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Congrua preoților uniți.
Cu drept cuvânt era în anii din I 

urmă agitată preoțimea română unită 
fiindcă vedea că pentru îmbunătățirea 
esistenței ei materiale nu se făcea 
«nai nimic, deși încă din anul 1898 
s’a adus o lege prin care s’a regu
lat întregirea venitelor preoțești (con
grua) la greco-orientali și la protes
tanți. Numai uniții au trebuit să aș
tepte până azi și nici azi încă nu se 
știe cât vor mai trebui să aștepte 
pănă se va face această „regulare".

Ca motiv principal al amânărei 
se dă postulatul clerului romano-ca- 
tolic ungar, ca el să-și reguleze sin
gur congrua pentru preoții săi și ca 
aceasta să se întâmple deodată cu 
așa numita regulare a autonomiei ca
tolicilor.

încă de pe la începutul erei dua
liste s’a sulevat cestiunea ca și ro- 
mano-catolicii să-și aibă autonomia 
lor proprie bisericească în toată Un
garia, cel puțin cum o au romano- 
catolicii din Transilvania. Deodată cu 
mișcarea în direcția aceasta s’a por
nit și o agitațiune pentru idea estin- 
derei autonomiei romano-catolicilor și 
asupra uniților români și ruteni din 
Transilvania și Ungaria.

Pe la 1871, când încă Ungurilor 
dela putere le era proaspătă în me
morie contopirea politică a Ardealului 
cu Țara ungurească, în interesul con- 
centrărei și întărirei maghiarismului, 
s’a deșteptat între ei — pofta de-a 
săvârși o astfel de contopire și pe 
terenul bisericesc, prin mediul auto
nomiei eclesiastice. Ei Încercară adecă 
de-a băga și biserica română-unită în 
organisațiunea autonomă a romano- 
catolicilor și a-o supune cu cler și 
popor cu tot conducerei esclusive a 
episcopatului romano-catolic, nimicin- 
du-i independența.

Planul pe cât de temerar pe 
atâta de viclean, a deșteptat o viuă 
și puternică mișcare de protestare 
prin anii 1870/1 în mijlocul Români
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Duhurile.
— Poveste adevărată. —

O seară vânătă de pe la sfârșitul lui 
August. Luna, un taler alb fărâmat pe 
margini își arată chipul încruntat din în- 
nălțimi și par’căprivește cu un ochiu gân
ditor, pământul. Norii peticați se-mbie în 
fâșii de toate fețele: sure, roșii viorii, se 
destramă ca niște lente scămoșate. Ulițile 
șerpuesc negre, ca târâtoarele adormite.

Casele își tăvălesc coperișurile plum
burii în spuza luminii nehotărâte și-și aș 
tern umbrele izânite subt zidurile înnalte. 
Slove arginții, fosforescente, se desprind 
din afișele lipite pe pereți, pe stâlpii tele
grafului, pe obloanele închise aleprăvăliii 
din drum, ce poartă lipite turte mari roși, 
de ceară, pe capetile benzilor de pânză 
pecetluind falimentul. Copacii își întind 
crăcile și frunzele, se îndoae domol sor
bind pe tăcute răcoarea sării frământată 
de vântul ce unduie.

Duruit de trăsuri se-aleg de departe, 
pilcuri de lume, se ivesc pe la colțuri, 
trec devale pe ulița ce duce în inima târ
gului, la teatru, unde-i cheamă și-i adună 
slovele afișului și minunea celor povestite 
de ce-i ce-au fost în seara din ajun. De 

lor uniți din Ardeal în fruntea cărora 
se afla pe atunci fostul vice-guver
nator al Transilvaniei, baronul Vasilie 
Popp. Lupta a fost nu numai frumoasă 
dar și foarte hotărâtă. A cui e vina 
că nivelul ei a scăzut așa de mult 
în cursul anilor nu voim să cercetăm 
astăzi. Vom constata numai că în tot 
cazul, cumpănind zelul și energia preo- 
țimei și a mirenilor bisericei noastre 
unite, vom ajunge la rezultatul, că 
mirenii n’au întâmpinat sprijinul do
rit și necesar din partea clerului, nu 
mai ales din partea Arhiereilor, cari 
pe acele vremuri nu erau nici măcar 
atât de solidari cum par a fi astăzi 
în apărarea independenței bisericei și 
a intereselor ei de viață ca biserică 
română.

A urmat o pauză lungă presă
rată cu alte isprăvi în interesul pro
gresării maghiarismului pe toate te- 
renele. In intervalul acesta cade pe
riodul sinoadelor preoțești dela Blaj, 
ținute cu ușile închise, până ce s’a 
pus din nou la ordinea zilei în Bu
dapesta cestiunea autonomiei romano- 
catolicilor, susțiindu-se stratagema de 
odinioară pentru încorporarea și în- 
genuDchiarea bisericei române-unite. 
Se porniră din nou și conferențele 
episcopatului romano-catolic, la cari 
începură a lua parte tot mai des și 
mai regulat și Arhiereii noștri uniți și 
cari se ocupau în primul rând cu ces
tiunea rezolvărei autonomiei și a 
congruei. Se conchiamă în fine din 
nou și congresul catolicilor în Buda
pesta ca să mâne înainte carul au
tonomiei și al congruei.

Intr’aceea episcopatul nostru ro
mân UDit a luat cum a luat poziție 
și a remonstrat la congres, la guvern 
și pe cât știm și la Majestatea Sa, 
reclamând drepturile bisericei române. 
Acțiunea Arhiereilor însă, în afară de 
marea adunare de preoți și mireni ce 
s’a ținut în Cluj la 1897 spre a protesta 
contra nouelor încercări de a ateDta 
la independența metropoliei de Alba- 
Iulia și Făgăraș, n’a mai fost spriji

acolo huiește un zvon de glasuri, de râsete 
și de șoapte.

Din curtea de peste drum ies vecinii 
mei : un neam de teleormăneni, veniți 
după sănătatea locurilor muntoase dela 
noi. Un roiu de fete, cinci, în rochii de 
tulpan, se ivesc în pragul porții din față, 
trec ulița pe asfaltul ce ocolește curtea 
casei mele, pe urmă-le vin bătrânii, cu
coana împomponată ca o sorcovă, boerul, 
uscățiv și ușurel, cu mustățile albe, lungi 
de-asupra buzelor, își poartă umbrela pe 
umăr, din prevedere, și fiindc-a văzut scă
părări la cornul caprii, când, ajung in 
dreptul chioșcului unde m-am furișat, sin
gur, mă deslușesc și mă bagă în seamă:

— »Dar dumneata nu mergi, cu
coane? Tot orașul se duce să se crucească 
de minunile spiritistului Wiliam și-ale miss 
Lolăi«.

— «Nu, nu merg*.
— »Se vede că ești sătul de d-al- 

deastea dac-ai fost atâta vreme prin strei- 
nătate ; câte-i fi văzut dumneata l«, îmi 
spune domnul Comărzan, care a fost și în 
ajun, și merge și-acum, și-o să se mai 
ducă de câte ori s-o mai >da teatru« de 
Wiliam și Mediumul lui miss Lolla.

— «Ba, vezi, d-astea n-am văzut de 
loc, nu m-am dus de fel. Eu numai odată 
am stat la vorbă cu duhurile — și mi-e 
de ajuns*.

nită în mod manifest și energic nici 
de cler, nici de mireni cari de atunci 
pare c’au intrat în pământ. Confe
rențele episcopești dela Budapesta au 
luat un nou nvânt și iată că în 
cele din urmă „Unirea" din Blaj vine 
și ne spune, pe baza informațiilor 
vrednice de credință ce le are, că re- 
guiarea congruei uniților „e aproape 
de realizare". Informațiile foaei din Blaj 
le-am publicat în numărul trecut în 
toată estenziunea. Ele se resumă cam 
în următoarele :

Preoții români uniți cer și ei 
dreptul lor de congruă de zeci de 
ani. — Până acuma nu li s’a dat ni
mic, deși congtua necatolicilor a fost 
regulată prin lege încă la 1898.

