmbulzită.

Facem deci călduros apel, la lumea 
românească din provincie, să lase la o parte 
orice considerații neîntemeiate (Lugojanca 
să nu uite că avem și ieftinul costum, iară 
mătasa sparie la noi; și o întreb, oare dânsa 
nu are dorința, să cunoască capitala?), să 
nu facă capital din nimicuri, să nu dee 
crezământ la ori-ce faimă, și să vie la noi 
câți numai pot să vie și ne împărtășesc 
dorința ferbinte a pune capăt unei ano
malii. Și rugăm să vie, îi conjurăm să vie 
mai cu seamă în rândul acesta.

Ii rugăm — și dacă rugămintea noa
stră nu va fi ascultată, mai știi, poate nici 
tinerimea plină de dor și de viață, nu va 
avea să asculte învinuirile ce i-se aduc.

Sever Dan.
*

Am dat loc articolului de mai sus, 
fiindcă reoglindează părerile, nedumeririle 
și frământările sufletești ale tinerilor noș
tri In chestiunea »șezătoarei<, care a dat 
naștere spotopului de vorbe felurite spuse 
și scrise« despre planul acestei extraordi
nare manifestații sociale românești în ca
pitala ungară.

Autorul articolului, d-1 Sever Dan, 
aprețiază chestia din mai multe puncte de 
vedere, și e ușor de explicat că d-sa, 
fiind chiar unul dintre membrii co
mitetului aranjator, își dă silința a con
strui o punte peste contrastele principiare 
ce s’au ivit în discusiunile, cărora le-au 
dat naștere pregătirile pentru neobicinuita 
manifestație. Dacă i-a succes ori nu acea
sta, nu vom cerceta acum, ci ne mărgi
nim a reaminti declarația ce a făcut’o co
mitetul aranjator în ziarele noastre, că pe
trecerea (»șezătoarea«) »va fi ținută în ca
racter național românesc*.

ȘTIRILE ZILEI.
— 7 Februarie v.

Călătoria Maj. Sale Monarchului la 
Cap Martin. Din Viena se anunță că me
dicii au sfătuit pe Maj. Sa Monarchul să 
plece la Cap Martin spre a-și căuta de 
sănătate. Călătoria va avea ioc, probabil, 
luna viitoare.

înmormântarea lui Carducci. Luni au 
avut loc în Balogna funeraliile lui Car
ducci. Ele au avut caracterul Unei mani- 
festațiuni naționale. Dealungul parcursului 
cortegiului o sută de mii de persoane erau 
înșirate. Au luat parte la înmormântare 
contele de Turin, reprezentantul regelui, 
miniștrii, senatorii, deputății, reprezentanții 
autorităților, delegațiuni, profesori, studenți, 
reprezentanții municipali și trupe.

0 afacere de onoare intre Szmrecsanyi 
ȘÎ HOdza. In ultimile ședințe ale camerei 
s’a iscat între deputatul partidului poporal 
Szmrecsanyi și între deputatul naționalist, 
slovacul Hodza, o polemic aspră în urma 
căreia Hodza și-a esprimat îndoiala, că 
Szmrecsanyi e omul căruia s’ar putea da 
crezământ. In urma aceasta deputatul un
gur a trimis martorii săi lui Hodza, pro- 
vocându-1 la duel. Hodza le-a declarat că el 
numai condiționat a tras la îndoială vera
citatea lui Szmrecsanyi și că n’a avut în- 
tențiunea a-1 ofensa. Dacă însă Szmre
csanyi n’ar fi mulțumit cu aceasta decla
rare, Hodza îi stă la dispoziție. Deoarece 
însă acesta ca om de cultură, condamnă 
duelul ca o instituțiune barbară, va da 
samă deputatului Szmrecsanyi numai îna
intea tribunalului. Martorii lui Szmrecsanyi 
au declarat în urma aceasta afacerea de 
încheiată.

Efectul beuturilor spirituoase. Ni-se 
scrie: In marea noastră comună Biea, si
tuată pe țărmurea Târnavei mici, unde 
avem un popor harnic, treaz și în toate 
privințele de laudă, s’a întâmplat numai 



Nr. 29.—1907. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3,

câteva zile Înainte un caz unic în felul lui. 
Ub anumit Nicolae Căpâlneân, Unul dintre 
fruntașii acestei comune, de mult timp s’a 
dat beuturii de rachiu, el nu avea alt dor 
în aceasta lume, decât ca pururea să um- 
4>Ie cil capul plin de beutură, el nu vedea 
că în jurul lui se învârt vre-o 7 copilași, 
cari aveau nevoie de alte esemple, decât 
cele ce le arăta el. El nu asculta glasul de 
rugare al soției sale celei bune, care tot
deauna cu lacrămi în ochi îl ruga să se 
iase de acest afurisit obiceiu. El nu voia 
să asculte de sfaturile preotului ori de a 
învățătorului, căci doar el bea pe banii Iui, 
cine ce-i poate porunci. Lui nu-i trebuia 
învăț dela nime.

