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Agitația foilor coaliției.
Tot mai aspru devine din z; în 

zi limbagiul foilor coalițiunei în con
tra naționalităților, de când cu presen
tarea proiectelor școlare. Se putea 
oare altfel? In Budapesta țin confe- 
rențe miniștrii ungari cu cei austriacl 
pentru viitoarea regulare a raporturi
lor economice între cele două state. 
E mare încordarea și neliniștea pen
tru ceea ce se petrece în grava che
stiune economică în sânul poporului 
maghiar, fiind-că cei ce sunt atjl la 
putere tot mereu i-au cântat, că tre- 
bue să se rupă odată cu totul de 
Austriacl, cari esploatează țara econo- 
micește în interesul lor propriu. Acum 
toate privirile sunt îndreptate la Bu
dapesta, toți câți au ajutat lui Kos
suth și soți să ajungă la guvern, aș
teaptă să vadă isprăvile lor, dar nu 
pot afla nimic, toate sunt acoperite 
de vălul secretului. Se zice una, se 
zice alta, uimic însă nu este sigur.

Ce să facă falanga ziarelor, cari 
militează pentru politica nedescifra
bilă a coaliției, alta în aceste momente 
de mare perplesitate pentru guvern, 
dacă nu vor desfășura din nou stea
gul maghiarismului cutropitor și nu 
vor țipa și urla zilnic, că dușmănia 
naționalităților nu-i mai lasă să doar
mă liniștit, că patria e în pericol, nu 
fiindcă guvernul s’a hotărât să înfigă 
săcurea chiar în rădăcina învățămân
tului și a culturei lor, ci fiind-că ace
ste popoare persecutate de soarte să 
apără si vreau să se apere în contra 
loviturei mortale.

C’un cuvânt, tot hoții de păgu
bași de acasă trebue să sufere pentru 
păcatele celor ce nu-și pot ținea cu
vântul și nici măcar o parte însem
nată din programul independist nu 
sunt în stare a realiza. Așa departe 
au ajuns lucrurile încât organul 
conducător al coaliției, în loc de a 
liniști marele public maghiar despre 
ceea ce fac și întreprind Wekerle și 
Kossuth pentru neatârnarea econo
mică a Ungariei, să năpustește din

nou asupra Românilor și chiar și 
învoiala, ce s’a făcut zilele aceste 
între prezidentul camerei și ministrul 
Apponyi și între deputății naționaliști, 
ca desbaterea asupra proiectului de 
lege școlar relativ la școalele confe
sionale să se amâne până după Paști, 
vrea să-o esploateze in interesul tacticei 
politice care tinde să abată mai mult 
saii mai puțin atențiunea publică ma
ghiară dela ceea ce se fierbe în oala 
pactului.

E învederat că agitația pressei 
maghiare in contra naționalităților se 
potențează în proporția greutăților ce 
le întâmpină șefii coaliției în raportu
rile lor cu Austria, dar este și ră
mâne incontestabil, că patima celui 
ce s’a dedat la violențe, este care-i 
dă nutrimentul. S’a ținut o adunare 
de protestare în Blaj. Putea oare or
ganul lui Apponyi să nu se indigneze 
asupra mișcărei poporului din Blaj 
centrul mișcărilor istorice de odinioară ? 
Și cu ce vrea să răstoarne argu
mentele aduse contra proiectului lui 
Apponyi în rezoluțiunea votată de 
amintita adunare? Cu aceea că 
se încearcă a dovedi cu date statis
tice cât de mare este la Români nu
mărul analfabeților.

Noi credem că tocmai din par
tea aceasta s’ar putea ataca politica 
de maghiarizare forțată, fiindcă prin 
năpăstuirea instrucțiunei poporale în 
limba maternă și pentru-că statul nu 
face nimic pentru a o promova, ci 
din contră lucrează la stânjinirea ei, să 
creiază stări cari favorizează numai 
analfabetismul. Dar nu de aceasta 
voim să ne ocupăm acum, ci vorbim 
numai de direcțiunea ce-a luat-o agitația 
contra naționalităților. Am voit să 
mai amintim încă ca o aparițiune 
semnificativă, că e pusă acum în miș
care și tinerimea maghiară pentru a 
da sucurs acestei agitațiuni.