Li s’au dat însă niște ajutoare de 
stat, a căror împărțire era mai de 
multe-ori atârnătoare dela capriciul 
cutărui funcționar comunal ori comi- 
tatens. Starea aceasta umilitoare poate 
că va lua acuma sfârșit întru cât e 
vorba ca, printr’un adnex novelar la 
articolul de lege din 1898, să se re
guleze, pe baza dispozițiilor generale 
și pe baza acelei legi, și congrua 
preoților catolici și în special a uni
ților. In viitor va fi dară dată con
grua și clerului unit pe baza unei 
legi, dar va atârna tot dela recoman- 
dațiunea și bunăvoința viceșpanilor și 
afisolgăbirăilor, care preot va fi „demn" 
să se bucure de ea, după cum pre
tinde legea.

După ce așadar zece ani n’au 
căpătat nimic, li-se pune în prospect 
și uniților să capete în amintitele 
condițiuni oneroase o congruă, care 
azi deja nu mai corespunde cerințelor 
timpului, fiind mult mai neînsemnată 
decât leafa ce s’a stabilit pentru în
vățători ca ajutor din partea statului 
și pe care statul e gata s’o între
gească. „Tot ce ne poate mângâia, 
zice „Unirea", „este că de soartea 
noastră va avea parte și clerul de 
ritul latin, care e gata să mai dea 
acum și 700 mii coroane anual ca să 
apuce și mai mult sub stăpânirea

V orba asta ațâță curiozitatea fetelor, 
începură să mă roage să le povestesc cum.

— «Apoi d-aici, de peste gard, cum 
o să vă spun? Lasă, mai e vreme, v-oiu 
spune altă dată; acum sunteți grăbiți, o 
să se înceapă la teatru*.

Dar fetele spun c-au eșit mai de 
timpuriu, să se mai plimbe pe la grădină, 
că se-ncepe la 9 și mai e un ceas pănă 
atunci. Cu toatele, cu toții, întrară în curte, 
năvăliră peste mine, chioșcul se umplu de 
coconet.

S-așează pe scaune și pe bănci:
«Ba nu zău spune drept* — zi

cea domnișoara Aglaia Comârzan — «ai 
vorbit dumneata cu duhurile ?«

— «Precum vorbesc cu dumneata 
domnișoară*.

— «Știi, pe mine asta mă pasionează 
tare mult; Flamarion, Richet, șl toți spiri- 
tiștii m-au cucerit..*

— «Dumneata* îi zic «te ții de spi
ritism, citești, cum văd, cele ce se scriu 
pe tărâmul ăsta, mergi la șezătorile de 
magie, de hipnotism și de... șarlatanism ; 
și faci foarte rău. Asta o să-ți aprindă 
închipuirea, o să-ți slăbească judecata, o 
să-ți fure odihna și o să te bolnăvească «

»Cum șarlatanizm ?« — se supără 
domnu Comărzan — «păi daca-i fi fost 
aseară n-ai vorbi așa. Ai fi văzut pe miss 
Lolla făcând să salte masa de-un lat de 

guvernelor". Dar mângâierea aceasta 
e prea puțin întemeiată, fiindcă cele 
700 mii ce le contribue episcopatul 
catolic sunt destinate mai mult pen
tru congrua uniților români și ruteni 
și pentru clerul slovac de ritul latin 
care — veți înțelege cu toții — nu 
poate să aibă altă soarte sub soarele 
provedinței ungurești decât clerul uniți
lor. Foaia din Blaj vrea să aștepte acum 
consumarea faptului împlinit în spe
ranța, că odată va ajunge și congrua 
clerului unit la o „regulare ulterioară 
echitabilă, ca această congruă să 
înceteze de-a mai fi un instrument 
de esploatare politică în mâna guver
nelor."

Bine. Cu guvernul suntem în 
clar că va umbla să exploateze și în 
viitor politicește ajutoarele sale. Dar 
ce cere și ce pretinde episcopatul ro
mano-catolic în schimb pentru cele 
700, 600 ori 500 de mii de coroane, 
ce le va contribui anual pentru cle
rul unit? Ori că a ajuns a fi așa de 
desinteresat față cu Românii în spe
cial, ca să nu le pretindă nici măcar 
un mic contra-serviciu ?

Despre aceste întrebări rugăm 
urgent pe confrații dela „Unirea", să 
stăruiască a dobândi cât mai curând 
și a ne da și nouă informațiuni exacte 
dela cei de tot puțini, cari ar fi în 
stare să ridice puțin vălul de pe se
cretul acțiunilor, deliberărilor și hotă
rârilor cu ușile închise.

Alegerile pentru dieta croată. O edi
ție specială a foaiei oficiale publică termi- 
nul pentru alegerile dietale pe zilele de 
27 și 28 Februarie n.

Coaliția și chestiunile militare, in a- 
dunarea generală a partidului independist 
din cartierul VI al Budapestei, dep. T. 
Batthanyi a declarat, că cea mai corectă 
procedere a coaliției în ce privește ches
tiunile militare ar fi să se supună întreg 
complexul acestor chestiuni militare spre 
deliberare alegătorilor. «Națiunea* să ju
dece, dacă mai poate aduce nouă jertfe și 
în schimb ce recompensări să se pretindă.

mână-n sus, ai fi zărit mânile duhurilor 
apucând lucrurile în văzduh, chitara cân- 
cântând neatinsă, clavirul jucând singur; 
ai fi văzijt...*

— «Să-mi fie cu iertăciune, domnule 
Comărzan, că n-am văzut așa lucruri fiind
că n-am mers nici odată să le caut, și 
pentru că mi-am adus aminte, că-n evul 
mediu cei ce se dedau la asemenea îndelet
niciri erau arși de vii, pe rug... Odată am 
stat de vorbă cu duhurile, v-o zisei și v-o 
mai spun ; dar fără să le caut sau să le 
chem, ci cu totul în alte împrejurări. Ori 
ce-ați crede dumneavoastră, duhurile, dacă 
sunt — și, vezi, eu nu zic că nu sunt — 
vin nechemate, nu trebue s-alergăm pe la 
teatre ca să ni le arăte Wiliam al dumi- 
tale și cu Lolla dumnealui... Când le vine 
pofta coboară ele la noi, duhurile, și a- 
tunci... Eu am pățit-o odată*.

— «la să vedem. Mai bine spune-ne 
povestea dumitale și nu-ți mai bate capul 
să ne scoți pe noi dintr-ale noastre* spune 
domnișoara Comărzan vorbind cu vioiciune 
»de-aia am și venit*.

«Dar nu e de loc o poveste, e o în
tâmplare cât se poate de adevărată. — 
Am fost jucăria duhurilor în 1899, în 
noaptea de 27 spre 28 Decemvrie. Eram 
în Craiova și locuiam la maică-mea, în 
strada Calomflrescu, casa cu numărul 10. 
Vă spun nume proprii, vă dau date. Cu 
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Dacă se va cere de sus punerea pe tapet 
a chestiunilor militare, coaliția e gata să 
proceadă la resolvirea acestor chestiuni în 
cașul când îi se vor asigura concesiuni de
pline. Terminul cel mai potrivit pentru 
crearea băncei independente ungare, a mai 
zis B., ar fi anul 1911.

Un comunicat semi ofidos în chestiu
nea declarați anilor bar. Aehrenthal. Ziarul 
ministeriului de externe austro-ungar 
«Fremdenblatt* polemizând cu ziarele ruse 
și franceze în privința căii ferate dela 
Sandsak, scrie între altele următoarele :

«întreprinderea guvernului nostru e 
motivată numai prin scopuri economice; 
Oste vorba de un drept, care ne-a fost re
cunoscut printr’un tratat, drept obținut 
cm învoiala tuturor puterilor semnatare ale 
tratatului dela Berlin, prin urmare de Ru
sia și de Franța. Alegerea momentului 
potrivit pentru întreprindere a fost lăsată 
aprecierei noastre, și alegând acest mo
ment am ascultat numai de considerațiuni 
economice. Acum ne punem la lucru, fiind
că desvoltarea noastră economică ne si
lește să-l facem ; dificultățile interioare în
tâmpinate ne-au oprit mult timp să lucrăm 
în acest scop. După semnarea compromi
sului austro-ungar, nu se mai putea să 
mai așteptăm mai mult. Motivele construc- 
țiunoi acestei căi ferate sunt așa de sim
ple și de clare, încât n’ar putea fi criticate 
nici de cătră adversarii noștri, nici proiec
tul. nici dreptul nostru indiscutabil să rea
lizăm acest proiect.

