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„Garanțele constituțmnei4.
(ss) Ministrul Andrassy a presentat 

deja coroanei mult amintitele sale 
proiecte de lege, care au să conțină 
„garantele constitutiunei". Se svoneste 
că Maj. Sa a primit pe ministru în 
audiență foarte grațios, i-a ascultat 
raportul cu multă bunăvoință, și că 
sunt cele mai bune prospecte că pro
iectele de lege presentate de ministru 
vor primi aprobarea monarchului.

Suntem curioși, ce va mai fi și 
această garantare a constituției.

Pe cât știm noi, constituția o 
garantează jurământul regelui — la 
încoronare și ar garanta-o respectarea 
necondiționată a legilor sancționate 
din partea guvernelor și a organelor 
lor. Regele să și ține strict de jură
mântul său, precum recunosc și cele 
mai radicale foi maghiare, numindu-1 
„cel mai constituțional rege“; dar cum 
stăm cu respectarea necondiționată a 
legilor sancționate din partea guver
nelor și a organelor lor? Și ce fac 
aceste, ca legile să fie respectate de 
toți cetățenii statului ?

In privința aceasta stăm foarte 
rău, am putea zice, nici-cum.

Guvernele ungare nu numai că 
nu fac să fie respectate de fiecare 
cetățean legile sancționate, dar ele 
înseși nu respectează și nu esecută 
legile, cari nu le plac, cum este d. e. 
legea despre egala îndreptățire a na
ționalităților, ba declară pe față în 
dietă, că nu le vor esecuta și respecta.

Legile la noi nu se aduc atât 
pentru biuele și folosul de obște, 
adecă al tuturora, cât mai mult din 
considerații de putere, adecă cu scop, 
ca pretutindenea să prevaleze cetă
țenii născuți. maghiari, iar ceilalți să 
fie majorisați. Legea electorală. împăr
țirea cercurilor electorale, locul ale- 
gerei de deputat, viriiismul ș. a. ne 
dovedesc aceasta de stul de eclatant.

Față cu asemeni înclinări, por
niri, și nefaste aberațiuni erezite din 
moși-strămoși, ce „garante de consti- 
tuțiune“ ar mai putea fi?

Garanța cea dintâiu și cea mai 
mare a constituției ar fi, ca consti
tuția însăși să fie proprietatea tutuFOILETONUL »GAZ. TRANS.*
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Din bătrâni.
Pe tot întinsul țării Ardealului să 

găsesc numeroase urme de așezări preis
torice, rămășițe de traiu omenesc din vre
murile iară istorie scrisă. Mai ales preajma 
rîurilor e bogată în material archeologic 
preistoric, în stațiuni preistorice. Întâm
plarea oarbă și săpăturile sistematice in- 
terprinse de societățile istorice și archeo- 
logice maghiare au scos la lumina zilei ne
numărate morminte, apoi instrumente de 
piatră și lut, de bronz și de fier.

Pe hotarul satelor românești Cacova 
și Vălișoara, lângă cheia Trăscăului, apoi 
în peșterele strâmtoarei, numită și cheia 
Aiudului, dădură archeologii în deceniul 
din urmă de însemnate obiecte preistorice 
și de movile, de stumuli*  cari acoper ră
mășițele pământești ale celor mai vechi 
biruitori pe aceste plaiuri.

Nu departe de numitele locuri, tot în 
comitatul Turda-Arieș, în apropierea co
munei Berchiș am găsit vara trecută cu
rioase și. rari locuințe preistorice. Pe o 

ror cetățenilor și nu numai a privile-1 
giaților. Aceasta garanță nu o avem, 
nici nu credem, că după aceasta um
blă ministrul Andrassy la Viena.

Dar nici atâta garanță nu ofere 
constituția, ca cel puțin voința majo
rității, alese pe baza legilor aduse de 
privilegiați pentru privilegiați, să se 
respecteze, și minoritatea să nu îm
piedece activitatea parlamentului prin 
tot felul de apucături, volnicii, ob
strucție ș. a. precum ne arată chiar 
trecutul recent al partidelor coaliate, 
cari stăpânesc azi situțiunea politică 
în țară și dispun de putere.

Ce mai umblă dară ministrul An
drassy după garanțe ale constituțiunei, 
când cei-ce dispun de drepturi și de 
putere n’au și n’au avut nici-odată 
simț pentru o adevărată și dreaptă 
constituție, n’au simț nici pentru par
lamentarism, ear legile ce înșiși le-au 
adus, dacă nu le convin, nu le bagă 
îu samă?

Credem a nu ne înșela, dacă 
vom admite, că aceste garanțe con
stituționale proiectate de Andrassy 
nu sunt decât mijloace de a le asi
gura stăpânilor de azi mână liberă 
în ceea-ce numesc ei patriotism, adecă 
mijloace de a putea face în cas de 
nevoie rezistență, legând totodată 
mâna celor ce pot să-i împedece în 
acțiunea de resistență.

Ministrul Andrassy se arată a fi 
șiret, dar nici alții n’au că(Jut pe 
vârful capului.

Viitorul va face lumină asupra 
intențiunilor ministrului de interne și 
asupra rezultatului stăruințelor sale. 
Mult ne mirăm însă că miniștrii a- 
cestui guvern transitoriu, care a pri
mit numai însărcinarea ca să facă a 
se vota așa numitele necesități de 
stat, să încheie, sau, mai bine zis, să 
ratifice convențiunile de lipsă și mai 
ales să introducă votul universal, s’au 
ocupat și se ocupă cu mare zel de 
toate : Polonyi de reglementarea pre
sei, Andrassy de garanțele constitu
ției, Apponyi de subjugarea învăță
torilor și învățământului nemaghiar 
— numai cu legea despre votul uni
versal nu grăbesc.

Și totuși ce garanță mai puter
coastă acoperită de-o pădurice de mes 
teacăn, numită »la hurie*  găseau sătenii 
din vremuri vechi niște »hude«, adecă 
găuri suterane, scobite de mână ome
nească. Dar curând după ce au fost des
coperite, s’au înfundat cu pietri și cu pă
mânt. Acum abia am mai aflat una. Gura 
ei la suprafața pământului are un diametru 
de '/2 de metru, care se lărgește în jos 
până la 85 de centimetri. Toată intrarea 
asta, gâtul scobiturii e aproape un metru 
de lung. Cavitatea’însași, care urmează mai 
jos, are forma unui glob destul de regulat. 
Inălțimea-i e de 1.73 m., iar diametrul pe 
la mijloc 1.65 m., așa că încap întrânsa 
5—6 oameni în vreme de nevoie. N’am 
dat de nimica în gaura asta suterană, căci 
unii țărani scormoniseră printr’ânsa mai 
nainte, căutând comori, Probabil însă că 
in partea locului se găsesc obiectele carac
teristice culturii epocei de peatră, în care 
scobiau oamenii asemenea locuințe sub 
pământ.

Am ținut să dau știre despre >hu- 
dele*  dela Berchiș, căci sunt unele dintre 
cele mai rari urme preistorice.

In Țara ungurească numai ia Len
gyel, în comitatul Tolna, le mai găsim. Ar

nică pentru viața constituțională s’ar 
putea cugeta, decât ar fi realizarea 
reformei electorale pe baza votului 
universal, dacă s’ar face în spirit 
adevărat liberal și cu dreptate față 
cu toți locuitorii și față cu toate po
poarele țării?

Din dietă. Eri s’a continuat desbâte- 
rea pe paragraf! a proiectului de lege pri
vitor la învățătorii de stat. Au fost puțini 
deputați prezenți și dintre deputății na
ționaliști au lipsit cei mai mu Iți. La § 19 
deputatul Dr. I. Maniu a declarat că dis
poziția, după care numai aceia poate fi 
membru al curatoriului care știe ceti și 
scrie ungurește, e vătămătoare și dejosi- 
toare pentru aceia din nemaghiari, cari nu 
știu ungurește. Președintele lusth a che
mat la ordine pe dep. Maniu, zicând că 
nu poate fi depositor dacă legea pretinde 
de la cineva să cunoască limba maghiară. 
Maniu a propus ca această dispoziție să 
fie eliminată. I-a răspuns și Apponyi, com- 
băt.ându-1. Poziția de curator, zise ei, pre
tinde chiar din punctul de vedere admi
nistrativ, ca respectivul să cunoască limba 
maghiară. §-ul a fost apoi primit fără nici 
o modificare. După terminarea discuției 
speciale s’a primit proiectul și în total.