Dar eată unde l’a dus rachiul 1 In- 
tr’una din zilele trecute umbla — când fe
meia sa era bolnavă și dusă la medic în 
Blaj —cu capul plin, după obiceiul lui co
lindând dela o crâșmă la alta. Nu i-a fost 
destul ziua întreagă, sara dă să meargă 
Tn comuna vecină la jupânul Diez. De astă 
dată a lăsat drumul pe unde umblă oa
menii cu capul treaz, a voit să meargă 
mai în grabă, a luat deci drumul cel mai 
oblu de a trece preste Târnavă. Când a 
ajuns la țărmurul cel înalt al Târnavei a 
picat din înălțime pe gbiață, n’a murit, 
dar pe ghiață a zăcut până dimineața, 
când l’au aflat mai mort — degerat. — 
Medicul adus în grabă nu i-a putut ajuta 
nimic și întru dureri cumplite după o 
săptămână 'și-a dat sufletul. — p.

Secretar de stat în ministerial de jus
tiție. Foaia oficială publică numirea de
putatului Dr. Meskd Lâszlo de secretar de 
stat în ministerial de justiție.

Vremea în România. Din București 
■i-se scrie cu dată de 7 Februarie: Pe 
aici de azi noapte s’a schimbat tempera
tura. Gerul s’a nimicit cu totul. Astăzi 
soarele strălucește călduros, iar zăpada se 
topește.

0 haită de lupi a tăbărât zilele tre
cute în grădina lui loan Fruman din Ră
șinar, în care se aflau 100 de oi. Fiarele 
flămânde au sfâșiat 80 de oi.

Ziarul german »Hermanstădter Zei- 
tang< care a început să apară la Sibiiu 
Înainte de aceasta cu 123 ani, și-a sistat 
apariția.

Catastrofa din Newyork. Ancheta fă
cută în privința accidentului de tren din 
strada Nr. 205, a stabilit că ea este atri
buită vitezei prea mare dată trenului la 
curbă. Cele 4 vagoane din urmă în care 
se aflau 15 călători, au fost cu totul sfă
râmate. Numeroase cadavre au fost muti
late astfel încât este peste putință, a fi 
recunoscute.

0 ciocnire’ de vapoare s’a produs aiai- 
tăeri în canalul Bristol între vapoarele 
Bngleze >Heliopolis< și >Orianda«. Acesta 
lin urmă s’a scufundat. 14 oameni ai echi- 
jagiului s’au înecat. «Heliopolis» a suferit 
nari pagube.

0 bombă într’o bancă. Din Minsk (Ru
da) se telegrafiază, că o bombă a fost a- 
■uncată contra băncei Zuckermann; au- 
orul atentatului a fost ucis cu două lo- 
'ituri de revolver de cătră 2 impîegați ai 
tăncei. Pagubele materiale sunt importante.

Un onorar frumos, în suma de 12,000 
or., a primit zilele trecute rabinul Dr. 
fecskemeti, care cununase pe bar. Roth- 
child cu d-șoara Wertheimstein în sir.a- 
oga din Viena.

„Revista teologică^.
Sibiiu, 11 Februarie 1907.

In Nrul 22 din 1907 al foii «Gazeta 
ransilvaniei» se află un articol sub titlul 
Revista teologică-?, subscris de >un preot 
ala sat». Cetind articolul, observ, că pă- 
ntele dorește tot aceeași de la Revista teo- 
gică, ce se află expus în program. După 

s părintele se ocupă mai ales cu cele 
irise de mine, mă simt obligat a răspunde:

Ce privește articolul meu, cred, că 
iși vei fi avut bunăvoința să-l cetești, nu 
urmărit cu atențiune cele scrise, căci 

unei nu folosiai cuvintele: »și în sfârșit 
)i nu prea avem nici în clin nici în mâ- 
>că cu hărțuelile cele sterpe ale nemților 

jurul cărților lui Moisi». E adevărat, 
le părinte! Nu avem nici în clin nici în 
ânecă ; dar avem în ceeace privește cre
ață noastră și sentimentul nostru reli- 
js. De nu vei ști susținea valoarea căr
or lui Moisi în contra criticilor și a ce- 
• necredincioși, cum vei putea susținea 
lelalte cărți ale bibliei, cari toate se ba- 
iză pe cele cinci cărți ale lui Moisi? 
m vei putea admite ca adevărate cele 
e de Domnul nostru Isus Christos, și ce 

vei lua ca bâză a T. N.? Cu ce vei justi
fica cetirea cărțiloh lui Moisi la cultdl no
stru divin, la litie, la liturghia darurilor 
înainte sfințite?