«Austro-Ungarian’ar protesta nici oda
tă, dacă construcțiunea călei ferate dela 
Sandsak ar provoca construcțiunea altor 
căi ferate în Balcani, după dorința cabine
tului dela Viena. Ameliorarea comunica- 
țiunilor în Balcani ar contribui într’adevăr 
foarte mult la scopul cel mai important 
al acordului dela Muerzsteg, care tinde a 
mări cât se poate bunul traju al popoa
relor din peninsulă. înțelegerea austro- 
rusă continuă să existe și nimenea nu 
poate să justifice aserțiunea, că noi am 
nega sau aprecia mai puțin scopurile ace
stei înțelegeri. Austro-Ungaria și Rusia 
s’au unit în gândul, că înțelegerea lor du
rabilă trebuia să fie asigurată prin garan
ția comună a unui status-quo în orientul 
Europei, și prin renunțarea la ori-co cu
cerire teritorială, dar prin conlucrarea 
solidară pentru fericirea, creștinilor din 
Balcani. Aceste scopuri precizate de Golu- 
chowski în expunerile salo cu aprobarea 
unanimă a opiniunei publice ruse nu 
pot pierde din vitalitatea și din forța lor 
politică din cauză că o parte din calea 
ferată legând Uvac și Mitrovitza va fi con
struită*.

I

Dela congresul partidului 
conservator-democrat.

București, 4 Febr.
Eri s’a întrunit aici, cuin v'tim annnțat, deja, 

congresul partidului conservator-democrat. După, ce 
congresul a fost deschis de d-1 Cnntacuzino-Paș
canii și după ce șeful partidului a fost salutat de 
tiumăroasa adunare d-1 Take lonescu a cetit ur
mătoarele declarații programatice :

i

și cât mai

convins că 
să fie pu-

săvârșit într’ânsul și ia de azi înainte nu
mele de partid conservator-democrat.

Partidul conservator, el înțelege să 
rămână pe temelia actualei societăți și 
anume proprietatea individuală, în deose
bire de cei cari direct s’au indirect, con
știent sau inconștient, ar tinde la naționa
lizarea sau socializarea pământului sau a 
capitalului de ori ce formă.

Partid conservator, el crede că sta
tul trebue întărit, ca să se poată mai bine 
apăra în contra dizordinei, fără a fi silit 
să iasă din legalitate.

Partid democrat, el este hotărât să 
ție seamă de aspirațiile societăței moderne, 
să pășească la reformele sociale menite să 
dea cât mai multă dreptate 
bună stare la cât mai mulți.

Partid democrat, el este 
ori ce organizație politică, ca 
ternică, trebue să fie icoana credincioasă 
a națiunei, și prin urmare să se alcătu
iască din toate păturile sociale, din vârf 
până în masele profunde ale muncitorimei 
din sate și orașe. x

Iar drept chezășie a sincerităței lui, 
el e gata să dovedească prin fapte, că în 
sânul lui nu există altă erarhie decât a 
muncei, a cinstei și a meritului.

Tocmai pentru că partidul este și 
conservator și democrat, marea majoritate 
din fosta organizație conservatoare se gă
sește aici, iar oameni, cari pănă acum nu 
fusese cu noi, vin cu 
mai tem 
într’o zi 
idealului 
nități.

Nu

noi. fiind-că nu se 
că stând printre noi, vor fi siliți 
ori alta să alerge între jertfirea 
și știrbirea propriei lor dem-

este o întâmplare, că partidul con
servator-democrat ia ființă în urma vije
liei,.care a zguduit pănă în temelie socie
tatea română în primăvara anului trecut.

Din potrivă. — Diferințele de ten
dințe, cari existau de mult, dar nu eșiau 
la suprafață, s’au manifestat cu putere toc
mai cu prilejul acelor împrejurări.

Pe nimeni mai mult decât pe noi nu 
l’a cuprins groaza atentatelor în contra 
oamenilor și proprietăței, și de aceea din 
primul ceas am cerut despăgubirile, nu ca 
o măsură economică, ci ca o chestie de 
înaltă ordine socială.

Dar din acele împrejurări pentru noi 
a eșit un imbold să mergem înainte, 
nu să privim înapoi.

Din ziua dintâiu noi am crezut 
datoria partidului conservator era să
pună sincer și leal pe terenul manifestu
lui regal și nu numai să primească, dar 
să ofere colaborarea lui partidului liberal 
pentru săvârșirea reformelor în marginile 
manifestului regal, după cum îi dăduso 
concursul său moral pentru reprimarea 
răscoalei.

Noi credem că nu este idee mai con
servatoare decât aceea ca cuvântul Coroa
nei dat țărănimei în mijlocul războiului 
civil să fie adus la îndeplinire.

Noi credeam că era o ideie adevă
rat conservatoare ca păturile dirigente, 
clasa avută și puternică, să se înfățișeze 
unită dinaintea țărănimei, în opera refor- 

' melor, cari trebuiau să se facă desigur cu
Partidul conservator își mărturisește respectarea proprietăței celei mari ca și a 

lui și țărei adâncile transformări, cari s’au celei mici și una și alta, deopotrivă nece-

iar

că 
se

sare pentru desvoltarea normală a Ro
mâniei.

Noi credeam și credem și astăzi că 
dacă se urma astfel, reformele ar fi eșit 
mai conservatoare și mai potrivite cu ade
văratele nevoi ale țărei.

Aceeași adâncă deosebire de tendințe 
s’a dovedit și la alcătuirea contra proiec
telor conservatoare, când legea tocmelilor 
agricole era vădit necompletă, iar reforma 
cea fără de asămănare mai însemnată, acea 
a creărei unei case de credit, Casa rurală 
sau Banca agrară, care să înlesnească ță
rănimei, cumpărarea de pământ, fusese ui
tată din proiectele partidului conservator.

Dacă în chestia izlazurilor comunale 
s’a putut înlătura deslegările, care după 
părerea noastră păcătuiau prin călcarea 
legei legilor, care mai ales în democrații 
trebue să fie respectată cu sfințenie, acest 
rezultat nu s’a obținut decât prin adera
rea târzie la ideea cea bună a conlucră- 
rei partidelor pentru lucrurile, cari sunt 
mai presus de viața de fie-care zi.

Acum când reformele agrare au de
venit legile statului român, ori care ar fi 
fost preferințele noastre, și ori cari ar fi 
și azi părerile noastre, conștiința politică 
ne spune că datoria noastră este să ne 
dăm toate silințele ca legile cele noi să 
fie aplicate și de noi și de guvern și cu 
bunăvoință și cu sinceritate.

O
Partidul conservator-democrat nu este 

acum în ceasul de a-și formula un pro
gram amănunțit de guvern, el are datoria 
însă să spue țărei, care i sunt tendințele. 
Numeroasele adeziuni, cari ne vin de pre
tutindeni, nu voim nici un minut să ră
mână numai acte de încredere sau de 
afecție personală.

Despre partea a doua a declarațiilor 
voi vorbi în altă scrisoare.

Din Bulgaria.
Conziliu de miniștri. — Călătoria agentului diplo
matic bulgar Risov din Belgrad. — Serbările cu 
ocazia jubileului de 30 de ani dela eliberarea Bul

gariei. — Studenții și chestia universității.

Sofia, 30 Ianuarie.
Astăzi la 10 și jum. ore s’a ținut un 

conziliu de miniștri, care s’a ocupat cu 
chestia universității. Sfătuirile s’au conti
nuat și după prânz.

Sâmbătă cu ocaziunea plecării agen
tului diplomatic bulgar Dr. Risov din Bel
grad s’a dat în palatul regal din Belgrad 
un dineu, la care a luat parte tot perso
nalul Agenției bulgare precum și câțiva 
din funcționarii statului sârbesc. Regele 
s’a întreținut mai mult timp cu Dr. Risow. 
Eri s’a adunat întru onoarea Iui Dr. Risow 
întreg clubul Slavilor de sud, la o ședința 
care a fost presidată de domnul Ljuba 
Stoianovici. Au fost de față și mai mulți 
membrii ai Skupștinei, radicali tineri și 
bătrâni, profesorii universitari precum și 
un public ales. D-nul Iovan Djaja ținu o 
vorbire despre necesitatea unei pretinii 
sârbo-bulgare. Pressa bulgară este foarte 
mulțumită de simpatiile, de cari s’a bucu
rat diplomatul Risov în cercurile sârbești.