Dumineca trecută studenții ma
ghiari din Budapasta au ținut o adu
nare, în care s’au năpustit cu multă 
ură și dujmânie asupra națioralită- 
ților și a „agitatorilor" din sânul lor".

SemDal de contraacțiune dat în fața 
mișcărei de protestare dintre Români.

Istoria se repetă!

Conferențele miniștrilor în Budapesta. 
Comunicatul guvernului ungșr despre de
cursul conferențelor dip Budapesta în che
stiunea pactului vorbește, cum am semnalat 
eri, de oare-care apropiere între cele două 
guverne. Comunicatul austriac însă nu face 
nici o amintire de apropiere; de aci se 
conchide că în toț căzui cei din Pesta 
privesc tratările cu ochi mai optimiști. 
Ziarului »N. Fr. Presse< i-se comunică cu 
privire la conferențele amintite: «Probabil 
că de astă-dată nu se va decide soartea 
negocierilor. Ele vor fi continuate însă 
chiar și în cazul când nu s’ar dobândi un 
rezultat, ceea-ce e verosimil. Firul nu va fi 
rupt, deși greutățile pentru a ajunge la o 
înțelegere sunt foarte mari.«

In convorbirea dintre cei doi miniștri- 
președioți s’a vorbit și de declarațiile ce 
le-a făcut Kossuth la Czegled ți Wekerle 
a dat a se cunoaște că aceste declarații 
s’au făcut în conformitate cu părerile în
tregului guvern ungar. Iată cum esplică 
«Magyarorszag* dispoziția ce domnește în 
Ungaria în chestiunea pactului: «Opiniunea 
publică din Ungaria ia pozițiune unanimă 
în fața pactului și pretinde ca după 1917 
să înceteze comuniunea vamală, cel mult 
până la prima Ianuarie 1918 să se ridice 
vamă la graniță și ceJ mult până la prima 
Ianuarie 1911 să fie înființată banca inde
pendentă ungară. Orice guvern s’ar opune 
realizărei acestor postulate ar fi simplu 
delăturat. Discursul lui Kossuth a lămurit 
destul de clar punctul de vedere ungar. 
Darea de consum va fi imediat separată. 
Banca la 1910 iar vămile vor fi la 1917 
separate. De-i va plăcea Austriei a încheia 
cu noi un tratat pe baza aceasta până ia 
1917 suntem și noi gata. Ungaria va în
ființa în anul 1917 necondiționat teritoriul 
vamal independent. Austriecii au de scop 
însă a prelungi liberul comerciu între cele 
două țări și peste 1917, de aceea abia se 
poate cugeta că va succede de a uni aceste 
două puncte de vedere contrazicătoare.*

Foaia maghiară e deci de părere ca 
să se folosească timpul și să se pregătească 
do pe acum teritoriul vamal independent.

Din dieta ungară. In ședința de eri a 
dietei s’a primit în a treia cetire proiectul 
de lege privitor la regularea salariilor în
vățătorilor de stat și după o dtsbatere 
mai lungă camera a votat și proiectul de 
lege privitor la regulamentul advocaților.

La începutul ședinței președintele a anun
țat prezentarea unei petițiuni a sinodului 
reformat în cestiunea regulărei salariilor 
învățătorilor dela școalele confesionale, iar 
referentul Hedervary a prezentat raportu.1 
comi8iunei de imunitate privitor la imuni
tatea dep. LeDgyel în alacerea furtului de 
acte dela curtea de corupturi.

Camera a luat astăzi vacaațe de Paști 
până la 4 Aprilie n.