Contrarii religiunii revelate sau desco
perite, pentru a putea susținea afirmațiu- 
nile lor, eombat valoarea întregii sf. scrip
turi, începând cu cărțile lui Moisi. Deci 
cine vrea să le dovedească contrarul, tre- 
bue să facă asemenea. >Hărțuelîle nemți
lor» ! Sunt pentru noi de mare valoare, 
căci prin discuții se lămuresc toate che
stiunile dubii. Tocmai aceasta m’a îndem
nat și pe mine să scriu articolul acela cu 
>aparat știențific». Cei cari combat origi
nea religiunii creștine, instituțiunile ei, sf. 
scriptură, originea și valoarea ei, caută ca 
prin scrieri ușoare, fără mult fond știenți- 
fic, în tormă atrăgătoare să lățească ideile 
lor. Aceste idei contrare sftei scripturi le 
cetesc laicii, în cafenele, prin diferite ziare, 
și am experiat, că foarte bucuros și cu 
mare plăcere cetesc chiar și oamenii no
ștri lucruri de acestea, vin apoi și fac ob
servări : «Nu știu la ce mai tot vorbiți de 
T. V. și de Moisi, doar e dovedit, că e o 
scornitură jidovească. Vezi ce hipoteze pu
ternice aduce X. Y. 1 Un om cult nici nu 
mai poate crede lucruri de cele absurde!» 
Dacă nu vei ști răspunde, cum vei sta 
Domnule părinte înaintea unui atare, om 
cetit? De unde va avea idea de lucrurile 
acestea un preot dela sat, căruia din cauza 
diferitelor împrejurări nu-i e dată posibi
litatea de a ceti gazete și reviste de atare 
conținut? Cum va dovedi contrarul celor 
afirmate și cum va argumenta, că laicul 
nu are deplină cunoștință a lucrului? Ne
putând să apere valoarea bibliei, și-a pier
dut terenul și nu mai poate răspunde.

Englezii, Francezii, «Nemții» dau pen
tru «hărțuelile în jurul lui Moisi» zeci, 
sute de mii coroane, că să poată afla ade
vărul. Știind, că pe cărțile lui Moisi se clă
dește biblia întreagă, merg teologii cei mai 
aleși, chiar la locul originii lui Moisi, și 
fac acolo studii, săpături și cercetări ar
heologice, numai ca să poată constata, că 
cele scrise în biblie sunt adevărate. Noi nu 
putem face așa ceva, suntem săraci și așa 
rezultatul obținut de dânșii îl primim pe 
baza dovezilor aduse, și-l spunem la ai 
noștri, căci și la noi baza bibliei e Moisi.

«Legionul de scriitori» l’am pus, căci 
trebuind să lucru cu «aparat știențific», 
am fost constrâns să folosesc «izvoare cu
rate», cari le-am indicat. Am scris pe baza 
opurilor lucrate de oameni de știință și 
n’am putut deci să pun păreri diferite nu
mai așa pe hârtie, fără a arăta ale cui 
sunt. Articolul e scris și pentru preoții și 
pentru teologii, cari ar voi eventual să se 
ocupe mai adânc, și deci ar voi să știe și 
opurile și autorii ne :esari. E scris și pen
tru elevii seminariali, cari azi sunt acade
mici și prin întrebările puse în oarele 
de prelegere au dovedit un viu interes 
pentru știința teologică. Voim ca preoți- 
mea și teologii noștri în general să stea 
>a acelaș nivel de cultură, și în special teo
logică, la care sunt preoții celorlalte con
fesiuni. Trebue să-i facem cunoscuți deci 
și cu rezultatele mai nouă ale științei 
teologice.