Sinodul protopresbiteral ordinar ai 
tractului Abrud, a luat — după cum ce
tim în >Tel. Rom*  — în ședința din 28 
Februarie v. c. la propunerea membrului 
Iosif Goniboș, cu privire la proiectul de 
lege al d-lui ministru de culte și instruc
țiune publică, următorul conclus:

sSinodul protopresbiteral gr.-or. ro
mân al tractului Abrud, ca reprezentanță 
legală alor peste 20000 mii suflete, conștiu 
de drepturile și datorințele sale bazate pe 
dispozițiunile §. 50 alin. 4 al Statutului or
ganic, cu vot unanim protestează contra 
proiectului de lege reîeritor la învățămân
tul poporal, prezentat camerei din partea 
ministrului de culte și instrucțiune publică, 
care nu numai că alterează drepturile bi- 
sericei noastre bazate pe legi existente și 
sancționate, ci tinde a destrăma întreagă 
biserica noastră, iar în legătură cu acest 
proiect, primește de al său memorandul 
bunilor noștri arhierei subșternut în con
tra acestui proiect de lege jignitor și tot
odată votează mulțămită și încredere de
plină domnilor noștri prelați bisericești, 
adresându-le rugarea fierbinte, ca să facă 
toți pașii posibili pentru rezolvirea favora
bilă a acestei cauze, intervenind chiar și 
la factorul suprem, la Coroană, pentru de- 
lăturarea din proiect a dispozițiilor vătă
mătoare drepturilor autonome ale bisericei 
noașt.re.« 
heologul de renume european, mort în zi
lele trecute, Wosinsky M6r, a săpat și 
descris mai multe locuințe suterane din 
stațiunea Lengyel. O parte din ele sunt 
mai spațioase ca cea dela Berchiș, au fund 
plan, și artă ici-colo și urme de vetre, 
cenușă. Altele sunt mai mici, și slujau de 
hambare, de grânare după părerea numi
tului archeolog.

Dacă trecem spre Răsărit, de unde se 
trag firele culturii preistorice, găsim locuințe 
suterane artificiale mai aproape în Grecia. 
La anul 1871 au fost descoperite în Pireu 
câteva locuințe săpate în pământ, unele cu 
dimensiuni și mai mici ca cea din Berchiș 
— având T75 m. înălțimea și 1’50 m. 
lărgime.

In Asia întâmpinăm cu miile scobitu
rile, locuințele sub pământ atât în munți 
cât și în marginea râurilor, în regiunile 
Tibetului, în India și Persia.

Analogiile amintite ne întăresc pă
rerea despre originea preistorică a hudelor 
dela Berchiș. Ca și’n alte locuri, oamenii 
din epoca neofită, a culturei mai înaintate 
de piatră, au fost meșterii acestor lăcașuri 
primitive. Ele datează deci din miia a 
doua-treia înainte de Christos. Popoarele

Aprobarea licitațiunei pădurilor apar
ținătoare universității săsești de cătră mi
nistrul reg. de interne o consideră orga
nul Sașilor din Sibiiu >Sieb. L). Tageblatt*  
drept un succes al politicei săsești. Ne era 
teamă, scrie numita foaie, că chestiunea 
aprobării acestei licitațiuni s’ar putea fo
losi de cătră guvern spre a face presiune 
asupra deputaților sași în ce privește ati
tudinea Jor în fața proiectului lui Apponyi. 
„Guvernul ungar știa că deputății noștri 
(sași) vor lua poziție hotărâtă contra pro
iectului lui Apponyi și că nu-l vor vota. 
Deja de două săptămâni s’a adus aceasta 
Ia cunoștință ministrului președinte și mi
nistrului Apponyi... Deputății noștri au 
acum mână liberă în fața acestui proiect 
și poporul nostru, respective conzistorul nos
tru, mulțămită acestei dotațiuni,se poate mai 
liber mișca în fața legei lui Apponyi. După 
cum se știe proiectul pretinde pentru în
vățătorii confesionali un minim de salar 
pe care cele mai multe comune ale noa
stre nu-l pot da... Acuma însă putem cu 
siguranță presupune că consistoriul nostru 
va întrebuința din suma anuală de 210.000 
cor., ce resultă din această iicitațiune, par
tea cea mai mare peDtru scopuri școlare*.

Programul partidului poporal german.
E de interes pentru noi Românii să cunoa

ștem punctele esențiale (1—5) ale programului par
tidului poporal german din cuvânt în cuvânt..De 
aceea le aducem aici în traducere fidelă. laiă-le:

1.
Noi cetățenii Ungariei de limbă ger

mană voim, fără alterarea probatei noastre 
fidelități față de stat, să susținem naționa
litatea noastră și de aceea pretindem ca 
parte esențială a drepturilor noastre cetă
țenești, stricta executare a legilor ce există 
deja pentru scutul tuturor naționalităților, 
dar cari nu se țin, și crearea de legi nouă 
în scopul acesta și o pretindem aceasta tot 
așa de hotărît, pe cât ne-am împlinit până 
acuma în totdeauna credincios datoriile ca 
cetățeni ai patriei noastre Ungaria și ni Ie 
vom împlini și în viitor cu credință.

2.
Pretindem respectarea conștienț’oasă 

și strictă a legei naționalităților ca mă
sură minimală, de care avem lipsă necon
diționat pentru libera desvoltare a cultu
re! noastre, pentru neîmpiedecata consta
tare a naționalității noastre și.pgntru li
bera folosire a limbei noastre materne’ ger
mane în viața publică, pe cari suntem firm 
deciși a ie apăra cu toate mijlocele legale.

3.
C'u deosebire pretindem ca cetățeni 

liberi egal îndreptățiți, respectarea bazata 
în lege și libera folosire a ljmbei noastre 
din acele vremi bătrâne trăiau vara sub 
colibe, și numai iarna ori în caz de pri
mejdie se adăposteau în astfel de găuri, 
săpate cu unelte de piatră în tereDul mai 
moale al dealurilor. Deasupra găurilor așe
zau desigur coperișe primitive. Un lemn 
despoiat de crăci servea poate de scară. 
Iată cUm ne povestesc >hudele« mute des
pre sbuciumările și traiul omului pornit 
spre civilisație, în vremi de mult trecute!

In legătură cu cele spuse, nu îndemn 
pe nime să jertfească averi întregi cu 
scormonirea și adunarea rămășițelor pre
istorice, cum fac compatrioții noștri sași 
și maghiari în patria noastră. Avem noi 
interese mai de căpetenie pentru cari să 
ne cheltuim banii, munca și viața. Socot 
însă, că atâta se poate cere dela ori-care 
Român de bine, ca să nu treacă în mâni 
și muzee străine obiectele arheologice — 
preistorice, romane ori mai nouă — care 
ne cad întâmplător în mână. Cărturarilor 
li-se impune datorința, să ferească de ri
sipă rămășițele culturale ale veacurilor 
apuse, mărturiile istorice din Ardeal, cin- 
stindu-le Muzeului Național din Sibiiu ori 
Muzeului arheologic din Blaj, după cum îi 
trage inima. nAlexandru Borza, 
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materne germane în viața comunală și mu
nicipală, limba protocolară germană, unde 
suntem în drept a o avea, și libera folo
sire a limbei materne în contactul cu au
toritățile statului între limitele trase de lege

4.
Protestăm în contra ori cărei încer

cări ce s’au făcut și se face de a ne ră
sfrânge folosirea limbei noastre materne 
în biserică și școală și în contra ori cărei 
vătămări a dreptului de proprie dispozi- 
țiune ce ne compete pe terenul acesta, cu 
deosebire în ce privește școalele poporale 
cu limba de predare germană cari ni sunt 
neapărat de lipsă pentru susținerea cultu- 
rei noastre. Pe câtă vreme statul nu-și va 
împlini îndatorirea legală ce există și a- 
etăzi, de-a înființa școale cu limba de pre
dare a tuturor locuitoriior Ungariei, școale 
pe cari nu vom înceta de a le pretinde, 
vom combate ori și ce străformare în școale 
de stat a școalelor confesionale sau co
munale.