Cu ocazia serbării jubileului de 30 de 
ani dela eliberarea Bulgariei, inițiatorii au 1 

răspândit următorul apel în întreg prin
cipatul :

Cetățeni bulgari I
«Ziua de 19 Febr. este o zi de deo

sebită importanță în istoria noastră poli
tică. Tocmai înainte cu 30 de ani s’au unit 
fiii eroici ai Bulgariei, răspândiți prin toat» 
țările, plini de durere pentru soartea pa
triei lor. Atunci era Bulgaria un corp 
fără viață.

«Cetățeni! In acele timpuri pleda toată 
Europa pentru Turcia, numai mama noa
stră a tuturor Slavilor, Rusia, a răma® 
surdă la sunetele subjugării Bulgariei. La 
un semn al Țarului liberator să grăbi în
treg poporul rus să dea ajutor fraților de 
același sânge și credință.

«Dupăce Țarul liberator a încercat 
toate modalitățile de a ușura soartea ne
fericitei noastre patr i, își perdu răbdarea 
și astfel sosi timpul desrobirei Bulgariei.

«De 30 de ani trăiește poporul bul
gar iarăși, mulțumită faptului istoric dela. 
San Stefano. Fericiți vom fi numai atunci, 
când vor înceta și suferințele fraților no
ștri din alte ținuturi. Ziua de 19 Febr. 
este cea mai strălucită zi pentru mărirea 
Bulgariei.

«Este o datorință a noastră patrio
tică de a sărbători aceasta întorsătură mă
reață a istoriei noastre. Un popor fără 
istorie este o massă fără formă, neapt 
pentru progres și fapte mari, fără amintiri 
la trecut și fără idealuri sfinte pentru 
viitor.«

s

Eri s’a prezentat la fostul profesor 
universitar Agurao deputațiune de 3 mem
brii, care a fost aleasă alaltăeri de aduna
rea studențească.

Agura este membrul comisiunei, care 
împreună cu ministrul de culte conduce 
desbaterile în chestia universității. Domnul 
Agura spuse deputațiunei, că chestia uni
versității să va tranșa în așa mod, că toți 
profesorii vechi își vor reprimi catedrele lor. 
Deputațiunea studenților se va prezenta 
azi la ministrul cultelor.

Corespondent.

frații din Basarabia.
O victimă a propagandei 

culturale.

Ziarul «Universul* primește din Chi- 
șineu următoarea corespondență:

Face mare senzațiune condamnarea 
de cătră Curtea judiciară din Odessa a luî 
Gheorghe Stârcea, publicist și luptător 
pentru drepturile moldovenești, la im an 
de închisoare de fortăreață, pentru propa
ganda culturală și socială, pe care o făcea 
in Basarabia. Gheorghe Stârcea, în vârstă 
numai de 21 ani, este unul din cei mai 
inimoși tineri basarabeni, care pricepând 
cursul vremilor, s’a devotat cu trup și suflet 
propagandei culturale, grație căreia popo
rul basarabean trebue să dobândească o 
soarte mai bună. Fost colaborator neîn
trerupt al ziarului «Basarabia*, el a scris 
într’ânsul număroase articole, pline de 
mult avânt și putere și într’o limbă, care 
dovedea cât de repede și-a asimilat duhul 
culture! sale materne, pe care nu de mult 
o gustase.

vre-o 14 zile mai înainte se-ntâmplase de 
se-rtpușcase la vânătoare în pădurea Slăvi- 
teștilo.r, de-aici, din Vâlcea, văru-meu Pe- 
trișor Șlăvitescu. Se rănise la picior, gloan
țele, câlțul cu bucăți din c.ismă și din 
ciorap, îi sfărâmase glezna piciorului drept... 
Chemat în pripă, doctorul Leonte isbutise 
s-apuce ultimul tren înnainte de înzăpezi- 
rea cea mare din anul de atunci, să vină, 
să-i curețe plaga și să-l scape. Tăetura fă
cută de doctor izbutise pe deplin. Trecu
seră două săptămâni și bolnavul nostru se 
simțea bine, se pregătea să se dea jos din 
pat: i-se făceau spălături în fie-care zi și 
rana se arăta închizându-se, cusăturile fu
seseră scoase. In chiar ziua de 27 Decem
vrie primisem scrisoare că văru-meu e 
scăpat, și că ori ce putință de complicație 
o înlăturată.

«Veseli, seara avuse-sem la noi acasă, 
în Craiova, sindrofie, sărbătorind — îmi 
aduc foarte bine aminte — ziua de naș
tere a frate-meu mai mic, care lipsea, dus 
la învățătură, în Elveția.

«Pe la ceasurile 11 musafirii și rudele 
au plecat și noi ne-am culcat. Maică-mea 
în catul de sus, pe care și-l oprise, noi 
— nevastă-mea și cu mine — în odăile 
de jos.

«Trebue șă se fi scurs multe ceasuri 
dela culcarea noastră, când, prin somn, eu | 
simții o lumină mare, ce parcă-mi topia . 
pleoapele, o lumină ca a flăcărilor de vreas-1

curi în sobă, ce albește, câte odată, o în- i 
căpere de ai zice că e ziuă... Dinspre ușa 
ce da din odaia mea de lucru zării ivin- 
du-se o umbră ce înainta încet, pășia. agale 
pe lângă unul din dulapurile cu oglindă ; 
în oglinda dulapului de al doilea, din fața 
patului meu, osebii și mai bine umbra: 
era, ai fi zis în carne și-n oase, un băețel 
de vre-o 10—12 ani, cu pantaloni de pos
tav scurți, cenușii, cu hăinuțe la fel, cu 
capul gol... Venind spre mine, ocoli patu
rile și se prelinse între latura lungului 
patului meu și între zid ; era aci, un loc 
strâmt de cel mult trei palme. Când ajunse 
la căpătâiul meu se opri și mâna lui, mică 
și subțire, se lungi atingându-mă; mă 
apucă foarte ușor, și mă scutură de mână 
cu băgare de seamă, par’că temându-se să 
nu mă deștepte, fiindcă dormeam*.

— «Scoală* —îmi zise—«vărultău 
își trage sufletul...* Atunci se făcu o lu
mină și mai mare încă, în care arătarea 
se topise.

«Tresării și degetele mele abia aflară 
chibriturile după mescioară, cu cari vream 
să luminez odaia ce căzuse iară în întu- 
nerecul adâne al nopței, focul din sobă se 
stinsese de mult, mi-era frig și pe dina
intea tereștrii se vedeau, plutind și scli
pind, fulgii de zăpadă, luminați de-o rază 
slabă ce venea dela lampa din uliță. 
«Aprinsei lumânarea și cercetai prin odae. 
Toate erau la locurile lor, ușile închise cu 
cheia, nimic nu se schimbase. încredințat I

I c’am fost jocul unui vis urât, stânsei lu-, 
mânarea, îmi trecui plapuma peste trup,

i învălindu-mă bine și adormii de grabă. Nu 
cred să fi dormit mult însă, nici să fi 
trecut vreme lungă. Odaia se luminase 
iară, și a doua oară văzu-i ivindu-se în 
fundul odăii aceiași arătare. Toate lucrurile 
din odaie, scaune, dulapuri, spălător, haine, 
covoare, le vedeam în cele mai mici amă
nunte, le deslușiam ca ziua. Printre ele, 
cu băgare de seamă, fără să atingă ceva, 
fără să s’audă pași, ca pe niște suluri de 
bumbac, aluneca spre mine umbra băețe- 
lului ce mai venise. Mă atinse pe trup, 
peste plapumă, mă bătu, încet, cu mâna 
pe frunte, mă chemă și-mi spuse:

— «Deșteaptă-te... Petrișor Șlăvitescu j 
a murit*.

— «Dar tu cine ești, de-mi spui asta* 
îl întrebai eu.

— «Eu sunt Fratoștițeanu și-ți spun 
încă odată: a murit...* Umbra se nărui, 
parc’ar fi fost de scrum, și eu mă trezii 
de astă-dată tremurând... Aprinsei lumâ
narea și mă grăbii să deștept pe nevastă- j 
mea spunându-i tot ce încercasem. Nici i 
cea mai mică frică nu mă cuprinsese ; dar 
mi-era frig și dobândisem încredințarea 
adâncă, că văru-meu s’a dus.