Principiile vechi «popa să știe face 
slujbă și ceti cazania», nu le mai putem 
admite. Azi nu mai putem comenta: «La 
început era cuvântul! De ce era! Pentrucă 
n’a fost», nici putem zice simplu: «Cărțile 
lui Moisi le-a scris Moisi, cu ajutorul lui 
Dumnezeu, căci așa zice el și Jidovii». De 
voin vorbi așa ne râd toți. Toate trebue 
să le dovedim și argumentăm corect. Voim, 
ca toți preoții noștri să știe apăra cu ar
mele științei credința, legea și cărțile sfinte. 
Pentru aceasta scriem lucruri abstracte, 
teoretice, și trebue să le scriem în mai 
mulți articoli. Așa se face teologie!

In o revistă de Specialitate, trebue să 
fie diferiți articoli de specialitate, ca să 
mulțămească toate categoriile de cetitori. 
Prin articole scrise de profesorii specialiști, 
se urmărește ținta accentuată de D-ta «să 
înmulțim, clarificăm și îmbogățim cunoștin
țele celor, cari sunt lipsiți de orientare 
sigură în ramul științii, câștigate în seminar.»

Prin urmare nici pe mine nu m’a în
demnat ambiția de-a grămădi «o groază 
de nume» să scriu articolul, ci convingerea 
sigură, că pe terenul criticei biblice preo- 
țimei noastre nu i-s’a dat până acuma o 
lucrare sistematică în mână, ca să se poată 
orienta. După-ce studiul biblic și chestiunea 
valoarei sf. Scripturi, e chestiunea cea «mai 
de actualitate», am voit și voiesc să dau 
preoților noștri deslușiri și «cunoștințe te
meinice», cum ceri D-ta. Aceasta însă nu
mai prin articoli, «‘științific» lucrați, se poate 
face. Redactarea revistei este «problemă 
ideală, dar anevoioasă», aceasta o dovedesc 
chiar domnii preoți: Unii ne scriu: Scrieți 
articoli științifici. Dați-ne cunoștințe teo
logice, ca să profităm și să ne îmbogățim 
cunoștințele. Faceți știință teologică. Ce 

să vorbim și cum să vorbim cuparohienii 
noștri știm noi. Știm noi ce să lucrăm ca 
preoți. Cultură teologică ne trebue! D-ta 
iar zici: Rugăm să nu lucrați cu aparat 
științific, ci scrieți mai simplu etc. Acum 
cui să-i faci pe voie? Dă-mi voie șă-ți spun 
uh lucru. Prea vă grăbiți cu dări de seamă 
și lămuriri. Nu se judecă o revistă după 
un număr. Să fiți așteptat cel puțin 6—8 
numeri, apoi să fiți criticat; mâi bine era. 
Grupul, care a întemeiat revista va reveni 
la toate trebuințele preoțimii noastre. 
Urmărește cu bunăvoință și vei vedea, că 
noi ținem cont de toate dorințele preoțimii, 
și vom da material variat și la fine, vei 
aproba și D-ta articolii lucrați cu aparat 
«științific». Materialul trebue să fie pentru 
toate categoriile de cetitori. De altfel orice 
revistă nouă și mai ales cele de specialitate 
întâmpină greutăți. Așa și noi. Cu ajutorul 
lui Dumnezeu însă vom merge înainte, și 
sigur vom avea rezultatul dorit. Cu aceeași 
sinceritate îți răspund eu, cu care ai scris 
D-ta. —

Atât la revistă. Dar trebue să revin 
la un pasaj din scrisul D-tale și să-ți spun, 
că stau uimit, cum D-ta, carele susții a ști 
trebuințele preoțimii, poți scrie așa ceva. 
Cetind scrisul, nu ți-a fost greu să vezi 
scris de D-ta la adresa unui episcop, ar
hiereu de-ai noștri, cuvintele: Un vlădică 
de-al nostru în iperzelul chemării sale era 
gata y>să arunce cu blidul de fasole* după 
apostolii «artei dramatice«. Cuvintele acestea 
nu jignesc sentimentul D-tale de preot, de 
păstor sufletesc, care și D-ta ai primit darul 
preoției dela un episcop. Au nu? Dacă D-ta 
ca preot ai cuvinte de acestea la adresa 
unui episcop, ce să zică cei străini ? E trist 
și e semn de decădere, când noi români 
ortodocși avem 1 milion și jumătate cre
dincioși și numai 3 arhierei, și totuși se 
află un preot ortodox, carele să scrie așa. 
Domnule părinte ! Nu ști, că în lucrul acela 
a fost și mistificare ! Singur D-ta trebue 
deci să regreți, că fără cunoștința temei
nică a cauzei te-ai făcut judecător al unui 
arhiereu și încă în felul acela urît.

Aș fi dorit ca articolul scris să poarte 
numele D-tale.

Prof. Crăciunescu.