Arcbiducele Francisc Ferdinand în 
Berlin. Face mare sensație în cercurile po
litice și diplomatice vizita archiducelui 
Francisc Ferdinand în Berlin. Archiducele 
a ținut să se păstreze caracterul de cel 
mai strict incognito al vizitei, de aceea a 
încunjurat chiar și ambasada austro un
gară din Berlin. Nici în raportul curței 
unde se notează toate persoanele cari sunt 
primite de împăratul Wilhelm, nu se gă
sește înregistrat numele archiducelui. Cu 
toate acestea s’a constatat că arhiducele 
a fost în Berlin și a avut o convorbire 
cu împăratul Wilhelm. Unii zic că numai 
motive private au cauzat călătoria la 
Berlin a archiducelui și că împăratul Wil
helm aflând că a sosit l’a invitat la sine. 
Alții susțin că archiducele a avut o mi
siune specială de înaltă politică la împă
ratul Wilhelm. Aceștia par a fi mai aproape 
de adevăr.

E interesant ceea ce se scrie in zia
rul maghiar «Budapesti Napld* cu privire 
la scopul vizitei arhiducelui. Numita foaie 
afirmă adecă ca un înalt personagiu poljL- 
litic într’o convorbire ce a avut’o, a 
a spus că vizita din chestiune e în strânsă 
legătură cu transacțiunea vamală și cu 
concesiunile militare. Acest personagiu po
litic a zis cu privire la aceasta între altele : 
«Kossuth, in discursul său dela Czegled a 
spus că deodată cu transacția trebue să 
se găsească și o soluție pentru chestiunile 
militare. Planul coaliției e ca Majestatea 
Sa cu prilejul jubileului de 40 ani dela în
coronarea sa proprio motu—să dea câte
va concesii militare; nu e vorba de con
cesii mari, importante, ci numai de câteva 
formalități, cari — cu toate aceste— i-ar 
face coaliției cu putință să cedeze în ce 
privește "încheierea convențiunii vamale. 
Știe toată lumea, că moștenitorul Francisc 
Ferdinand e cel mai mare dușman al con
cesiilor de ori ce natură ar fi ele. In ce 
privește acum legătura între această îm
potrivire la ori ce concesii și călătoria la 
Berlin, circulă multe svonuri*.

FOILETONUL >GAZ. TRANS.*
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Adevărata întâmplare
a lui Valdemar.

De Edgar Allan Poe.

La nici un caz nn țin de lucru extra
ordinar faptul, că întâmplarea miraculoasă 
a lui Valdemar a provocat atâtea discu- 
țiunl. Atunci ar fi fost, într’adevăr miraculos, 
dacă nu s’ar fi întâmplat așa, între împre
jurările date Deși toți, cari au fost mar
tori la întâmplarea aceasta, au dorit ca 
lucrul să nu ajungă la cunoștința publicu
lui, cel puțin până când ni-se va da o oca
zie la o nouă cercetare, și cu toate că și 
noi ne străduiam într’acolo, totuși o știre 
defectuoasă și exagerată a pătruns lumea, 
devenind astfel isvorul a numeroase ob
servări neplăcute; și pe deasupra a dat 
naștere la multe îndoieli.

In urma aceasta aflu de lipsăa preda 
eu starea faptică așa, cum insu-ml o cu
nosc. Ea e pe scurt următoarea :

In ultimii trei ani atențiunea mea 
era adeseori îndreptată spre Mesmerism ; 
sunt poate 9 luni, când îmi veni în minte, 
că în decursul multelor încercări se tre
cuse cu vederea un lucru de cea mai mare 
importanță: nimenea n’a fost bipnotisat

în stare de agonie. Ar trebui cercetat: 
întâiu, că în o astfel de stare e oare bol
navul susceptibil față de influința hipno
tică; al doilea, dacă da, mărește sau mic
șorează starea sa gradul do susceptibili
tate ; al treilea, oare pe cât timp și în ce 
măsură procedura de hipnotisare poate îm
piedeca moartea. Ar fi și alte puncte, pe 
cari le-ași putea afirma, dar cele amintite 
mi-au deșteptat, mai mult curiositatea, și 
cu deosebire ultima, din causa însemnă
tății extraordinar de mare a urmărilor ei.