«Privirăm amândoi ornicul; erau două 
după miezul nopții, și ou însemna-i cea
surile. Fălcile îmi clănțăneau și cu încetul . 
întram într’o stare nervoasă urâtă. Mă li- I

niștii cu greu, coborîi din așternut, mă 
îmbrăcai și eșii, pentru că simțiam tre
buința să povestesc numai decât și maică- 
mii zguduitoarea întâmplare. Fiind-că pen
tru mine adevărul ce auzisem nu mai su
ferea nici o îndoială, voiam, simțiam un 
imbold căruia nu mă puteam împotrivi, 
care-mi poruncea să spun tuturora din 
casă.

«Maică-mea* îmi deschise, ușa spăi- 
mântată deocamdată, dar surâse când află 
pățania mea cu toate amănuntele:

— «Dute te culcă. Ai visat*.
— «Știam bine că n’ai să crezi* — 

î-am zis plecând «dar fiind că mâne, nea
părat, o să primim întărirea vestii, pe care 
mie mi-a adus’o.un duh văzut, țineam să 
nu poată fi pusă la îndoială istorisirea 
aceasta: dacă ți-aș fi spus’o în urmă ai fi 
putut crede că glumesc*.

Vorbele mele puseră pe gânduri și 
pe mama, care acum, tăcea. Mai târziu 
însă încheie:

>E cu neputință ! N’ai cetit scrisoarea 
de eri‘?«... Cu vorba asta am lăsat’o și am 
mers în odaia mea, unde pe nevastă-mea 
am aflat’o deșteaptă încă... Am stat de 
vorbă, mai mult, despre asta... Pe la patru 
ceasuri ea a adormit. De mine nu s’a mai 
lipit somnul pănă la ziuă.

(Va urma.)
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Gheorghe Stârcea a fost și un pro
pagandist neîntrecut în cercurile semina
rists și studențești știind să insufle tutu
ror dragoste pentru vechea cultură mol
dovenească și pentru drepturile poporu
lui său.

La prima serbare moldovenească or
ganizată de cătră cercul national-democrat 
din jurul «Basarabiei*, Gheorghe Stârcea 
a condus corul organisat de cătră dânsul 
dintre foștii săi colegi din seminar și ale 
cărui cântări moldovenești au rămas ne
uitate în inimile tuturor ascultătorilor.

După suprimarea primei gazete mol
dovenești «Basarabia*, Georghe Stârcea 
a fost urmărit de aproape și i-s’a oprit fre- 
euentarea în seminar. In curând i-s’a fă
cut o perchizițiune, la care s’au găsit mai 
multe broșuri în limba moldovenească. Pe ’ 
acest simplu temeiG, a fost arestat, ținut I 
în închisoare în fortăreață, pedeapsă foarte | 
grea, din cauza împrejurărilor grele de 
hrană și de sănătate, cari domnesc în în
chisorile rusești.

Insă urmărirea valorosului luptător, 
departe de a descuraja pe Basarabeni, îi 
va face să meargă înainte pe calea apu
cată pănă la victoria finală, care nu va 
întârzia să vie, căci Basarabenii nu cer, 
afară de drepturile generale pentru toți 
cetățenii ruși, decât vechile drepturi și în
voiri, pe cari le-au avut deja sub împăra
tul Alexandru I.

Gheorghe Stârcea a rămas cu sănă
tatea zdruncinată, dar cu sufletul întărit și 
gata să înfrângă toate loviturile pentru 
cauza sfântă a tuturor.

ȘTIRILE ZILEI.I
— 5 Februarie v.

Petrecerea reuniune! române de gim
nastică ȘÎ Cântări aranjată eri seara în o- 
telul «Europa* a avut un succes neaștep
tat. Petrecerea, la care au participat peste 
200 membri și binevoitori ai Reuniunii, a 
fost foarte animată și a durat până la o- 
rele 3 dimineața. In pauză corul tinerimei 
«Acordul*, a executat mai multe cântări, 
iar taraful lui George Dicu a delectat pu
blicul cu numeroase doine românești. Fe
licităm comitetul reuniunei pentru fericita 
ideie de-a aranja pe lângă concerte și ast
fel de petreceri familiare.

Comune harnice. Anunțăm cu plăcere, 
■scrie «Tel. Rom.*, că în tractul protopres- 
biteral al Sălistei, în urma stăruințelor 
■protopresbiterului Dr. Ioan Stroia, afară 
de două comune bisericești, toate celelalte 
au urcat deja salarele învățătorești la suma 
cerută do noua lege școlară. Tot așa și în 
protopresbiteratul Reghinului, afară de trei 
comune, celelalte toate au votat urcarea 
salarelor învățătorești, în urma zelului des- 
voltat în direcția aceasta din partea pro
topresbiterului Galacteon Șagău. A mai 
urcat apoi salariul învățătoresc, comuna 
Loman din tractul Șebeșului, comuna Cris
tian, cu două posturi de învățători, proto
presbiteratul Sibiiului și comuna Veneția- 
înferioară, tractul Făgărașului, iarăși cu 
doi învățători. Sinodul parohial gr.-or. din 
Cincul-mare, tractul Agnita, în ședința sa 
din 20 Ianuarie va. c, a decis cu o însu
flețire neașteptată susținerea școalei con
fesionale și îmbunătățirea salarului învăță
toresc, după cum prescrie legea nouă șco
lară art. 27 din 1907. Cele multe înainte!

Ull concert monstru se va aranja, 
precum aflăm, în 25 Martie st. n., în Bra
șov, în favorul secțiunei sanatoriului pen
tru tuberculoși. La acest concert i-și vor 
da concursul: societatea filarmonică, so
cietatea «Dalârda*, reuniunea română de 
cântări și cele două reuniuni germane de 
cântări din Brașov.

Protopop gr or. al Sibiiului a fost a- 
les — precum ni se scrie — în ședința ple
nară de eri a consistoriului archidiecezan 
d-nul Dr. I. Stroia, protopopul tractului 
Sălișțe.

Cărți bisericești în dialectul macedo
nean. In curând se va pune sub presă A- 
ghiazmatorul tradus în dialectul aromânesc 
de cătră d. inspector școlar N. Bațaria. E 
prima carte bisericească din o serie de 
cărți bisericești, ce se vor publica în dia
lectul macedonean pentru uzul bisericilor 
românești din Turcia. Această faptă este 
din cele mai folositoare. »R. d. P.«

Societatea de lectura a școlarilor de 
Ia> gimnaziul superior fundațional din Nă- 
săud învită la serata literară muzicală, ur
mată de joc, care se va aranja în Năsăud 
în sala de gimnastică a gimnaziului, Sâm
bătă în 22 Februarie st. n. 1908. Venitul 
curat este destinat în favorul fondului 
«Societății și bibliotecii școlarilor* dela 

gimnaziu. Ofertele benevole se vor publica 
în raportul anual al gimnaziului.

Programul: 1) «Cuvânt de deschi
dere*, rostit de președintele societății Ște
fan Dămian, șc. în cl. VIU-a. 2) «Auzi va
lea* de I. Vidu, cor bărbătesc. 3) «Dasa- 
ratas«, episod din Ramaiana, trad, de G 
Coșbuc, deci, de Teodor Bozeșan, șc. în 
cl. VlI-a. 4) «Despre poziția și soartea fe
meilor în anticitate«, disertație de Ștefan 
Dămian, șc. în cl. VUI-a. 5) «Iorgu dela 
Sadagura* (fragmente) de V. Alexandri. 
6) «Horă* de Emil Ștefănuțiu, orhestră. 7) 
«Achim filăru* (datini și obiceiuri), mono
log de A. P. Bănuțiu, predat de Dumitru 
Popa, șc. în cl. VlII-a. 8) «La mijloc de 
codru des* de Dumitrescu, cor bărbătesc. 
9) «Dorobanțul* de G. Goșbuc, deci, de 
loan Boteiu, șc. cl. VIII-a. 10) «Cuvânt de 
închidere*, rostit de vicepreședintele so
cietății Dumitru Man, șc. în cl. VlI-a. Joc.