Făgăraș, În Februarie 1907.
Petrecerea Reuniunei femeilor române 

gr. or. din Făgăraș. Duminecă în 10 Februa
rie n. c. s’a ținut în Făgăraș în marea 
sală dela hotelul Lauritsch, petrecerea de 
dans a reuniunei femeilor române gr. or. 
din Făgăraș, al cărei școp este sprijinirea 
școalei confesionale și înființarea unei 
școalei române de fetițe în Făgăraș.

Cu bucurie am observat, că pentru a 
asigura buna reușită a acestei petreceri, 
președinta reuniunei d-na Eugenia Dr. 
Turcu, încă din bună vreme a adunat în 
jurul său brava noastră tinerime de am
bele secse și cu ajutorul doamnelor, cari 
s’au interesat de cauza reuniunei și cu 
concursul d-nilor din comitetul aranjator, 
în mod demn și distins a pregătit toate 
așa, ca rezultatul acestei petreceri să sa
tisfacă și să corăspundă cât mai bine sco
pului și așteptărilor.

Spațioasa sală, care strălucea în lu
mină electrică și era de tot frumos împo
dobită cu brad verde, era pe la 9 oare 
plină de oaspeți, public român din loc și 
din împrejurime până și de pe la Viștea, 
Vlădeni și Șinca nouă, deși era un ger 
aspru. Toată elita din Făgăraș eră pre
zentă și dintre neromâni cu deosebire con
locuitorii maghiari — ca nici odată, — au 
participat cu astă ocaziune în număr con
siderabil. Au luat parte și domnii : Preto- 
rian inginer și Selescoviciu procuror din 
Râmnicu-Vâlcei în România și d-1 inspec
tor Pap dela poliția ung. de frontieră din 
Turnu Roșu.

Jocul s’a început cu hora. Muzica — 
capela cunoscutului muzicant Rusii — a 
intonat Hora Sinaei, ce o a început mem
brul comitetului aranjator d. Dr. Vasu cu 
președinta reuniunei donmtia Eugenia Dr. 
Turcu. îndată toți din toate părțile domni, 
și doamne și frații noștri veniți din Ro
mânia, s’au prins în horă și s’a făcut o 
horă mare, mândră și frumoasă, de mai 
mare ți-era dragul să o privești.

După încheierea horei s’a făcut o 
pauză și o liniște generală. Toți așteptau 
cu deosebit interes și atențiune punctul 
următor din ordinea de dans. Era Gavo- 
tte-ul și un joc de voal.

Muzica începe Gâvotte-ul și din un 
salon de lângă sala de dans, între aplausele 
frenetice ale publicului, apar în sală în șir 
una după alta, zece părechi de tineri dan
satori, damele îmbrăcate în prea frumoase 
costume rococo de variate colori încân
tătoare.

Dansatoarele erau d-șoarele: Lenița 
Turcu, Irina Szilăgyi, Măriți Cernea, Aurora 

Mețian, Vergina Bursan, Livia Clonția, Miți 
Pocol, Otilia Manișor, Elvira Hobian și 
Eugenia Turcu. Acest joc frumos și elegant 
a fost esecutat cu toată precisiunea și 
dansatorii au fost mult admirați și aplau
dați. De-asemenea și jocul de voal, esecutat 
de patru părechi, în care joc d-șoarele 
dansatoare apărură cu voaluri sclipitoare.

O deosebită laudă și recunoștință me
rită candidații de advocat d-nii: Dr. Liviu 
Pandrea și Aurel Pintia, cari ca neobosiți 
și neîntrecuți aranjori, cu mare pricepere 
au fost la înălțimea chemărei lor spre 
mulțumire și recunoștință generală.

Quadrilul l’au jucat peste 80 părechi, 
tot așa și Romana. Astfel în cea mai bună 
disposiție a ținut petrecerea tot într’un ani
mat și vioiu dans și discursuri între voioase 
până după 5 oare dimineața, când s’au 
îndepărtat toți, ducând cu sine cele mai 
plăcute suveniri și impresii.

Tot așa de frumos a fost și venitul 
acestei petreceri, intrând la cassă suma 
de 450 coroane.

X.

Bibliografie.
In Tipografia „Carmen" din Cluj a apă

rut partea a IV din „Predici sau învăță
turi la toate Duminecile și Sărbătorile a- 
nului culese de Petru Maior de Dicio-Sân- 
Măriin. Editate acum prima dată de Dr. 
Elie Dăianu. Prețul 1 koroană. Toate pa
tru părțile se pot procura și prin Librăria 
A. Mureșianu.