Cum mă gândiam la cineva asupra 
căruia ași putea examina acestea, gându
rile îmi sburară la amicul Ernest Valde
mar, autorul de bun nume al traducerii 
poloneze «Wallenstein și Gargantua« și 
redactorul foii >Bibliotheca Forenzica*. 
Waldemar, care dela 1839 trăia în Harlem, 
era foarte bătător la ochi din cauxa slă
biciunii sale extraordinare; era băiătoare 
la ochi albeața barbei sale, cu deosebire, 
că presenta un contrast față de coloarea 
neagră a părului, care părea a fi o pe
rucă.

Era foarte nervos ; ceea-ce îl făcea 
foarte potrivit pentru probele lui Mesmer. 
In două sau trei rânduri l’am adus fără 
nici o oboseală în somn hipnotic, dar m’am 
înșelat în alte rezultate, la cari am tre
buit să conchid, în urma făpturii sale deo
sebite trupești și sufletești. Voința nu-i

era absolut supusă puterii mele, și în ce 
privește trezia și forța lui spirituală, n’am 
putut face nimic, în ce m’aș fi putut în
crede cu desăvârșire. De aceea neputința 
de a ajunge la un rezultat o atribuiam 
sănătății sale sdruncinate. Cu câte-va 
luni înainte de a face cunoștință cu el, 
medicii l’au declarat de tuberculos.

Avea obiceifi să vorbiască despre de- 
smembrarea aceasta apropiată ca și despre 
un lucru, care așa de puțin putea fi în- 
cunjurat, cât de puțin era vrednic a pri
ci n ui bătaie de cap.

Când s’au născut în mine ideile, de
spre cari ara vorbit, foarte natural că m’am 
gândit la Valdemar. Ii cunoșteam cu mult 
mai bine cugetările lui filosofi ce, decât ca 
să mă fi temut, de vre-o piedecă din partea 
lui; iar în America n’avea rude, cari s’ar 
fi putut amesteca în afacerea noastră. Vor- 
biam cu el pe față și spre mirarea mea 
am dat naștere la viu interes în sufletul 
lui. Am zis «spre mirarea mea* : pentru 
că, deși fără nici o turburare îmi punea la 
dispoziție persoana sa pentru cercetări, to
tuși la început n’a arătat mai mare inte
res, decât mine. Boala lui era de așa na
tură, încât cu mare exactitate se putea 
socoti, când are să moară; iară noi ne-am 
înțeles, că va trimite după mine cu 24 de 
oare înainte de timpul, când după spusele 
doctorilor va muri.

Sunt aproape două luni, de când am 
primit dela V. următoarea scrisorică :

Dragă P.
Dacă poți vino acum. D. și F. snnt de pă

rere, că mai departe decât pănă mâne la miezul 
nopții n’o pot duce; cred că au aflat timpul foarte 
punctual.

Valdemar.

Șirele acestea le-am primit la o ju
mătate de oră, după ce le scrisese. Peste 
15 minute eram în camera muribundului. 
De 10 zile nu-i văzusem și m’am înfiorat 
de groaznica schimbare, ce în timp relativ 
foarte scurt s’a putut întâmpla. Fața lui 
era de coloarea plumbului; ochii cu desă
vârșire fără coloare; într’atâta slăbise, că 
oasele feții stăteau să-i iasă prin piele. 
Tușea era foarte iute. Bătaia pulsului abia 
se mai simția. Și mirare, i-a rămas pute
rea nu numai sufletească ci în anumită 
măsură și cea corporală. Vorbia la înțeles, 
— fără nici un ajutor lua din medicina 
alinătoare — și când am îutrat în odaie, 
era ocupat cu notarea amintirilor într’un 
notes. Doctorii C. și F. erau de față.