Scăparea unei bande grecești. Dela 
Veria se scrie, că în zilele trecute au
toritățile militare fiind informate, că o pu
ternică bandă de antarți era să se ducă 
în satul grecesc Ceornova (aproape de Ve
ria), spre a avea o întâlnire cu șefii comi
tetului local, acest sat fusese împresurat 
din vreme de cătră trupe. In zorii zilei 
banda s’a și ivit, dar un soldat, comițând 
imprudența de a deschide focul, încă de 
când ea era departe și nu intrase în linia 
de blocuri, antarții au putut fugi, lăsând 
pe teren mai multe mantale, câteva puști 
și munițiuni. Apoi comandantul trupei fă
când o percheziție în sat, a descoperit un 
depozit de puști și a confiscat o corespon
dență destul de voluminoasă. Mai mulți 
greci au fost arestați.

Arestarea unui vestit pungaș. Poliția 
din Paris a arestat Duminecă pe individul 
Oto Drien, un pungaș internațional, care 
a mai comis pungășii în Berlin și în Lon
dra. Aci în Paris a reușit să fure o mare 
sumă de bani unui bogat proprietar din 
Alaska, anume Hasting, care se afla pen
tru câtva timp Ia Paris. Pe când Hasting 
se plimba pe «Boulevard des Italiens* el 
a fost întâmpinat de un domn elegant îm
brăcat, care’l întrebă pe englezește de lo
cul unei străzi. După ce Hasting îi dădu 
indicația necesară, necunoscutul, spunând 
că nu e grăbit, propuse bogatului proprie
tar să intre într’o berărie din apropiere. 
La plată Hasting scoase portofoliul. In a- 
celași moment un străin i-1 smulse din 
mână și fugi. Necunoscutul, care se afla 
cu Hasting la masă, se prefăcu că vrea să 
urmărească pe hoț și dispăru și el. Poliția 
a reușit însă să’i prindă. Domnul elegant 
îmbrăcat era vestilul pungaș Oto Drien.

Ce trebue să înțelegem prin tradiție.
Bourget, celebrul academician fran- 

eez, a ținut, într’o întrunire de studenți 
catolici din Paris, un prea interesant dis
curs, asupra «tradiției necesare*.

Una dintre marile greșeli ale timpu
lui, în care trăim, — a spus subtilul ro
mancier, — este credința că totul tre- 
bue să evolueze, chiar și adevărurile fun
damentale. Ideia aceasta se exprimă, spu- 
nându-ni-se că trebue să mergem cu se
colul, cu ideile și tendințele lui, să urmărim 
aspirațiile și idealul său. Pe cât de sedu
cătoare este această formulă, care pare 
că resumă în ea condiția chiar a activită- 
ței și progresului, pe atâta este și de pe
riculoasă. Bonald a semnalat cel întâiu 
pericolul acestei credințe, într’o strălucită 
pagină de bun simț, pe care ar trebui să 
o citească și să o mediteze toți acei cari 
vorbesc, fără încetare, de o nouă societate, 
de o nouă morală, de o nouă biserică și 
poate chiar de o nouă evanghelie.

După această substanțială intro
ducere, Bourget continuă astfel discur
sul său :

„A trăi, spun aeeșt.i novatori, este a evolua. 
„Admitem, dar a trăi este în același timp și 

a dura.
„Tn evoluțiune, luată în înțelesul ei primitiv 

și biologic este într’adevăr o schimbare, dar este 
tot-odată și o statornicie.

„In ipoteza lui Darwin, care servește de tip 
evoluționiștilor noștri morali, specia nu evoluează, 
decât pen.ru a se conserva, adecă spre a păstra 
oare-cari organe esențiale, cari nu se pot schimba, 
căci schimbarea lor ar aduce nu evoluțiunea, dar 
moartea.

„Tot asemenea și în societate, există unele 
părți esențiale, cari nu pot, nu trebuie să se 
schimbe.

„Avem mai întâiu familia. Ea are legile ei 
de sănătate, cari erau adevărate în anticitatea cea 
mai îndepărtată, au fost adevărate, în evul mediu 
și sunt adevărate, în zilele noastre Monogamia, 
autoritatea părintelui de familio, conduita soției, 
deferența și respectul copiilor, sunt principii cari 
nu pot și nu trebue să evolueze.

„Avem apoi patria. Ea era aceeași pentru 
Greci și Romani, ca și pentru contimporanii Jeanei 
d’Arc. Patria este aceeași pnntru noi și e făcută 
din respectul și apărarea a eeea ce au respectat și 

apărat strămoșii noștri, din acel colț al solului, in 
care ei au trăit și pe care l’au apă; at.

„Avem în sfârșit biserica, și aici nu pot de 
cât să vă amintesc vorbele Scripturii — „Unde 
vom merge, Doamne, tu care ai cuvinte de viață 
vecinică ?“

„Toate acestea constituie ceea-ce un alt doc
tor, in științele sociale, Frddâric le Play, numește 
„constituția esențială a umanităței". lată ceea-ce 
trebuie să înțelegem prin „tradiție".

Multamita publică.
La petrecerea cu dans a studenților 

dela gimnaziul gr. or. rom. și școala co
mercială gr. or. rom. din Brașov, ținută 
în 31 Ianuarie v. a. c., s’au făcut urmă
toarele suprasolviri:

D-nii Diamandi Steriu 2 cor., I. Mu- 
răroiu 2 cor., d-nele E. Sabadeanu 10 cor., 
Eleftera Safran 2 cor., d-nii Pavel Percea 
prof. 1 cor., Ioan Petrovici prof. 2 cor., 
Const. Popovici 10 cor., Mihai Popovici 20 
cor. (ulterior încă cor. 4’56 — un rămășag) 
d-nele Elena Popovici 10 cor., Maria Bag- 
dasarov 2 cor., Maria Pruncu 1 cor., d-nii 
Vasile Literat, maior 2 cor., loan Țipu 5 
cor., Franț Șimai 5 cor., d-nele I. Hamzea 
2 cor.. Maria Dușoiu 2 cor., d-nii G. Cho- 
lariu 2 cor., Simon 1 cor., Iosif Maximilian 
paroch 2 cor., Dr. N. Vecerea 10 cor., Tit 
Liviu Blaga prof. 4 cor., Const. Nedelcu 
prof. 2 cor., Dr. Emil Dan 3 cor., d-șoarele 
Riemer 2 cor., d-nii Dr. A. Străvoiu 2 cor., 
A. Ciortea prof. 1 cor., A. Banciu prof. 1 
cor., V. Voina protopop 3 cor., Caius Pop 
4 cor., St. Mihalovits 1 cor., d-na Virginia 
A. Vlaicu 5 cor. Cu totui 125 cor. 56 b.

Primească generoșii donatori cele 
mai călduroase mulțămite.

Comitetul arcmgiator.

Bibliografie.
Odele lui Quintus Horatius Flaccus. A a- 

părut și al V-lea fascicul al acestor ode, traduse 
românește în proză, provăzute cu interpretări în 
folosul tinerime! studioase și al privaților de Ga- 
vril Pop, canonic, Blaj, 1908. Tip. Semin. Arhid. 
Prețul 40 fii.

Luăm notiță cu plăcere despre lucra
rea de merit neîndoelnic pentru toți ceice 
sunt de credință, că pe lângă științe este 
indispensabilă cultura clasicităței antice 
latine și elenice drept disciplină a croirilor 
junimei noastre studioase.

Părintele canonic Gavril Pop din Blaj, 
a tradus în românește odele *liiî Horatiu, 
poetul filosof latin, înzestrând traducerea 
sa dealmintrea numai în proză, cu note 
aprețiabile din toate punctele de vedere.

Fără să avem pretenția a face o cri
tică amănunțită operei Părintelui canonic, 
ne simțim datori a atrage atențiunea tu- 
tulor, cari să interesează de cultura noastră 
școlară, asupra acestei lucrări meritoase 
din orice punct de mânecare.

Textul latin are în frunte o mică no
tiță relativă la ideile desvoltate de poet. 
După text urmează traducerea într’o limbă 
românească curată și cursivă. In fine no
tele explicative valoroase din punct de ve
dere limbistic și istoric-archeologic.