ULTIME ȘTIRI.
BudapfiStS, 20 Februarie. Comi- 

siunea de imunitate a hotărît suspen
darea imunității dep. Lengyel, pe motiv 
că a violat secrete oficiale.

Paris, 20 Februarie. In ședința 
camerei ministrul Briand a declarat 
că nu și-a schimbat părerile sale în 
chestiunile bisericești. Guvernul va 
respinge orice contract, care ar per
mite reapariția membrilor congrega- 
țiunilor disolvate. Camera a votat 
apoi încredere guvernului.

Petersburg, 20 Februarie. Poliția a 
pătruns eriî'n universitate, unde studenții 
în prezența unui mare număr de persoane 
cari nu erau studenți, și a multor lucră 
tori, au ținut o întrunire cu caracter re 
voluționar. 71 de persoane au fost arestate; 
nici unul din cei arestați nu este student,-

Berlin. 20 Februarie. împăratul Wil
helm a deschis eri Reichst,ag-ul printr’un 
mesagiu, în care se constată că națiunea 
și-a arătat dorința fermă de a se lua în 
scut onoarea și bunurile națiunei față de 
micile interese de partide. într’o astfel de 
putere a sentimentului național zace soar- 
tea patriei. Aceste sentimente naționale și 
voința de muncă să planeze asupra lucră
rilor Reicbstag-ului spre binele și mărirea 
Germaniei.

In ședința de azi a Reichstag-ului se 
va face alegerea biroului. La postul de 
president este candidat conservativul Stoil- 
berg, iar la postul de vicepresidehți libe
ralul Kămpf și naționalistul Pasche.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu,
Redactor respons. interim.: Victor Branisce

Nu ne sfiim nici de osteneală nici 
de cheltueală

la cumpărarea materialului brut pentru 
prepararea Emuls unei lui Scott, numai ca 
să ue asigurăm de calitatea cea mai bună 
de untură de pește, de var și natronphos- 
phițe. Aceste materii esclusiv de prima 
clssă se lucrează după procedura specifică 
a lui Scott, cu o dibăcie și curățenie ext 
traordinară, și productul nu este noma, 
cu gust ș: ușor de mistuit, dar și cu efec
tuai mare ca untura de pește obicinuită. 
In toate cașurile de slăbiciune, fie ele 
corporale sau în urmă de boale, fie pa- 
țientul adult sau copil, Emulsiunea 
lui Scott este un mijloc de întărire ne
întrecut.

cel mare estePescarul cu batogul 
semnul de garanție al procedurei verita

bile a lui Scott. Cu referință la 
„Gazetă* și trimitere de 75 bani 
in mărci poștale se trimite sticla 
de probă franco dela

D r. Emil Bu d ai
— „Farmacia orașului". — 

Budapesta IV. Vaczi utza 34/50.
Prețul unei sticle originale 2 cor. 50 b« 
— , . Secapătă în toate farmaciile . . —
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„ALB IN A institut de credit și de economii în Sibiin.
Nr. 5457.

Domnii acționari ai institutului de credit și de economii „ALBINA" sunt învitați prin aceasta în 
virtutea §-lui 20 din statutele societății la

XXXIV-a adunare generală ordinară,
care să va ținea în Sibiin Sâmbătă în 23 Martie 1907 st. n. la 10 oare a. m., în casa institutului (Strada 
Baier Nr. 1) cu următoarea

Ordin
1. Exprimarea condolenței pentru răposatul mem

bru al direcțiunii Petru Nemeș.
2. Bilanțul anului de gestiune 1906, și raportul 

comitetului de supraveghiare.
3. Distribuirea profitului net realizat conform bi

lanțului.
4. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri cul

turale și de binefacere.
5. Fixarea prețului marcelor de prezență pentru a. c.

e de zi:
6. Urcarea capitalului social la K. 2.400,000.
7. Modificarea statutelor institutului.
8. Modificarea statutelor fondului de penziuni.
9. Prolungirea terminului fixat. în 1897 pentru 

înființarea din partea „ Asociațiunei" a internatului de 
băieți în Sibiiu.

10. Alegerea a 2 membrii în direcțiune cu mandat 
pe 6 ani.

Obiectele din punctele 6 și 7 ale ordinei de zi în senzul §-lui 29 al statutelor institutului numai 
în acel caz se vor putea pertracta în această adunare generală, dacă în ea va fi reprezentată cel puțin o 
terțialitate a acțiunilor emise.