5.
Voim să trăim în pace și amiciție cu 

toți cetățenii de altâ limbă și să respec
tăm drepturile lor, precum și pretenziunile 
limbei statului, întru cât sunt îndreptățite, 
după lege, tocmai așa precum pretindem 
respectarea drepturilor noastre, pe cari 
suntem deciși a le apăra cu toate mijloa
cele legale.

Adunare poporală în Bachnea.
Locuitorii comitatului Târnavei mici 

se convoacă la adunarea poporală ce se 
va ținea Duminecă la 24 Martie st. n. 1907 
în piața comunei (Bonyha) Bachnea la orele 
11 a. m. cu următorul program :

1. Deschiderea adunării.
2. Votul universal.
3. Libertatea pressei.
4. Proiectele de lege referitoare la 

școlile și învățătorii poporali confesionali.
5. Proiect de rezoluțiune.
6. închiderea adunării.
Bachnea (Bonyha) în 17 Martie 1907.
Simion Caluțiu m. p., Dr. Alexandru 

Morariu m. p., Dr. Romul Boilă m. p., Ni- 
culae Todoran m. p., Laurențiu Pascu m. 
p., Iosif Lita m. p., Emil Pop m. p., loan 
Radesiu m. p., M. Căluțiu m. p., Alesandru 
Maior m. p., loan Anca m. p., Moise Bir- 
tolon m. p., George Danila m. p., Petru 
Nyârâdi m. p., Emil Frâncu m. p., Grego- 
riu Nistor m. p., Sofron N. Oprea m. p., 
Petru Pop m. p., Stefan Nilca m. p., Ma- 
sim Blaga m. p., loan Bertia m. p., Dumi
tru Muntean m. p., George Săbău m. p., 
Tit Pop m. p., Rudolf Pop m. p.,Iuon Orosz 
m. p., Vasilie Cergizan m. p., Constantin 
Boilă m. p., Aurentie Pop m. p., Petru 
Moldovan m. p., George Botta m. p., Ne- 
culae Moldovan m. p., Ioan Boila m. p., 
Niculae Boila m. p., loan Mitru m. p., Ilie 
Stupari m. p., loan Golea m. p,, Dumitru 
Golea m. p., Vasilie Moldovan m. p., Olo- 
fir Pop m. p., Vasilie Stupar m. p., George 
Moldovan m. p.

Conflictul greco-român.
Conflictul greco- român este departe 

de a fi aplanat. Față de atrocitățile ban
delor grecești din Macedonia și atitudinea 
guvernului grecesc în acest conflict se știe, 
că guvernul român a decretat o serie de 
represalii în contra supușilor greci, prohi- 
bindu-se și ori-ce import de mărfuri din 
Grecia.

Pentru ratificarea acestor măsuri gu
vernul român a venit cu un proiect de 
lege. Acest proiect de lege a fost împărțit 
în ședința de Sâmbătă a camerei române.

Publicăm mai jos expunerea de mo
tive și proiectul de lege: »Prin înaltul de
cret regal nr. 2561 din 22 Iunie 1906, dat 
în baza legei votată de corpurile legiui
toare în ședințele de la 18 și 20 Maiu 1906 
s’a prohibit, cu începere de la 1 Iulie 1906 
ori ce import de mărfuri provenind din 
Grecia, fie că ar veni direct, fie în urma 
naționalizărei în alt stat și s’a stabilit ca 
supușii greci să plătească pentru proprie
tățile lor impozitul fonciar îndoit, iar pen
tru comerciu sau profesiunile ce ar exer
cita, impozitul întreit.

»Aceste măsuri urmează ca în confor
mitate cu dispozițiunile art. 6 al acestei 
legi să se ratifice de corpurile legiuitoare 
în cea mai apropiată a lor întrunire. In 
acest scop este întocmit alăturatul proiect 
de lege. Ministrul finanțelor Take Io- 
nescuc.

Iată și proiectul de lege:
>Proiectde lege pentru ratificarea mă

surilor de reprezalii în contra supușilor 
greci.

>Art. unic. — Se ratifică măsurile de 
prohibirea importului de mărfuri din Gre

cia și urcarea din impozite în contra su
pușilor greci prevăzute în înaltul decret 
regal nr. 2561 din 22 Iunie 1906, dat în 
baza legei din 18—20 Maiu 1906. Ministrul 
finanțelor Take Ionescu*.

Acest proiect de lege se va vota zi
lele acestea și imediat după ce va fi vo
tat va fi pus în aplicare.

Partidul poporal nemțesc și 
„Alkotmany“.

Cei dela organul partidului poporal 
maghiar sunt foarte cătrăniți de progra
mul Șvabilor din Bănat și găsesc că n’a 
fost nici o necesitate de a se înființa un 
partid poporal german în Ungaria.

>Alkotmany< zice că punctele 2—5 
ale programului partidului poporal german 
conțin niște postulate, cari tind a diviza 
Ungaria după rasse, se îndreaptă așadară 
în contra statului maghiar unitar. Legea 
naționalităților sau trebue pusă în prac
tică, sau trebue revizuită, dar programul 
Germanilor din Ungaria vorbește numai 
de esecutarea legei, deși legea aceasta nu 
mai corăspunde nicidecum stărilor de azi, 
luând afară acel principiu al ei, care ve
stește națiunea maghiară unitară și indi
vizibilă.

Foaia maghiară se miră apoi, că Nemții 
din Ungaria vorbesc de asuprire, când ni
meni nu le atinge măcar un fir de păr 
din cap. (?) Apoi zice, de ce să nu învețe 
Șvabii și ungurește? >Alkotmany< ar vrea 
să atribue toată mișcarea Nemților din 
Ungaria numai unor agitatori făr’ de con
știință, unor cavaleri, cari ar sta în legă
turi cu cei dela »Gross-Oesstereich« din 
Viena și cu »Alldeutscher Verband< din 
Germania.

E curios limbagiul acesta al orga
nului poporalilor maghiari »Alkotmâny<, 
dacă vom ținea seamă, că partidul poporal 
maghiar la înființarea sa a introdus în 
programul său anume un punct în care 
pretindea executarea legei naționalităților. 
Acum deodată nu vrea să mai audă nici 
de aceasta lege, nici de chestiunea națio
nalităților.

De când partidul poporal maghiar a 
ajuns și el ca membru al coaliției, la pu
tere, nu mai vrea să știe de angajamentul 
moral, ce l’a luat la înființarea sa față cu 
naționalitățile, și nici ca mai vrea să audă 
de executarea legei dela 1868. Aceasta do
vedește numai că și atunci, când s’aflau 
în opoziție, n’au stăruit sincer pentru a- 
ceasta executare, ci o cereau numai în 
scopul de ași câștiga aderenți în sânul 
naționalităților.

Cronica din afară.
Tratatul comercial sârbo-austriac. 

Guvernul Sârbiei a remis ministrului Austro- 
Ungariei răspunsul său cu privire la ultima 
notă austro-ungară. In acest.răspuns se 
spune că guvernul .sârbesc a luat cu sa- 
tisfacțiune la cunoștință nota Austro-unga- 
riei, care face cu putință reluarea tratati
velor pentru încheierea unei convențiuni 
comerciale, ceea-ce va fi în interesul am
belor state.

Din Duma imperială. Despre decursul 
ședinței de Sâmbătă, care s’a ținut după 
prăbușirea tavanului din palatul tauric, se 
comunică următoarele amănunte: Ședința 
s’a deschis în sala Rotundă la ora 11 și 
jumătate dimineața. Numeroși deputați se 
plâng că nu pot auzi cuvintele președintelui. 
Președintele numai cu greu poate restabili 
liniștea. Deputății cădeți propun a se sus
penda ședința fiind imposibil a se lucra în 
așa o sală. Deputatul Alexinsky, socialist
democrat, caută să acuze pe membrii dreptei 
că au complotat contra Dumei. (Stânga 
aplaudă). Pieședintele chiamă pe oratoria 
ordine. Mai mulți alți deputați se pronunță 
pentru suspendarea ședințelor până ce se 
va găsi un nou local corespunzător. Pre
ședintele în mijlocul sgomotuluî, care e 
mare, pune la vot propunerea de a suspenda 
ședințele și de a da însărcinare biroului 
presidential al Dumei de a conferi cu gu
vernul pentru a se alege un local mai 
propriu pentru continuarea ședințelor. Pro
punerea se admite aproape în unanimitate. 
Ședința este ridicată Ia 12 și 10 minute.