După ce am dat mâna cu Valdemar, 
chemând la o parte pe medici, m’au lămu
rit asupra stării bolnavului. Plumânul stâng 
să întărise ca osul, de un an și jumătate, 
așa că eschidea ori și ce act vital ; cel 
drept era mare parte osificat, iar lucrarea
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Alegerea dela Lugoj. Eri, Marți,, s’a 
ținut în Lugoj adunarea alegătorilor români 
din cercul Lugojului pentru a designa pe 
candidatul român la alegerea de deputat 
din acest cerc. Adunarea, la care au luat 
parte mii de români, a fost presidată de 
dep. Coriolan Rrediceanu. Au vorbit Dr. 
V. Branisce și deputății Dr. T. Mihali, Dr. 
Stefan C. Pop și Dr. loan Suciu, producând 
prin discursurile lor o însuflețire de nede- 
scris. Adunarea a proclamat apoi din nou 
cu unanimitate de candidat de deputat pe 
d-l protopop Or. George Popovici, fostul 
deputat al cercului. Intre aplause generale 
a apărut în sală candidatul, care și-a expus 
credeul politic.

Alegerea de deputat în cercul Lugo
jului s’a fixat pe Mercurea viitoare in 14/27 
Martie. Votarea se va face la 3 comisiuni. 
Alegători înscriși în lista electorală sunt 
4011. Românii sunt în majoritate față cu 
străinii cu vre-o 400 voturi.

Clubul deputaților români
și proiectul lui Apponyi.

Sub titlul acesta deputatul Dr. Alex. Vaida- 
Voevod arată în ziarul „Lupta11, care a fost pănă 
acuma atitudinea deputaților naționaliști români 
în chestiunea proiectelor școlare ale lui Apponyi 
și ce atitudine vor observa de aci încolo.

Iată ce zice d-1 Dr. Vaida :
>In fața proiectelor de lege prezin- 

tate camerei de ministrul cultelor și in
strucției publice, contele Apponyi, clubul 
nostru a hotărât să facă uz de toate ar
mele parlamentare spre a împiedeca votarea 
în forma lui originală a proiectului refe
ritor la salariile învățătorilor confesionali.

»Voim și noi ca statul să-șî împli
nească datorințele față de învățătorii no
ștri întocmai după cum o prescriu aceasta 
legile de mult sancționate, dar neexecu
tate. Nu voim însă, în nici un caz, ca în 
schimbul ajutorului ce statul dator este 
să-l ofere învățătorilor noștri, scoalele noa
stre să devină, instituțiunl de maghiariBare, 
supuse voinței arbitrare a statului, iar în- 
vățatorii^noștri, robii desarmațî ai mini
strului și ai ori cărui inspector școlar adus 
de vânt. Aceasta nu o voim, nu e permis 
să o voim. Trebue deci să tindem într’a- 
colo, ca acest proiect de lege ori să fie 
retras, ori să fie modificat în mod coră- 
spunzător. Prezintarea subită, neașteptat 
de subită, a proiectului de lege din partea 
ministrului s’a întâmplat de sigur cu in
tenția de a ne consterna atât pe noi, de
putății, cât și consistoarele noastre, de a 
zăpăci învățătorimea noastră și de a îm
piedecă posibilitatea manifestării opiniei 
publice românești.

»Comisiile și majoritatea camerei s’au 
grăbit să-i facă posibil ministrului realiza
rea intenției sale. Pentru Mercurea tre
cută 13 1. c. era fixată de ja ziua când avea 
să înceapă desbaterea proiectului de lege.

*Infața acestei situații clubul nostru 
s’a văzut silit să-și ea refugiul la singura 
armă parlamentară cu efect, la obstrucție. 
Fiindu-ne imposibil de a face uz de mij
loacele obstrucției technice, mai comode 
și mai ușoare, am hotărât să facem prin 
trăgănarea oratorică a desbaterei proiec
tului de lege despre salarele învățătorilor 
de stat, neplăceri guvernului, zădărnicind 
ca acel proiect de lege să poată fi votat 
înainte de Paști. Prin aceasta guvernul 
ajungea în poziția deosebit de penibilă, că 
nu ar mai fi putut asemna pentru anul 
curent salariile ridicate ale învățătorilor 
aducătoare de moarte înainta cu mare iu- 
țală. Funcționarea lui înceată era atât de 
nesigură, încât medicii hotărâseră unan m, 
că mâne (Duminecă) cam pe ia miezul 
nopții Valdemar va muri. Era la 7 oare 
Sâmbătă.