Domnii acționari, carl voesc a participa la adunarea generală în persoană sau prin plenipoten- 
țiațî în conformitate cu §§ ii 22, 23 și 24 din statutele societății, sunt rugați a și depune acțiile și even
tual dovezile de plenipotență cel mult pănă Miercuri în 20 Martie a. c. st. n. 6 oare p. m. la cassa cen- 
eentralei noastre în Sibiiu sau a filialei din Brașov.

Depunerea acțiilor, respective a plenipotențelor spre scopul indicat se poate face și la institutele: 
„Bihoreana" în Oradea-mare; „Bocșana" în Bocșa-montană; „Furnica" în Făgăraș; „Lipovana" în Lipova; 
„Lugoșana" în Lugoș; „Oraviciana" în Oravița; „Patria" în Blaj; „Silvania" în Șimleu; „Timișana" în 
Timișoara;. „Victoria" în Arad și „Cassa de păstrare" în Mercurea și Săliste, în acest caz însă cel mult 
pană Sambăta în 16 Miartie a. c. st. n. a

Sibiiu, la 15 Februarie 1907.
A XXXIV-a ioclaeiere a Conturiloi' cu 31 Oeeembre 1906.

CONTUL BILANȚULUI.
ACTIVE: K fii. PASIVE: K fii.

Cassa în numărar.... 232,423 91 Capital social: 6,000 acțiuni ă K 200-— 1.200.000 —
Monete................................ 19,023 38 Fondul de rezervă al acționarilor . 200,000 —
Cambii de bancă .... 10.644,926 73 Fondul de garanție al scrisurilor 500,000 —
Imprum. hipot. în scris, fon. 5.788,932'88 fonciare................................................

„ „ cedate 777,994-25 Fondul special de rezervă..................... 144,691 26
„ „ în numărar 326 665’31 6.893.592 44 Fondul de penziuni al funcționarilor . 516,787 51

Credite personale.... 1 542,679 50 Depuneri spre fructificare..................... 15.530.087 35
Credite cambiale cu acoperire hipot. . 1.861 394 24 Scrisuri fonciarez cu 5% în
Credite de cont-curent . . 2.462.401 55 florini în circulațiune . 1.092,000-—
Avansuri pe efecte publice e • • • 109,710 — Scrisuri fonc. cu 5% în co-
Credite fixe și împrurn. pe producte . 7.811 10 , roane în circulațiune . 2.623.000’—
Casa institutului, realități dela gara Scrisuri fonciare cu 4%% 2 000,000 — 5.715,000 —
Brașov și div. realități de vânzare . 541,157 76 Scrisuri fonciare eșite la sorți în cir-

Efecte publice..................... 2.906,929 80 culațiune................................................ 363,000 —
Acțiuni dela diverse bănci «... 60,840 — Cambii de bancă reescomptate . 2.164,034 —
Efectele fondului de garanție al scris. Diverse conturi creditoare..................... 1.314,684 08
fonciare................................ 495,077 50 Dividende neridicate........................... 1,036 —

Efectele fondului de penziuni al func- Interese anticipate’pro 1907 .... 119,742 68
ționarilor institutului . . 191,779 — Interese tranzitoare de scris, fonc. 76 368 75

Interese după efecte. . . 26,635 39 Profit net................................................ 266,633 70
Mobiliar................................ 5 670-—

după amortizare de . 670-— 5,000 —
Interese tranzit, restante și debitori . 111,683 03

28.112,065|33
i

28.112.065 33

CONTUL PROFIT ȘI PERDERE.
DEBIT:

Interese:
pt. depun, spre fructificare
„ scrisuri fonciare
„ împrurn. luate pe efecte

Spe3e :
Salare................................
Bani de cuartir . . .
Imprim., registre, porto, 

diverse ....
Maree de prezență . .

Contribuție : 
dirbetă ......
10% dare la inter, dela depun. 61 821 58 

Amortizare 
Profit net

din mobiliar

618,215-80
281,808 37

16,887 17

20,553-80
7,750-—

. 116,855 85 

. 18,882-50

42,020-49

K fii.

916,911 34

164,042 15

103,842 07
670 —

266 633 70
-.1.452.099jl--- ---- ----- 26

Interese: 
dela

T)

?î

n
w
w

CREDIT:

canfbii de bancă, 
împrurn. hipotecaro . 
credite personale . .
efecte publice . . .
credite camb. cu acop. 
hipot............................
credite de cont-curent 
avansuri pe efecte . 
credite fixe și împru
muturi pe producte

Chirii . . .
Proviziuni . .
Profit la monete

K fii.