Agenția Westnik telegrafiază că după 
ședința Dumei președintele Dumei, d. Go- 
lowin a conferit cu președintele consiliului 
Stolipin și cu ceilalți miniștri. S’a hotărît 
să se facă un plafon de pânză pentru ca 
ședințele să poată fi reluate în sala mare 
la 20 Martie.

Relațiile dintre România și Serbia. 
Ziarul >Samuprava« organul guvernului 
sârbesc într’un comunicat general cu pri
vire la politica externă a cabinetului Pașici, 
vorbind despre relațiunile cu România, 
spune că legăturile cele mai corecte de 

vecinătate și cele mai leale tendințe poli
tice leagă Serbia de regatul României.

Intervenția puterilor în chestia ban
delor macedonene. Ziarul »Politiscbe Co- 
respondenze află din Constantinopol urmă
toarele: Deoarece se prevede că după to
pirea zăpezilor, bandele din Macedouia vor 
începe din nou să între în activitate, s’a 
adresat Porții de cătră puterile amice, o 
cerere prin care i-se cere să aibă o inter
venție mai energică față de bande. In urma 
acestei intervenții s’a cerut să se dea in
spectorului general din Macedonia puterile 
necesare și trupele trebuitoare pentru a 
putea urmări cu succes bandele. Turcia a 
obiectat că în țările vecine balcanice ar 
trebui să se oprească formarea de bande. 
Puterile au adus aceasta la cunoștința 
statelor balcanice.

Declarațiile noului prim - ministru 
bulgar. Noul prim-ministru Gudeff a făcut 
eri următoarele declarațiuni importante: 
Vom continua politica lui Petcoff. încă în 
sesiunea aceasta a Sobraiiiei vom veni cu 
un proiect de lege pentru reorganizarea 
poliției în așa mod, ca să putem urmări 
de aproape mișcările revoluționarilor. Vom 
veni cu o lege a presei pentru a apăra pe 
miniștrii de atacurile ce se îndreaptă în 
contra persoanei lor și a vieței lor private.

Turburările agrare din Moldova.
In camera română respuuzând eri la 

interpelarea d-lui Ionel Brătianu în privința 
turburărilor agrare din Moldova de sus, 
d-l ministru G. Gr. Cantacuzino a zis, că 
s’a atins o chestiune delicată și arzătoare, 
care trebue să îngrijească simțămintele de 
dreptate și de umanitate a oricărui bun 
Român. Acapararea moșiilor prin arendare 
în număr mare și întinderi de pământ în
semnate de cătră unii exploatatori puter
nici prin averea lor, constitue negreșit un 
pericol economic și social de-o gravitate 
netăgăduită.

Primul ministru adause, că guvernul 
s’a preocupat de chestiune și cu toate di
ficultățile, pe cari le întâmpină, o soluțiune 
să impune pentru a liniști țara și a înfrâna 
poftele nesățioase.

Terminând d-l Cantacuzino a decla
rat, că prima datorie a guvernului este de 
a menținea ordinea și a împedeca desfă
șurarea pasiunilor nesănătoase și a pof
telor neînfrânate.

*
Cu privire la știrile alarmante din 

nordul Moldovei »Conservatorul« publică 
un comunicat în care zice :

Este adevărat că în unele localități 
țăranii au făcut manifestațiuni ostile aren
dașilor streini, dar mulțumită intervenirei 
la timp acelor în drept populațiunea s’a 
liniștit.

După ultimile știri, țăranii din comu
nele din vecinătatea orașului Botoșani au 
pătruns, în grupuri mici, în localitate și 
s’au dus la domiciliile arendașilor streini 
pentru ași exprima doleanțele lor. Auto
ritățile au luat măsuri pentru ca să se 
evite conflicte.

In timpul acesta însă s’au format in 
oraș bande de oameni fără căpătâiu, abso
lut streine de populațiunea rurală, cari s’au 
dedat la câteva acte de sălbătăcie contra 
locuințelor comercianților evrei.

Poliția și autoritățile au intervenit 'a 
timp pentru a putea restabili ordinea In 
genere, știrile primite din județele Iași, 
Botoșani și Dorohoiu sunt liniștitoare.

ȘTIRILE ZILEI.
— fi Martie v.

Sesiunea generală a Academiei se va 
deschide la 20 Martie v. viitor și va dura 
25 de zile. In decursul acestei sesiuni Aca
demia va avea sase pronunțe asupra'opu- 
rilor presentate ei pentru obținerea diferi
telor premii.

Crearea unui institut pentru fiicele de 
militari români. Din București se scrie: 
Regina României în nețărmurita și ne
adormita Sa dorință de a ușura nevoile 
în ori-ce direcțiune, simțind necesitatea 
unui institut de educațiune pentru fiicele 
de militari spre a li-se da pe lângă o edu
cațiune corăspunzătoare pozițiunei lor so
ciale și o instrucțiune de așa natură încât 
la nevoe să poată și numai prin ele înșile 
face față exigențelor vieței, a binevoit să 
alcătuiască, secții de militari, un comitet 
de patronaj, care sub înalta sa presiden- 
ție să realizeze această mare ideie: crea
rea unui institut de educațiune pentru 
fiicele de militari. Pe lângă comitetul de 
patronagiu s’a format un comitet de în
drumare, sub înalta presidenție a principe
sei Maria și care comitet este însărcinat 

cu îndrumarea lucrărilor pentru a se ajunge 
la rezultatul dorit. D-l general Averescu, 
comandantul brigadei de roșiori din Te
cuci, a fost însărcinat de comitetul de În
drumare ca să lanseze un apel cătră toți 
ofițerii din activitate și din rezervă ca să 
se înscrie pentru formarea unei societăți 
în acest scop. înscrierile se socotesc făcute 
pe ziua de 1 Ianuarie 1907 și cotizațiile 
sunt de 0,50 bani pe lună, adecă 6 lei 
pe an.

Peregrinagiul la Mecca, in anul acesta 
peregrinagiulul ce l’au făcut Muzulmanii 
înainte cu câteva săptămâni la Mecca, ce
tatea sfântă, a fost cu deosebire strălucit. 
Intr’o singură zi au debarcat la Djeddah 
și Ia Jatnh peste 100 mii de peregrini. 
Acesta este un rezultat unic în analele 
Islamului. Cercetând statistica celor 30 de 
ani din urmă, vom remarca că cel mai mare 
peregrinagiu a fost cel de la 1894 cu 94 
mii de peregrini. Greutățile enorme ce 
trebue să le supoarte peregrinul, călăto
ria lungă și sacrificiile ce trebue să le 
aducă, dovedesc o mare vitalitate a senti
mentelor de rassă care provoacă aceste 
impozante manifestări religioase. Esuperflu 
de a mai adauge că afluența peregrinilor 
a cauzat în Mecca o învălmășală despre 
care ne putem face ușor o ideie dacă vom 
ținea samă, că poporațiunea orașului Mecca 
care are 70—80 mii de locuitori perma
nent, a atins în zilele ultime ale peregri- 
nagiului cifra de 250 mii.

Camera română a votat zilele aceste 
proiectul de lege prin care România se 
alătură la convenția pentru înființarea unui 
institut agricol în România.

Din Salonic se scrie că în bisericile 
grecești de acolo s’a citit în timpul litur
ghiei o scrisoare apostolică a patriarcha- 
tului, prin care se poruncește ca să se 
protesteze contra instituirei de comunități 
românești și să se refuze asociarea la co
munitățile românești.

Copiii lui Petcow. Din Sofia se anunță: 
O profundă impresie a făcut asupra publi
cului un placat afișat din partea fiicei și a 
celor doi fii ai asasinatului ministru Pet- 
kow, în care aceștia asigură că vor urma 
exemplul patriotic al tatălui lor și-i adre
sează rugămintea ca dânsul, care în viață 
a ertat pe dușmanii săi personali și pe cei 
ai patriei, să erte și acuma pe aceia cari, 
cuprinși de turbare politică, au smuls pe 
un părinte copiilor săi.

Moartea unei femei Ia Vatican. ;o fe
meie în vârstă de 67 ani a apărut Dumi
necă la Vatican fără carte de intrare, pen
tru a azista la audiența generală. Bătrâna 
a murit însă pe neașteptate lovită de un 
atac de apoplexie câteva minute înaintea 
audienței. Papa încunoștiințat de eele în
tâmplate a binecuvântat cadavrul femeei. 
înmormântarea a avut loc eri-dimineață 
pe cheltuiala papei. Cazul a produs o 
adâncă impresie atât asupra papei cât și 
asupra persoanelor apărute la audiență.