Când m’am depărtat de lângă patul 
bolnavului, ca să-mi văd de lucru, medicii 
D. și F. i-au zis ultimul adio. N’aveau de 
gând să se mai întoarcă, dar la rugarea 
mea au promis, că Duminecă pe la 10 oare 
seara vor veni sâ cerceteze bolnavul.

După ce s’au dus, vorbiam fără nici 
un înconjur cu Valdemar, despre apro
piata discompunere și foarte amănunțit de
spre încercarea plănuită. In toate se arăta 
gata; zicea, că așteaptă cu nerăbdare și 
îmi da zor să-mi încep lucrarea. Lângă 
bolnav era un îngrijitor și o îngrijitoare ; 
eu însă am aflat de mai bine a nu începe 
proba de mare însemnătate în lipsa unui 
om, în care, în caz că lucrul ar avea un 
sfârșit neașteptat, — m’aș fi putut încrede 
mai mult decât în aceștia. Am amânat 
deci proba pe ziua următoare la 8 ceasuri 
când s’a prezentat un student în medicină, 
cu care ori cum aveam puțină cunoștință 
și m’a scăpat astfel de ori ce îngrijorări. 
Cu toate ca ași fi voit să aștept pe medici, 
totuși m’am hotărît să încep deoparte la 
rugarea fierbinte a lui Valdemar,! de altă 
parte convins, că n’aveam timp de pierdut, 

de stat, iar noi câștigam timp pentru a 
ne pregăti și pentru a putea primi avisul 
opiniei noastre publice. Opinia publică a 
mărci obște românești este singură chemată 
să hotărască asupra ținutei care va trebui 
să o luăm noi deputății în parlament și 
archiereii noștri în senat.

» Aflând ministrul de culte, contele 
Apponyi, că ce este scopul nostru, a pre
ferit să amâne discuția proiectului de lege 
referitor la salariile învățătorilor confesio
nali până pe după Paști. Noi la rândul 
nostru, ajungându-ne astfel țînta, am re
nunțat să mai împiedecăm votarea legei 
referitoare la ridicarea salariilor învățăto
rilor de stat. Acest »pact« este primul 
succes politic real ce l’a obținut lupta 
noastră parlamentară. Pentru întâia-dată 
s’a văzut constrîns guvernul, ca prin in
tervenția prezidentului camerei să stea cu 
noi de vorbă. De jure nu ne-au recunoscut 
încă de partid, dar de facto au >pactat« 
cu noi. Acuma avem timp să ne putem 
pregăti pentru campania parlamentară de 
după Paști. Metropoliții și episcopii noștri 
pot în toată tichna să se orienteze. Dăscă- 
limea noastră își poate face socoteala și 
se poate convinge, că în realitate ce in
tenționează proiectul lui Apponyi și că de 
ce curse ne temem noi și împreună cu 
noi obștea neamului românesc. Pretutin- 
denea în țară, în ținuturile locuite de Ro
mâni, se pregătesc și se vor ținea adunări 
poporale. Glasul și voința obștească a nea
mului românesc se va pronunța. Hotărîrile 
adunărilor poporale vor determina ținuta 
parlamentară a deputaților. Porunca obștei 
neamului va trebui să o execute deputății 
în parlament.»

In ce privește participarea deputa
ților la adunările poporale, d-1 Vaida arată 
că cu cea mai mare râvnă deputății nu 
vor putea participa decât la 10—15 adu
nări. Sunt azi cu totul 13 deputați români 
(Brediceanu, Novac, Petrovici, Oncu, Pop, 
Goldiș, Suciu, Mihali, Damian, Șerban, Ma- 
niu, Vlad, Vaida). Dr. Petrpvici se află în 
închisoarea de stat din Seghedin, Dr. Oncu 
e reconvalescent după o boală grea. Cei
lalți 11 trebue să se împartă. Unii vor 
merge la alegerea din Lugoj, alții vor mai 
fi reținuți în Budapesta, alții de afacerile 
lor private și așa destul de negligeate din 
causa absenței lor de-acasă, așa că numai 
puțini vor putea participa la adunări.