«Arhiva* rev. științifică și literară din 
lași, apare odată pe lună, director A. D. 
XenopoJ. Cuprinsul: In al XIX-lea an. A. 
D. Xenopol: Din scrierile Vornicului Teo
dor Burada. Vornicul Teodor Burada: A- 
mintiri de călătoriile în țară și în străină
tate în 1816. P. Zosin: Papucii lui Empe
docles (versuri). Caton Theodorian: Duhu
rile— Poveste adevărată. Eugeniu Revent: 
Cântec. A. de Giers: Din trecutul Consu
latului rusesc din Iași. A. D. Xenopol: 
Lupta între Drăculești și Dănești (Introd.). 
Gordon: Când Luna (versuri). T. T. Burada: 
începutul Teatrului în Moldova. G. V. Bo- 
tez-Gordon: Samariteanca. Evanghele în 3 
tablouri, în versuri, de Edmond Rostand 
(trad.). D. C. Zavaliade: Cântec. Dr. L. Cos- 
movici: încercare de a lămuri hiperestesiile 
în hemisecțiuni medulare. G. Pascu: Stu
dii Filologice. Elemente latine în limba 
română. Scrisoarea d-lui H. Sienkievicz 
cătră A. D. Xenopol.—Cronica: L. C.: Strâm
toarea Panama. Fabricarea camforei. O 
nouă fabricare a creioanelor. Iuțaia vapoa
relor. G. Pascu: «Abilități* de ale d-lui 
Gustav Weigand. A.: Presa franceză despre 
A. D. Xenopol. — Ilustrații: Portretul Vor
nicului T. Burada după tabloul de Schia
voni din pinacoteca din lași.

Pentru orice privește redacția și ad
ministrația a se adresa d-lui A. D. Ata- 
nasiu, profesor, lași. Abonamentul 10 lei 
pe an.

A apăru! >Legenda Funigeilor*, poem 
dramatic în irei acte de St. O. Iosif și D. 
Aughel. Pn-țu! 1 Leu.

loan Adam-. „N-zainți" povestiri h 
„Pe lângă vată", pi de și glume țărăneș!i. 
Ambele ă 1.50 cor.

ULTIME ȘTIRI.
Viena 18 Februarie. — Comisiu- 

nea războiului a continuat discuțiu- 
nea bugetului extraordinar al războ
iului. Ministrul de războiu Schoenaich, 
răspunzând diferitelor întrebări, de
clară că nu au avut loc noui nego
cieri cu Ungaria în privința chestiu
nilor militare. Personalul nu va primi 
ca limbă de comandă nici pe cea 
ungară, nici pe cea croată, ci limba 
de comandă va rămânea cea ger
mană.

VieH3j 18 Februarie. Ziarul „Die 
Zeit“ află din Petersburg că e fapt 
necontestat, că Rusia trimete trupe 
la granița turcească, dar că scopul 
acestei mobilizări este să facă o de
monstrație contra Turciei pentru ca 
Poarta să dea învoirea ei pentru con
struirea liniei ferate dela Dunăre până 
la marea Adriatică.

Atena, 18 Februarie, După știrile 
răspândite aci se plănuește în insula 
Corfu un atentat anarchist în contra 
castelului Achileyon. Aceste svonuri 
sunt probabil în legătură cu știrea că 
împăratul Wilhelm a renunțat la că
lătoria sa în insula Corfu. Guvernul 
grecesc a luat toate măsurile posi
bile, dar nu poate da o garanție care 
să liniștească pe împăratul Wilhelm 
în cazul unei escursiuni în Albania. 
Faptul acesta întărește acum ipoteza 
că în asemenea împrejurări a renun
țat împăratul Wilhelm și la călătorie 
sa în Egipt.

Diverse.
Cel mai tânăr suveran. Noul rege ai 

Portugaliei, Manuel II, deabea e în vârstă 
de optsprezece ani, este cel mai tânăr 
dintre șefii de stat din Europa. Regele 
Spaniei vine în al doilea rând, căci va îm
plini la 17 Mai viitor, 22 de ani, iar re
gina Wilhelmina a Țărilor de jos va fi la 
31 August de 28 ani.

Cei mai tineri suverani sunt după 
aceștia următorii:

Regele Haakon VII al Norvegiei îm
plinește la 3 August 36 ani: regele Italiei 
la 11 Noemvrie 40 ani, Țarul la 18 Mai 
40 ani.

Pe de altă parte cel mai bătrân este 
Francisc Iosif, a cărui ,'aniversare de 7S 
ani se va sărbători la 18 August. După 
dânsul urmează: regele Belgiei (născut la 
9 Aprilie 1835) și Papa Piu X (născut Ia 
3 Iunie 1835; apoi vine Regele României 
(născut la 20 Aprilie 1839) și în sfârșit 
Fallieres, presidentul Republicei franceze 
născut la 6 Noemvrie 1841, și care este 
numai cu trei zile mai bătrân ca regele 
Eduard VII, născut la 9 Noemvrie 1841..

împăratul Francisc losif e totdeodată 
și cel mai vechiu în domnie : El se sui pe 
tron la vârsta de 18 ani.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactorrespons.: Victor Branisoe.

Se bucură părinții
de efectul ce-1 produce Emulsiunea 
Scott în ori și ce ocasie, mai cu 
samă la boală de rachitism

Emulsiunea Scott
vindecă repede, întărește muscuălura 
și oasele copilului și ajută la desvol- 
tarea fizică. Un resultat escepțional 
de vindecător, numai cu o doftorie 
atât de miraculoasă se poate ajunge.

Seolt confine numai sub
stanțele de rangul prim 
și numai procedura ex
traordinară a lui Scott 
o face atât cu efect, în
cât nu numai tinerii și 
bătrânii, dar chiar și co
pii bolnavi de m arte o 
pot mistui. (6)

Veri’abilă, numai cu 
marca pescarului ca 
semn de garanție a 

procedure! iui 
Scott.

Prețul unei sticle origi
nala 2 coroane 50 bani;

Se capătă în toate 
farmaciile.

pen.ru
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— ... Se pot procura —.... ..
următorele oarțl literare dela scriitorii 

noștri de valore: 
Alexandri: „Poesii" (30 bani porto) 

„ „Teatru" 1, II, III â. .
„ „Proză" ..........................

Alexandrescu: „Versuri" .... 
Brăte.scu: „Nuvele" ■........................
Bolintineanu: „Poesii"....................
Negru ții: . Proza".............................
Constanța Hudoș: „Frumos" . . . 
Ispirescu: „Basme"........................
Gorun: „Taina a șasea"...................
Leca: „Tainele cerului"....................
Pawn: „Povestea Vorbei" .... 
Xegoescu: „Fabule".........................
Livescu: „Nu se cuvine" .... 
Jules Brun: „Moșn6gul de la munte" 

(roman)............................................
Bârsan: „Popasuri vânătorești . .

Cor.
9
9

Cor.
1-50 
1:50
1-50
1.25
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1-50
1.21 
500.

1457 szâm
19U7 vegrht.6.

Odobescu: „Opere oomplecte" . 
Bratescu Vo'nești: „Nuvele și

n 1 50

schițe ........................ n 1-50
Beldiceanu : „Chipuri de la ma-

hala"............................. 1.50
Boureanu: Povestiri din copil.. 1 50
Cunțan Maria: „Poezii" , . . 1-25
Chendi llarie' „Preludii" 2 50

Becescu: „Ștefan ce) mare" 
Coatu: „Dm viața țărănească" 
Coșbuc: „Fire de tort" . . .

„ „Povestea unei coroane 
de oței“....................

„ „Sacontala" Traducere li
beră, după Calidasa"

„ „Cântec de vitejie" . .
Cvjbă: „Povestiri din copilărie" 
Caragiali: „Note și schițe" 
Al. L lor ini: „Povești populare" 
Iosif: „A fost odată" .... 
&■ Nădejde: „Robia Banului" .

„ „Patimi" ....
Smara: „Corbul ou pene de aur" 
Speranță: Teatru sătesc „Mireasa"

»
9

1.50
1-50 

—•50
1- 50
2- EO

» 1-50

„ „Curcanii" 
„ Lângă Pa

9

» 
mânt* 

Tănăsescu: „Teatru de școală" 
Slavici „Manea"....................
A. O. Maior: „Biblioteoa co

piilor" vol. I. și II. 4 
Elena Far a go : „Versuri" . .
Bolcaș: „Năvăliri barbare" . . 
Ciocărlan: „Traiul nostru" . .
H. Petrescu: Maxim Gorki nuvele" 
Ciura: „Icoane" . . , . .
Stelian Rusu: „Foiletoane" 
Bârsan Z.: „Ramuri „ . . .
.Sonte.s-ett: „Ego"....................
Carmen Silva: „Valuri alinate" 
Moruzi: „Rușii și Românii" 
Râznovanul: „Popasuri vâoă- 

torești"........................
lorga : „Negoțul și meșteșugul" 
Bârsan: „Visuri de noroo" . .
Negoescu: „Fabule și fabuliști" 
Slavici: „Vatră părăsită" . .