Scandai în familia regelui Spaniei. 
Din Madrid se anunță că regele Spaniei a 
fost dat în judecată de cătră o rudă a sa. 
Tatăl actualului rege ai Spaniei întreținuse 
relațiuni intime cu o femeie frumoasă cu
noscută și la curte sub numele de Elena 
Sanz. Fostul rege îi acordase.o rentă, care 
se plătea din caseta regală, spre'a se pu
tea crește copiii născuți din aceste rela
țiuni. Aciuatul rege ne mai vroind să mai 
acorde subvenția recunoscută prin testa
ment, a fost dat în judecată de cătră moș
tenitorii Elenei Sanz. Inaptul acesta a pro
dus o enormă senzație.

Manifestație grevistă în Viena. șooo 
lucrători greviști, de la atelierele pentru 
confecțiuni de îmbrăcăminte femeiești, au 
manifestat eri dimineață făcând o proce
siune pe Ringstrasse. Aproape toate ate
lierele de croitorie sunt închise.

Birou pentru a aduna informațiuni asu
pra meteorilor, în Brașov. Meteorul din 4 
Martie a. c. care s’a văzut în mai multe 
locuri atât la noi în Transilvania cât și în 
România, după toate știrile ce le aduc di
ferite foi, se poate număra între cele mai 
însemnate fenomene ce ni le-a înfățișat 
bolta cerească. O exactă informațiune asupra 
acestor fenomene ar fi prin urmare de 
mare interes pentru cercetările astrono
mice. Un serviciu conștiențios de felul ace
sta n’a fost până acuma organizat prin ți
nuturile noastre. A lipsit până acum o 
centrală,unde sase înregistreze toate obser
vările meteorilor. Meteorul din 4 Martie a 
fost pentru noi o frumoasă arătare ce
rească, știința însă n’a putut profița nimic 
din acest eveniment al naturei. Noua re
vistă *Die  Karpathent, de Adolf Meschen- 
dorfer, care va apărea regulat dela prima 
Maiu de două ori pe lună, se va ocupa și 
de aparitiunea meteorilor culegând toate
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datele de felul acesta ce se vor ivi în 
Transilvania și ținuturile învecinate pentru 
a le face folositoare științei. Aceasta țintă 
o va ajunge biroul care se va înființa în 
Brașov în modul următor: Va lansa în 
curând prin toate părțile, cari aparțin cer
cului acestui birou un număr mare de ape
luri cu rugarea de a se observa și anunța 
ori ce meteor ivit pe bolta cerească, bi
roului central. Fiecărui apel i se vor ală- 
tura'două sau mai multe cărți poștale cu în
trebări tipărite pe ele, la cari întrebări după 
îndrumările făcute în apel va fi ușor de 
răspuns. Aceste cărți poștale se vor expe
dia apoi biroului central, care adună astfel 
de informațiuni sau la filialele acestuia. 
Pe calea aceasta se va nizui centrala 
a completa diferitele știri sosite și a 
le face folositoare cercetărilor știenți- 
flce. Conducerea acestui birou a căutat a 
se pune în legătură cu astronomi specia
liști și astfel au primit foart6 folositoare 
îndrumări dela acești savanți cari s’au pus 
la dispoziția tînărului birou promițând a-1 
sprijini în întreprinderea Iui. Printre acești 
savanți notăm următorii: Conzilierul intim 

; prf. Wilhelm FOrster, directorul Observa- 
toriului reg. din Berlin, Conzilierul prof. 
Edmund Weiss direct, universităței c. r. 
din Viena, Conzilierul prof. Gustav Niessl 
de Mayendorf din Briinn, Profes. Iosef 
Plassmann din Miinster (editorul unei re
viste astronomice). Giovanni Schiaparelli 
cunoscutul director al observatoriului me
teorologic din Milano și conzilierul Niko
laus Thege de Konkoly, direct, observato
rului astrophizical din O-Gyalla si al in
stitutului reg. unguresc de meteorologie și 
magnetism terestru. — Adresa biroului ce 
colectează informațiile meteorilor este: 
> Oswald Thomas* *,  Brașov, Șirul lui Wagner.

Din prilejul încetării subite din 
viață a neuitatei mele soții, care m’a
lovit pe mine și pe copii mei atât de 
crud, esprim tuturor persoanelor și 
corporațiunilor, cari au participat la 
înmormântare și cari prin cununi, 
scrisori și telegrame și-au exprimat 
condolențele lor, mulțumită mea sin
ceră.

Dr. Cari Fiechtenmacher.

Mulțumită. Subscrișii ca reprezentanți 
ăi preoțimei din districtul protopopesc gr. 
cat. al Dicio-sân-mărtinului și pe această 
cale ne ținem de cea mai sfântă datorință 
a exprima mulțămita noastră profundă Aca
demiei române din’, București pentru pre
țiosul dar de 33 opuri în 40 volume, tot 
cărți de netăgăduită valoare știențifică și 
literală, dat pentru biblioteca noastră dis
trictuală. DicsO-Szt.-Mârton, la 9 Martie 
1907. Laurențiu Pascu, protopop. Gregoriu 
Nistor, paroch, bibliotecar districtual. Mi
ron Dascalu, notar districtual și paroch.

Rectificare. In știrea >Un auditoriu 
costumate publicată în numărul nostru de 
eri au rămas din greșală afară trei cu
vinte, prin ce se conturbă înțelesul pasagiului 
>Chiar și cel mai încarnat....*  de pe pag. 2 
col. 4 rândul 19 de jos în sus. Rectificăm 
această eroare, reproducând în întregime 
pasagiul din chestiune: »Chiar și cel mai 
încarnat 48-ist a găsit seducătoare prive
liștea ce o ofereau Româncele. (Și Nagy? 
Corect.) și s’a exprimat că găsește mai 
plăcute vorbele din ochii Româncelor, de
cât vorbele lungi din discursul obstructio
nist al unui fiu anost al lui Traian (!)<

Educația prin sine însuși.
Necesitatea unui ideal în viață.*)

De G. Aslan.

O dilemă. — Hotărârea solemnă din viață: 
acceptarea unui ideal. — Viața cea mai bună de 
trăit e acea deplină și intensă. Ucenicia virtuței 
și a geniului. Un secret al oamenilor mari; con
tinuitatea gândirii. — Alt secret: prețuirea tim
pului și întrebuințarea lui metodică. — Cunoaș
terea de sine însuși. — Practica examenului de 
conștiință. — Exemple din viața lui Seneca și 
Marcu-Aureliu. — Plan de conduită. — Metoda 
lui Franklin. — Rezumat.

In prelegerile trecute am văzut că 
educația e utilă, că e posibilă și că dis
pune do mijloace sigure. Rămâne ca de 
acum înainte să căutăm aceste mijloace, 
bine înțeles că ne vom ocupa numai de 
mijloacele pe care le poate întrebuința 
omul pentru a-și face singur educația. 
N’avem câtuș de puțin intențiunea să re
petăm un curs de pedagogie.

Scopul nostru e de ordine practică. 
Ne propunem să arătăm tinerimei stu
dioase, destinată să formeze pătura con
ducătoare a (^societății de mâine, care e 
secretul de a reuși în viață.

Acest secret l’au avut toți oamenii 
mari, pe care îi admirăm și iubim. (Vom 
căuta să-l descoperim din biografiile lor și 
să-l expunem cât mai metodic cu ajutorul 
cunoștiințelor pe care le avem despre na
tura omenescă.

*

Putea-vom oare atiDge scopul nostru? 
Un eminent profesor al Universității ne-a 
făcut o gravă obiecțiune. Ne-a pus dilema 
următoare : Ori putem să ne facem singuri

*) Curs ținut în ziua de 29 Ianuarie 1907 
la Universitatea din București și publicată în 
„Revista Idealistă? (Prelegerea III.)

se poate de bine. Meritul se cuvine a se 
atribui învățătorilor Ambrosiu Stoicovici, 
Emil Reit și Vasilie Munteanu, cari cu în
suflețire, cu dor de muucă, și din iubire 
de neam, și-au jertfit timpul și puterea 
spre a-i aduce folos. Și acest dor de muncă 
și deosebita străduință a și avut succesul 
dorit, dovedind atât publicului cât și mul- 
țimei de streini, care ne copleșesc, că și 
Românii pot face ceva, ba încă ceva bun, 
câștigând admirațiunea și aplauzele tuturor.