D-1 Vaida arată că problema deputa
ților va fi să lupte în contra proiectului 
Apponyi în parlament, iar organisarea 
luptei în afară de parlament incumbă frun
tașilor români din diferite centre. Și așa, 
zice, miniștrii fac deputaților români impu
tarea, că dep. nu represents vederile și do
rințele poporului, care e mulțumit, ci nu
mai vederile lor particulare, că deputății 
n’ar fi decât niște >agitatori«, cari >seduc< 
poporul. De aceea adunările poporale, ce 
se vor ținea fără ca să fie conduse ori 
influințate de deputați, Vor fi o dovadă 
prin care se va restrânge acea imputare 
nejustă.

D-1 Vaida termină cu cuvintele ur
mătoare :

»Noi nu vom >agita« deci neamul nostru 
ci așteptăm hotărârile suveranului popor 
român să ne agite pe noi, arătându-ne ce 
suntem datori să facem».

Din Senatul României.
In ședința de Sâmbătă a Senatului, 

înainte de a se întră în ordinea zilei, d-1 
Dr. Thoma Thomescu a făcut declarația, 
deoarece bolnavul se apropia de sfârșit cu 
o iuțală de mirat.

Mr. L—i (așa să chema studentul me
dicinist) a binevoit a lua asupră-și să în
semne tot ce să întâmplă, și deaceea tot 
ce voi spune, e mare parte din cuvânt în 
cuvânt sau prescurtat din aceste notițe.

Era peste cinci minute 8 oare, când 
prinzând mâna bolnavului, 1’am rugat ca 
să se manifesteze în fața Mr L—i, dacă e 
hotărât, ca în starea aceasta să sfârșesc 
acțiunea de hipnotizare.

Valdemar slab, dar pe înțeles a răs
puns: >Da, voesc să mă hipnotizezi» iară 
după aceea a adaus îndată: >Mă tem, că ai 
prea întârziat».

In timp ce a vorbit, am început acele 
trăsături de mână, despre cari esperiasem 
că sunt în stare a-1 aduce mai iute sub 
voința mea. Deja mare influință a avut 
asupra lui prima trăsătură ce i-am făcut’o 
de-alungul frunții; dar deși îmi încorda
sem toate puterile, nu puteam ajunge la 
mai mare rezultat, pănă după 10 și 10 mi
nute, când doctorii D. și F., ținându-și pro
misiunile, s’au reîntors. Le-am spus în pu
ține cuvinte intervenția mea și de oarece 
n’au făcut nici o obiecțiune, căci bolnavul 
era în agonie, mi-am continuat procedura 
cu mai mare încordare.

Intr’aceea bătaia pulzului lui Valde

că deși a fost între semnatarii profesori 
cari s’au pronunțat în contra proiectului 
de lege al învățământului superior, recu
noaște astăzi că acel proiect de lege con
ținea părți foarte utile pentru învățămân- 
lul Universitar român. Tot odată oratorul 
întreabă pe d-1 ministru al instrucțiunei 
publice dacă menține declarațiile sale cu 
prilegiul discuțiunei în Cameră a acelui 
proiect de lege.

Ministrul al instrucțiunei C. Disescu 
a răspuns că în urma retragerei acelui 
proiect de lege, mai mulți domni deputați 
au prezentat camerei, din inițiativă parla
mentară, mai multe articole din proiectul 
său asupra instrucțiunei superioare, ce a 
fost retras după ce a fost luat în consi
derație. D sa însă a sfătuit să retragă acele 
proiecte, deoarece acele puncte nu trebue 
să se prezente izolate. D-1 C. Dissescu a 
mai declarat, că e informat cum că con
siliul superior profesoral al Universității a 
hotărât să intervie spre a se introduce 
doctoratul în universitățile din România, 
una din prevederile principale ale proiec
tului d-sale retras.