„ „Din bătrâni" .... 
Sandu Aldea: „Două neamuri" 
Razetti: „Epigrame" .... 
Mera: „Din lumea basmelor" . 
Cioflec: „Doamne ajutăne" . .
Badoveanu: „Mormântul unui 

copil"........................
„ „La noi în Viișoară" 

Urecliia „în Buceoi" .... 
Dawș: „ 
JZeawndrr.

9

» 
TI
9

9

9

n
n
9

9

9

9

9

n

n
9

9 

n 
n 

»
9

9

n 

n

9

t

■

9

9

9

»

9

»

H

9

Do nona Otea" teatru 
„Poesii" . . . .
.Teatru vol. I. II.

I I. și IV. â . . . . 
„Prosă" opere compl."

» 

n

p

B

” - Alexandrescu: „Versuri și prosă" 
Bolintineanu D.: „Opere compl." 
Creangă: „Opere complecte" 
Bminescu: „Literatura poporală"

„ „Geniu pustiu" . . .
„ „Scrieri politice și li

terare" ........................
Filimon: „Ciocoii vechi și noi" 
Negruzii: „Opere complete"

»
9

n

n
n

9

n
9

n

s'—
1--
2-—
2 —
2-—
1--
2-—
2 —
2-50 

-■50 
-•50

-•50
1-
2-50

1-60
1- 50 
1 —
1.50
1—
1-20 
r-
2—
110
1-50
1.50

1- 50
2 50
2- —
125
2--
2-50
1-50
150
3.50
1.50

2—
2—
1-50
1 —
1.50

1-50
1-5')
1.25
1-50
1-. 0
1- 50
2- -

2—
1-50
1-50

Arveresi hirdetmeny.
Aluhrott biiosâgi vegrehajtâ az 

1881. evi LX. t. cz. 102 § a 6rt> 1- 
m6ben ezenoel kOzbirră teszi, hogy 
a brassoi kir T6rvPDysz6knek, mint 
csOdbirosâgnak 1907 6vi 9239 szâani 
vbgzP89 kOvetkeztfiben v b. Jekel 
Ern6 csOdtOmegohez beleltârozott ds 
a csOdleltâr 1—9. 11—21. 23—916. 
919—922 tetele alattfelvett 5016 kor. 
19 fill-re becsfiit uzletibereudezbs 
fugzer, festAk gyarmat rdvidâru ao- 
mânczozott edenyek egy tetelben 
5016 Kor. 19 fill, lenem szallithatd 
kikiăJtâsi ârban Dyilvânos ârveresen 
eladatnak.

Ezen ârverdsnek Brass6ban Hos- 
szu-utcza 64 sz al. leendd megtar- 
tagâra 1908 e i Februar 29 napjănak 
dele otti U (raja hatâridOul kituzetik 
6a abhoz a venni szândekozok ezen- 
nel oly megjegyzbsael hivatnak meg, 
hogy az erintett ingâsâgok a fenti 
feltbtelek mei ett azonnal keszpenz 
fîzetes mellett a legtbbbet igerâtiek 
elfognak adatni.

Ainem yiben azonban az egy 
tâtelben kik âl tot,t ingokra 5016 kor. 
19 fill kikiâlltâsi âr melletti igăret 
m m tâtetnek a fent megjelolt tng6k 
leltâri sorretidben tbtelenkent a fen- 
tebbi hatărnapon es kovethezo napokon 
azonnali keszpânz fîzetes mellett 
a iikspg eseten becsâroa aloi ia ela- 
datni fognak.

Az ingdk Dr. Theil Vilmos tO- 
meggondnok kbzben jottăvel meg- 
tekinthetok.

Brass6, 1908 Februar 10.

RONCEA & MÂNU 
fabrică **c 

Brânzeturi și Cașcaval 
Brașov, Pe Tocile nr 15.

Recomandă produsele fabricei cu 
prețurile următoare:Cașcaval trimis cu poșta 
pană la 5 Kigr. kilogramul cu cor. 1 40 

n n 25 „ n „ „ 136
n n 50 n n n 133

Comande se efectuează prompt și 
Prețurile sunt netto Cassa fără obligămănt 

loco Brașov.

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat sau lunare.

Zalmâr Ignâcz,
(43,3 — 3.) kir. bir. vegrehajtd.

Un articlu căutat 
pentru 

neguțători
în părțile locuite de români și sârbi 
este birca renumită pentru ciucuri 
la oprege și peDtru țesut de braciri. 
cătrince și măsaie. Bmca aceasta 
resucită are glanți (luciu) demătasă 
și este tare căutată în multe locuri. 
Cereți mustre gratuit în 30 de co
lori dela

Magazinul de bircă alai 
Alexandru Kocsis 

văpsitor în Nemetbogsân
Nr. 28,6-5. Krassd Szoreny.

iul, firmă de mulți ani recunoscută ca prima 
și foarte solidă:

Prima Pepinerie cu vițe uobilitate
<lc pe Târnava.

Proprietar, fr. caspari, MeUiaș [Arfleal].
Cereți Catalogul prețurilor I

Gatalt gul conține Scrisori de recunoș
tință din toate părțile ț£re>. F'ecare pro
prietar de vii se poate convinge, înainte 
de a o mund - de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în scris la vre-o 

persoană cunoscută.
[901 ',34—47.1

șepci de blană, Crimer și Stofă. Tot-feiul de Baltoane blă-

Magazinul me» dela 1 Oct, a. c- 
se află în Stada Porții Nr. 48.

nărie subțire

Am onoarea a 
aduce la cunoștința 
On. public, că am 
deschis provizor un 

Atelier

m Brașov, Târgul 
Inului Nr. 26, unde 
se pot căpăta nu
mai c o n f e cți nni 
propi-ii de gulere de 
Dame (boaci, mufuri, 
nite pentru Dame și Copiii, Figaro și patefoane, cu un cuvânt toate articolele ce 
se țin de blănărie, Inorate modern, în asortiment bogat cu prețuri foarte ieftine.

Prin esperiențele mele câștigate atât în capitală, cât și în străinătate pot 
satisface tuturor n cerințelor spre deplină mulțumire.

Fiin căptușeli de blană. — IVimesc reparaturi.
Articole de blănărie cumpărate dela mine le curăț fără plată. 
Comande din tLră le ezecut punctual- — Servi iu solid. — 
Mă rog de sprijin. Cu toată stima

Weiszf'eiler Sandor,
Tolănar snloțire-

<Mureșianu
Simșow, TTergui IrasaSrai Wr. U®.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put£ esecuta ori-C0 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUK, A.HSINT ȘI COLOȘI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ 81 DIDACTICE

ST-A.TTj’TCZEL
roi PMODICE.

BILETE ~DeT VISITĂ
DIFKRITH FOBMATE.

PROSRAlffi'ELEGANTE.
BILETE DE LO&ODBĂ ȘI DE HMTĂ

DUPĂ DOEINȚĂ ȘI ÎN COLOBI.

AJViiîvȚiJiii.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tfirguj Inuiui Nr. 30, îneta- 
giul, îndârept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din afară rugăm a le adresa la 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

J •>

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciun.

Comptun, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

CotâVâ'vlâ, in Iotă măzimea-

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

modern insta'at----- afară

Să nu se

de Kartel liferează prompt ori ce cant’tato de
Q ACID CARBONIC S 

natural, chemic foarte curat, lin'd
din izvoarele cu acid carbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, oârciutnarilor, 

șt alte scopuri industriale.
c rh i m h p cu acid carbonic preparat BLUimuc artificial și puțin spornic.

Serviciu demn de încredere și canseiențioa

Apă minerală și apă vindecătoare
în sticle de ’/t și ’/2 litre.

Cu succes miraculos la suferințe de inimă, rinichi și bășică.
Apă de masă de rangul întâîu! ’.

Informații se dau cu plăcere din partea 
Mu'Chong’s Kohlensăure-Werke und 

Mineralwasser Versandt in Buziasfiirdo 
telegramelor: MCSCHONO BEZIĂSFURDO. Inter. Telef.Adresa

— Se caAXtă, representanți locali atolii.

Tipografia A. M.ureșianu, Brașov.
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INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PRETURl-CUREțȚE și diverse 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul
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