Fie-mî permis, ca în cele următoare 
să dau samă despre decursul acestei pe
treceri.

După-ce sala cea mare dela »Gewer- 
beverein*  era ticsită de public, domni și 
țărani, bogați și săraci, tineri și bătrâni, 
toți Români de viță veche, apoi numeroși 
străini, s’a început ezecutarea programu
lui cu frumoasa cântare »Hora Colnicul*  
de Grig. Teodossio, ezecutată cu atâta di
băcie și fineță, încât a fost frenetic și fur
tunos aplaudată. Ce înălțătoare era partea 
a doua :

Români venițl din ori ce (loc, 
Pe dealul Horei, hai la joc, 
Români să. ’ntendem hora mare, 
Din Dunăre și pân’ la mare, 
Că dealul Horei semn e azi, 
Că Românașul oel viteaz, 
Stăpân s’a pus pe veci de-acum 
Pe-al Istrului fugarnic drum.

Punctul al II lea a fost frumoasa și 
bine cunoscuta poezie a lui G. Coșbuc 
■> Dușmancele*,  predată peste așteptare de 
bine de frumoasa țărăncuță Elena Șăieșan. 
La acest loc, afară de program, s’a decla
mat de d-1 învăț. Emil Reit, anecdota lui 
T. Speranță »Jidanul călare*,  producând 
prin predarea naturală și hazlie un râs 
genera), însoțit de aplause furtunoase și 
îndelungate.

Pct. 3 lea a fost piesa teatrală „Ză- 
păciții*  de T. Alecsi, predată bine de ti
nerii A. Glăja, Boian, N. Bogolea și Elena 
Șăieșan. Asemenea a fost aplaudată.

Pct. 4 l’a avut ștudentul sextan M. 
Șăieșan cu anecdota *Pelea  nevestei*  de 
T. Speranță, care deși foarte lungă, a reu
șit bine, producând mult haz. Comedia 
^Pisica*  de T. Alecsi încă a fost bine ese- 
cutată. > Țiganul la târg*  de E. Suciu a 
făcut muit haz și a plăcut foarte mult. 
Ultimul punct a fost »Cântări cinstite*,  
cor esecutat cu multă preciziune de tine
rime și viu aplaudat.

După terminarea programului s’a ju
cat frumosul joc național »Călușerul*  de 
10 RomânașI chipeși, iar în locul >Bătu- 
tei*  s’a jucat »Sârba lui Sterică*,  pe aici 
până acum necunoscută, făcând multă bu
curie Românilor, iar streinilor insuflând 
respect față de frumosul port și joc na
țional românesc. A urmat apoi dansul cu 
frumoasa »Hora Sinaii*.  Animația și voia 
bună strălucia pe fețele tuturor celor de față. 
Apoi >Ardelenele« și »Invârtitele«, cinele 
poate descrie?! Sala era plină de părechi 
dansatoare. însuflețirea dansatorului lângă 
frumoasa Româncuță îmbrăcată în costum 
național, era așa de mare, încât nu se 
putea reținea d’a nu striga: »Pe sub mână 
că-i Română, Pe sub mână și la mână și

Drag, îmi e cu cine joc 
Că miroas-a busuioc11..

Dansul și voia bună a durat până la 
5’/2 oare, când polițistul și el încântat de 
atâta animație, ne spuse că a espirat con
cesiunea — visurile însă... nu știu până 
când.

Succesul moral și material a fost 
splendid. Laudă se cuvine și pe această 
cale st. doamne protopopițe Ioana D. Mol
dovan, care a contribuit mult la reușita 
acestei petreceri. Iar d-lor învățători de 
cari toți și-au uitat, ca de modesta >Nu 
mă uita*,  a le aduce mulțămită pentru 
neobosita străduință și dorul nefățărit de 
muncă, le esprim și pe această cale cele 
mai vii mulțămite.

Florentin.

educația și atunci nu-i nevoie de Iprofe- 
sor; ori e nevoie de profesor și atunci nu 
poate să fie educație prin sine însuși.

Această dilemă ne amintește celebra 
dilemă a califului Omar, care a justificat 
astfel arderea bibliotecei din Alexandria: 
orî această bibliotecă cuprinde cărți con
forme credinței noastre și atunci e inutilă; 
ori cuprinde cărți contrare credinței noastre 
și atunci e vătămătoare. In ambele cazuri 
trebue arsă. Dilema e falșă, căci mai e 
posibilă o alternativă, anume că biblioteca 
ar cuprinde altceva decât coranul, în care 
caz nu-i nici de prisos, nici' vătămătoare.

Tot astfel dilema care ni-s’a pus e 
inexactă. Exclude a treia alternativă. Putem 
foarte bine să ne facem singuri educația, 
adecă să facem din propria noastră voință 
acte prin care să ne perfecționăm — și 
totuși să ne fie de folos unprofesor sau 
o carte, pentru a ne încuraja la lucru 
sau a ne comunica mijloace pe care nu 
le-am fi găsit singuri.

Pentru toate științele și artele există 
profesori, numai pentru știința și arta de 
a trăi, nu. Sunt desigur deBtui profesori 
de morală, dar puțini moraliști care să 
Influențeze conduita oamenilor. Totuși nu 
poate fi nimic mai însemnat pentru om 
decât să știe să-și întrebuințeze bine viața. 
La Greci și la Romani moraliștii erau ade- 
vărați apostoli. Doctrina lor nu era numai 
cugetată, dar și trăită, experimentată. Așa 
se explică simplicitatea admirabilă a doc
trinei lor; accentul lor de sinceritatea și 
de convingere, care a dat doctrinei o viață 
de mai bine de două mii de ani. Dialo
gurile lui Socrate, convorbirile lui Epictet, 
scrisorile lui Seneca au păstrat pănă as
tăzi puterea lor suggestivă. Imposibil să le 
citești fără să te simți îndemnat, măcar 
pentru moment, a urma sfatul lor.

Moraliștii de azi seamănă cu niște 
maeștri de desemn, care ne-ar da modele 
foarte frumoase de imitat, dar nu ne-ar 
învăța cum să le lucrăm. Nu-i de ajuns să 
ni-se' arate calea pe care trebue s’o urmăm 
în viață. Mai e nevoie să ne convingem 
că această cale e cea mai bună și să ne 
explice mijloacele cele mai nimerite de a 
o urma. *

Pentru a ne putea face noi înșine 
educația trebue prin urmare să avem un 
ideal în viață, mai trebue să ne cunoaș
tem natura, cu calitățile și defectele ei. 
precum și împrejurările în care trăim. Pe 
baza acestei cunoașteri și în vederea idea
lului, ne vom forma un plan de trai și de 
educație pe care-1 vom observa zi cu zi.

Educația de sine e o operă lungă și 
anevoioasă. Ea durează toată viața și nu 
trebue pierdută din vedere nici o secundă. 
Cât trăește omul poate învăța multe și tot 
neînvățat moare. Experiența e mai lungă 
decât viața. Prin educație profităm de ex
periența altora ca și de a noaBtră proprie. 
Dar nu-i de ajuns ca omul să cunoască 
binele pentru a-1 realiza: mai e nevoe să 
lupte cu deprinderile rele și să-și formeze 
alte deprinderi bune.

Pentru a putea duce o luptă atât de 
lungă și de grea, trebue să avem pururea 
prezent idealul vieții și să-l iubim atât de 
mult, încât fără de el, viața să ne pară 
nedemnă de trăit. Acest ideal trebue să fie 
cât mai înalt, căci numai atunci putem fi 
siguri că ne-am întrebuințat bine viața, 
când am urmărit un scop, pe care cu toate 
silințele noastre, nu l’am putut realiza pe 
deplin. Acest ideal trebue să fie convingă
tor, adecă să ne apară în totdeauna incon
testabil cel mai bun scop al vieței.