Sibiiu, 31 Decembrie 1906. 
St. Stroia ro. p., 

membru al direcțiunii, 
comitet am examinat

Dr. Beu m. p., 
membru al direcțiunii, 

conturile prezente și le-am aflat în

524.772-53
407,573-86
121,410-25
130,62805

122,037-46
102,184 84

5,730'37

1,045-10
1.415,382

12,021
23,425

1,269

46
44
69
67

1.452,099 26
■|

Dr. E. Reșca m. p.,
membru al direcțiunii.

Subsemnatul
zonanță cu registrele institutului.

Sibiiu, 16 Februarie 1907.
Comitetul «Ie » u p r a v e g la i a i- e :

Dr. llarion Pușcăria m. p. Mateiu Voileanu m. p. Nicdau Ivan m. p. loan Henteș m. p. Victor Fincu m. p.

Cosma m. p., 
dir. executiv.

Iosif Lissai m. p., 
contabil-șof.

deplină regulă, și în con-

Tipografia A. Murșșiaiau, Brașov.

Raportul comitetului de supraveghiare.
Onorată adunare generală!

Examinând subscrisul comitet 
conturile bilanț și profite și perderi 
a instituțului de credit și economii- 
„Albina", — am aflat singuraticile 
poziții în conzonanță numerică cu 
cărțile principale și cu extrasele din 
cărțile auxiliare.

Asemenea am scontrat cassa, — 
efectele și alte valori, — cari sunt 
în conzonanță cu registrele institu
tului, — purtate exat.

Referitor la împărțirea profitu
lui net de 266.633 cor. 70 fii. ne a- 
lăturăm propuneri direcțiunei, — 
și o recomandăm spre primire.

Vă rugăm în fine, ca aprobând 
bilanțul pro 1906, să dați atât di- 
recțiunei cât și comitetului subscris 
absolutoriu pentru gestiunea lor pe 
anul 1906.

Sibiiu, 16 Februarie, n. 1907.
Comitetul de supraveghere:

Dr. II. Pușcariu m. p. M. Voilean m. p. 
Vict. Fincu m. p. N. Ivan m. p. 

loan Eenteș m. p.

Casa Nr. 41 din Strada Măcelarilor.
Informații se pot lua din casa 

Nr. 35, Strada Neagră, etajul I.
(2747,1—3.)

Concurs
Pentru ocuparea postului de al 

III lea de învățător la școala conf. gr. 
cat. din Rodna-vech°, (O-tladna) să es- • 
crie concurs cu term nul pănă la 2" 
Martie 1907 st. n. inclusive pre lângă 
emolumentele următoare :

Salar 600 cor. și relut de cuar
tir și grădină 80 cor.

Petenții — învățători ori învăță
toare — au să-și înainteze suplicele 
cu toate documentele prescrise de 
lege subscrisului presidiu.

Vor fi preferiți cunoscătoriii de 
muzică capaci de a conduce cor.

Presidtul senatului școlastic conf. 
gr. cat.

Rodna-veche (O Radna) 16 Fe
bruarie 1907.

Președintele : Secretarul:

Dănilă Mălaiu, Nicolau Mureș an,
preot gr. cat. învățător -

Nr. 2746, 1-1.

La espositiile hygieniece din Cairo în anul 1895 
și în Londra la anul 1896 a.fost premiat

Spârtiil Reuma a lui Vidder
cu diploma de onoare și cu medalie de aur.

Probat de capacități medicale și între
buințat cu succes în spitale 

SPIKTUL-REUMA
și BPMSSB de PUTiSKE, 

are efact sigur la toate părțile corpului 
și anume: contra reumatismului durere 
de nervi, șoldină, ișchiaș, asthmă ș. a.

în multe cazuri efectul este atât de mare, că i 
după o fricțiune încetează durerile.

Sîwi-ei-i de «I8nțl și enp vindecă în 5 minute
Prețul unei- sticle ou instrucție 1 coroană, 

sticlo mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depose principal în Budapesta : 

la farmacia d lui Josif Torok
Klrăly-utcza nr. 12 și Andrassy korut nr. 26, 
și la d-l Dr. A. Egjg-ei-, Văczi korut 17. 

asemenea în toate farmaciile din provință, preoum 
și la proprietarul

WIRB)£R GYUJLA 
lai-snacist în Sâtwralya-UJIiciy.

Coaiandedin provincie se efectueză prompt 
Depou îm SSrașov; la Victor Roth far- { 

macia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemeo, I 
Friedrich Stenner, Ed. Kugler. 4—20,2719.

y *