Orice discuție i-ar slăbi puterea. De 
aceea trebue să-l discutăm odată pentru 
totdeauna la începutul educației noastre și 
să luăm apoi hotărîrea solemnă de a-1 re
specta până la ultima suflare. Voim să 
trăim ca marea majoritate a oamenilor, 
sau voim să trăim ca oamenii mari? — 
aceasta-i întrebarea fundamentală. In pri
mul caz nu mai e trebuință de auto-edu- 
cație ; împrejurările, nevoile și capriciile de 
toate zilele conduc omul. Dar dacă ne ho- 
tărîm să ducem o viață superioară, intensă 
și completă, atunci trebue să ne disciplinăm.

(Va urma).

Din Sighișoara.
— 15 Martie n.

„Reuniunea femeilor" în frunte cu 
> Corpul învățătoresc*  dela școala română 
gr. or. din Sighișoara, a aranjat în sara 
de 10 Martie n. a. c. o producțiune decia- 
matorică-teatrală-muzicală împreunată cu 
dans.

Această producțiune, luând în consi
derare că timpul de pregătire a fost re
lativ scurt, abia două săptămâni, iar dile- 
tanții aproape toți acum au pășit pentru 
primadată în fața publicului, a reușit cât 

am avut de oaspe trei eschimoși: ceilalți 
plecaseră la vânat de foce. Cu ajutorul 
acestor trei am început să ridicăm corturi, 
spre a ne apăra în contra zăpezii. Am avut 
ocaziune să cunosc mai deaproape viața și 
modul de gândire al acestor oameni. Având 
nevoie de un câne pentru continuarea că
lătoriei noastre, m’am adresat unui Eschimo 
cu această rugare. Eschimosul se arătase 
cam neplăcut atins de dorința mea și făcea 
pe supăratul. A doua zi m’am trezit în 
fața cortului cu Eschimosul, care ținea de 
mână pe flciorașul său. îi repetaiu din nou 
rugarea și drept răspuns el împingea îna
inte, deși cam supărat, pe fiul său. Nu în
țelegeam la început purtarea aceasta, în 
fine ieși la iveală că terminul »câne«, pe 
cari îl întrebuințează Eschimoșii din golful 
Mellville, și pe care îl folosisem și eu în 
rugarea mea, înseamnă la Eschimoșii de 
pe insulele »Pechy«, unde ne aflam, ncopil*.  
Constatarea aceasta a produs, de sine în
țeles, mare haz.

Fiind numărul femeilor de Eschimoși 
mai mic decât cel al bărbaților, femeile au 
câte doi bărbați. In ce privește religiunea 
lor, ei cred că după moarte ajimg sau în 
raiu, în care se află întinse teritorii de 
vânat, sau în iad. Pe cei morți îi învăluie 
în piei de animale și împreună cu armele 
lor îi așează într’un loc anumit, fără a le 
săpa vre-o groapă.

Sinuciderile sunt la ordinea zilei, în
deosebi la cei, cari sufăr de vre-o boală 
grea, împreunată cu mari chinuri. In cazuri 
de aceste bolnavul e lăsat singur în casă, 
iar ceilalți urmăresc prin găuri încercările 
de sinucidere ale bolnavului, care caută să 
se sugrume. Dacă aceasta nu-i reușește, îi 
vine într’ajutor un »prietin*  care îi ușu
rează trecerea în cealaltă lume. Atât de 
mult am îndrăgit pe Eschimoșii noștri, 
exclamă Amundsen, încât numai cu greu 
ne-am putut despărți de ei.

Din viața Eschimoșilor.
Cunoscutul explorator al polului nordic 

Roald Amundsen a ținut săptămâna tre
cută la societatea geografică din Budapesta 
și Viena câte o prelegere publică despre 
resultatele obținute în recenta sa călătorie 
la Polul nordic. Interesantele sale expuneri 
le-a însoțit cu proiecțiuni după fotografii, 
luate la fața locului.

Expediția Amundsen a plecat din 
Norvegia pe vaporașul »Gjoa« în 11 Mai 1903, 
și timp de 19 luni a făcut prețioase obser
vări în ce privește electro-magnetismul. 
Expediția a iernat pe insulele »Peechy*,  
iar în Septemvrie 1905 a pătruns prin tre- 
cătoarea nord-vestică între continent și 
țara Victoria, in 13 August 1905 expediția 
a pornit spre casă.

Vorbind despre Eschimoși, Amundsen 
îi numește niște ^sălbatici buni la inimă 
și chiar prevenitori*  față de albi. De săr
bătorile Crăciunului, povestește Amundsen,

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 19 Martie. Conferen- 

țele miniștrilor austriaci și ungari, a 
durat eri ziua întreagă. Să zice, că 
cu privire la materialul ce a format 
obiectul discuțiunei, s’a constatat o 
apropiere între^cele două guverne. Azi 
înainte de amiazi a fost convocat un 
conziliu ministerial extraordinar, care 
se va ocupa de chestiunea pactului.

București, 19 Martie. Aseară Ia oarele 
9 a avut loc la palatul regal un dineu în 
onoarea lui Munir-Pașa, ambasadorul Turciei 
la Paris, venit în misiune diplomatică pe 
lângă Curtra regală române și a delegației 
ce-1 însoțește.

Milano, 19 Martie. Ministrul de externe 
Titoni, se va întâlni cu ministrul de externe 
al Austro-Ungariei baronul Aehrenthal în
tr’un oraș din Italia nordică, după întoar
cerea sa din Grecia. <Sofia. 19 Martie. Eri și astăzi s’au făcut nu
meroase arestări. S’a arestat și 3 femei ru- 
sdice nihiliste, cunoscute șefului de bandă 
macedoneam Gerdikow și amicului său Ar- 
gyrow, Mulți din cei arestați au fost )ă- 
sați în libertate neavându-se probe sufi
ciente de culpabilitate în contra lor. An
cheta devine tot mai complicată și mai ob
scură din pricina denunțărilor și depozițiu- 
nilor foarte numeroase făcute de noui 
arestați.

Londra, 19 Martie. Ziarul >Daily Mail*  
află din Teheran că detașamente de cazaci 
pentru paza consulatelor rusești din sudul 
Persiei au sosit în acel oraș. Știri de ori
gine persană spun că 5000 cazaci se află 
la Deufek pe marea Caspică și că alte de
tașamente de cazaci vor sosi în curând. 
La Tabris, toate magazinele sunt închise. 
Populațiunea cere izgonirea tuturor mini
ștrilor. Criza financiară dela Tabris și alte 
localități amenință să provoace un faliment 
nationa1.

SansalvadOl’, 19 Martie. Ministrul de 
războiu al republicei Honduras, generalu 
Barahona, a respins după o luptă de tre 
zile pe 3000 de revoluționari comandat 
de generalul Goutienz, care a fost ucis.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons. interim.: Victor Branisce
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Sela „Tipografia și Librăria^
A. MUREȘIANU, Bfâșov

se pot procura urmltârele cârti
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Ce etate aveți! 
Fața D-vostră
Dacă doriți a v6 conserva 
fața tînără întrebuințați 
Pnfira Actina de Cologne, 
o novitate pe temei scien
tific, pentru conservare* 
și înfrumsețare* teintului

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agrioultură la șcdla snperidră de la Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropolitul 
din Buourescl. — Cartea ouprinde patru 
volume:

Vol. I Agr.ologia, sân Agricultura 
generală, 34 oble de tipar ou 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României ou deoi- 
aia Nr. 2078 diD 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, său cultura 
specială a plantelor, 38 oble de tipar ou 
202 figuri în text. —

Carte prem'ată de Aoademia Româ 
nă ou premiu) Nasturel-Herescu în sesiu
nea din anul 1889.Costă 8 cordne.

Vol. III. Zootechnia, său Cultura 
generală și specială a vitelor comute, dim
preună ou lânăria și lăptăria, 49 oble de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV. Economia Rurală, sân 
organisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și mici. Costă <9 cordne.

Manual de Agricultură rațională voi.
V. lppologias&o zoote hnia spe îalft a 
cailor de George Maior. Prețul 3 cor. plus 
30 baul porto.

Manual de Agrioultură rațională voi.
VI. cuprinzând orescerea/ngrășarea și uti 
lizarea Porcilor sân Zooteohnia lor spe- 
pială de Georde Maior. Plețul 5 oor. plus 
30 bani porto.

„Cultura și îngrijirea grâului1*,  de I. 
F. Negruțiu. Prețull4 b. (plus porto 5 b.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agrioultură 
și fost estimator espert la banoa agricolă. 
Motto: „SSrao în țâră sâraoă1*.  Eminescu. 
Prețul 2 oor. plus 10 b. porto.

A apărut „Dac’ași fi o păsărică1* o 
romanță frumbsă pentru vooe si piano, cu
vintele de I. Ioanovits, compusă de d 1 
Stefan C. Voicu. op. 1. prețul 80 bani plus 
5 bani porto și se pote procura prin Li
brăria A Mureșianu Brașov.

»Romana«
este titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, ou descrierea și 
esplicarea dansului nostru de salon

„Romana1* dans de colonă în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună ou musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o în 
troducere („în loc de prefață1*,)  de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, ou adausul unei cole 
de note (musica „Romanei**  cu esplicărl) și 
costă numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romana*  se pote procura (le U ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

și evitățl pudra de ores, care astupă porii și 
produce sgrăbunțe. ACTINA are efect admi
rabil asupra necurețenei teintului, feței galbine, 
sgrăbunțosei, pistruei etc. A se aplica cu o bu
cățică de piele de capridră albă, sau cu o basma 
de batist. Pudră actina neparfumață în outii sau 
pungulițe. Economie mare la Pudră în urma 
pachetărei (legal apăr. Mijloc prob >t pentru 
îngrijirea copiilor, îngrijirea picerelor. Depărtează 
ori-ce miros de sudoaie. — O plăcere după bae 
și ras Recomandată de medici Prețul 3 cutii 
parf. Cor. 2, nepa f. Cor 1-50, în punguiițe 
80 b. In tarmaciile Ed. Kugler, Fr Kelemen, 
G. Ob°rt. En gros la: G. & R. Fritz, Wien și 
A Notsch & O. Wien.

Miei,
Iezi,
Șunca, 
Afumături,
Slănină afumată

cumpără firma:

Franz Walter
Atzgersdorf Wienerstrasse 
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Pilule purgative zaharisite
! ale lui

I Philipp Neustein.
(Pilule Elisabeth a lui Neustein.)

Sui.t a se pref ra preparat lor si
milare în toată pr v>rța. Aceste pilule 
nu o nț'n substanțe stricăcioase Se fo- 
loseso cu cel mai mare efect la boale 
de pântece ușor purgative, curăță sângele. 
Foarte folositoare ș> ne vătămătoare la 

-------  Coiistipiîțis, = 
care este causa multor bo&le. Zaharisite 
le iau bucuros și copii.

O eotie eu 15 Pilule eosta nu
mai 30 h. 1 Sul cu 8 cutii care con
țin 180 Pilule costă numai 8 cor.

Kj» trimiterea prețului «ie 8 cor. 
se espedează I Sui franco.

Atențiune! ,t(“âTis:eo";» 
Pilule purgarive ale lui Philipp 
Neustein Veritabile numai când 
cutia este provăzută cu instruc
ție și cu marca protocolată de 
scut, cu tipar roșu și negru Sf. 
Leopold și subsciieroa ,,Philipp 
Neustein f rmacie“. Invă’itoarele 
scutite de tribunalul comercial 
sunt subsemnate cu firma 

noastră
Farmacia E® Ia 8 B â ț» s> Neustein 
la „Sf. Leopold1*,  WIEN 'i Plankengasse 6.

Se capătă în +oate farmaciile.
'232' ,9-10.)

rfj»r*T*T»>*«♦ • i--

Drcguerîe

$Eu am fost cărunt
și după întrebuințarea de donă zile a laptelui de păr Grolich, părul meu are o coloare 
admirabilă brună, care nu se șterge. Prin spălăturl cu săpunul, coloarea iese la iveală

cu atât mai frumos. (Extras din scrisorile de recunoștință, ce sosesc zilnic).
In laptele de păr a lui Grolich, liber de plumb, posedăm în sfârșit un pre

parat, care are toate avantagele, ce se cer de la un mijloc întineritor de păr. Laptele 
de păr al lui Grolich întinerește părul cărunt, pe când părul roșu și bălan primește o 
coloa-e diirabilă brună. Ajunge o sticluță care costă un florin, pentru întrebuințare mai 
îndelungată și ori nine șe poate convinge, ce coloare frumoasă tinerească primește pă
rul. Văpseala e veritabilă și rezistă spălaturilor cu săpun, ba coloarea iese încă și mai 
frumos la iveală.

Stațiunea de ceroetare imp. reg. pentru alimente din Viena a certificat oal’tatea 
nevătămătoare a laptelui de păr Grolich prin atestat. Expediarea se face prin drogheria 
Engel a lui Joh. Grolich, Briinn. O sticlă costă 1 fl. și 2 fl. (Porto extra).

In Brașov se capătă, la: Victor Klein farțnacia la „Coroana de anr“, Teutsob & 
Tartler Drogist la „Soare" Strada Vâmei 9, Lang & Theil Drogist, Ferd. Jekelius farma
cia la „Speranța".’ . ___________ _

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov.
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Important pentru vândef rii de cărți prin orașe și târguri
este cartea de rugăciune

„Lauda lui Dumnețleii“
peatru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de 
diminâța și de sdră, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la numâr pe 255 pagini, format octav mic.
Acesta carte de rugăciuni artistic legată este prima la Români, cari pănă 

acuma se închinau din cărți șubred legate și ordinare. Acuma nu trebue să 
stăm în privința aedsta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rugăciune „Lauda lui Dumnezeu*  s’a făcut Ro
mânilor un . însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumdsă și 
se pdte căpăta în diferite legături dela mai simple păDă la mai luxdse și tdte 1 
în preț fdrte moderat.

Prețul
Cor. b.

lor este:

Legătură trainică negră și au
rită cu său fără chip sfânt 

Imit.
19

-.90
1.60
1.80

n Iui

C. H. NEUSTADTER, 
BRAȘOV, Strada Porții Nr. 15 (Casele Altsfâdter). 

Magazinul cel mai bogat și bine asortat în Brașov de:
Drogue, Chemicali.

Pudre și țarfumuri franțuzești. 
Articole pentru frumsețe, Manicure.

Perii peDtru dinți D^r ș1 har e. Apa de par și de gură. 
TT®ate articolele de toaletă.

Pansamente, măi fur de gumă 
Irrigatoare Aparate de Inhalați'e și de phoiografie 

ou articole necesarii. Untură de pește alhă și gal- 
bue. Săruri minerale pentru băii. Ceai. Faină 

lactată Nestle, Kuf'eke, Iheinhard. Uleiuri 
eterice, esențe pentru Hum, liquoruri etc. 

Cadouri frumose pentru Crăciun și Anul nou.
KiJmi® expediție eu poșta.
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Cor. b.
Imit, de fildeș cu catifea și îu- 

chietdre
„ „ „ cu catifea și po-

ddbă mai mare
Vîndttorii de cărți primesc un 

mai considerabil.

2.65
de fildeș în alb său negru
„ „ cu încheietdre
„ „ou cadriu argintat 

și închujâtdre
Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de rugă

ciune" întocmite de protopresbilerul Calistrat Coca ou aprobarea consistoVului 
episcopeso ortodox-orieDtal din Cernăuți, care carte format mic ootav, cupfin- 
(jând asemenea tdte rugăciunile ndstre folositor© ar fi cea mai potrivită carte 
de rugăciune

2.10

3.10 
rabat

pentru toți școlarii.
Prețul acestei cărți;

pânză năgră.............................  cor. L—
„ „ ceva mai luxdsă.............................. cor. 1.20
„ „ format ceva mai mare . . . cor. 1.40
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Tdte acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A, Afu-
reșianu, Brașov, unde au s& se adreseze și vencleteriî.
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A. Mureșianu Srașov, TergraS IbhuImS Wr. 30.
Acest stabiliment este provecjut 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 pute esecuta ori-C'e 
Comande cu promptitudine și acurateța, precum:£».
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WFmOTE ARTISTICE
ÎN AUK, AKGINT Șl COLORI.

CĂRȚI DE SCHIȚĂ.
MTERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI pWodick
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.programe’elegante.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul luni ui Nr. 30, îneta- 
giul, înderept în curte. — Prațmie moderate. —

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tots specific de serviciurl.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Qowvc/t/te, In lela măzlmca-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.prețurlcubențe și diverse 

BILETE DE DraORMfiNTARI. 
se primesc în biuroul

șg gini, mcterepi m curte. — Prețmîe moderate. • 
O Comanaele din afară rugăm a le adresa la

Mlux-' K-. a Brașov.
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