Tot în ședința de Sâmbătă senatul 
a votat proiectul de lege prin care fostul 
mitropolit Ghenadie este instituit pe viață 
Btarețul mănăstirei Căldurășani, și prin 
care se dă danie acelei mănăstiri 200 
hectare pământ. S’a votat apoi tratatul 
de comerț dintre România și Italia și con
venția radio-telegrafică încheiată cu Rer- 
linul.

Cronica din afară.
Noul cabinet bulgar s’a presentat 

Luni Sobraniei. Părerea generală este fa
vorabilă noului cabinet. Șefii opoziției cred 
însă că e vorba numai de un minister 
temporar, care va avea să ducă în înde
plinire acțiunea cabinetului Petkoff. Gu
vernul va prezenta în curând Sobraniei un 
proiect de lege pentru apărarea miniștrilor 
contra atentatelor și contra atacurilor 
pressei.

Scopul trimiterei Cazacilor în Persia. 
Agenția Vestnic spune că toate măsurile 
luate de guvernul rus prin trimiterea de 
Cazaci în Persia au ca unic scop paza con
sulatelor ruse. S’a trimis numai câteva 
duzini de oameni și toate știrile cari s’au 
răspândit în urma acestui fapt sunt ne
întemeiate.

Uu vot de neîncredere guvernului 
rus. Ziarul >Rusia« spune că partidele 
dreptei pregătesc proiecte de lege de na
tură a provoca partidele stângei și a ob
ține îndepărtarea revoluționarilor din Dumă 
sau dizolvarea Dumei. Socialiștii populari 
au hotărât să exprime guvernului neîn
credere din pricina prăbușirei plafonului 
sălei de ședințe pe motiv că numai negli- 
gența regimului a putut pricinui o astfel 
de catastrofă. Acest vot de neîncredere se 
va da după declarațiunile guvernului. Acest 
partid care numără vr’o 30 deputați, era 
pănă atunci de acord cu hotărârea luată 
de cădeți de a vota pur și simplu trecerea 
la ordinea zilei în urma declarațiunei gu
vernului.

Răscoalele țărănești din Moldova.
Deși guvernul României și autorită

țile locale au luat cele mai întinse măsuri 
mar devenise neobservabilă, iar răsuflarea 
nu era altceva, decât o horcăială provo
cată tot la jumătăți de minută.

Starea aceasta a ținut neschimbat un 
sfert de oară. După acest scurt timp a ie
șit din pieptul bolnavului un suspin na
tural, dară toarte adânc și răsuflarea hor- 
căitoare a încetat sau mai bine zis nu s’a 
mai auzit. Membrele esterne ale bolnavu
lui erau reci ca ghiața.

Cu 5 minute înainte de 11 oare am 
observat semnele fără îndoială ale influin- 
ței mesmerismului. Privirea sticloasă a ochi
lor s’a schimbat și arăta expresiunea ob
servării interne îngrijitoare, care nu poate 
fi băgată în samă decât la somnul hipno
tic și pe care a n’o recunoaște e aproape 
imposibil. Cu câteva mișcări hipnotice iam 
pus în vibrare genele, ca lajnceputul som
nului și iarăși cu altele (mîșeări) i-le-am 
închis. Deși nu eram tocmai muițămit cu 
aceasta totuși mi-am continuat procedura 
cu cea mai mare încordare a voinței mele, 
pănă i-am amorțit cu desăvârșire mem
brele, după-ce înainte i-le așezasem comod. 
Picioarele îi erau întinse, iară brațele ase
menea în mică depărtare de la șolduri ză
ceau pe pat. Capul îi era ridicat.

(Va uru a.) 

pentru a potoli nemulțumirea țăranilor 
răsculați din nordul Moldovei, totuși so
sesc știri neliniștitoare îndeosebi din ju
dețul Botoșani, unde miliția s’a văzut ne
voită a pușca asupra celor răsculați, pen
tru a împedeea devastările prăvăliilor și 
locuințelor arândașilor și cârciumarilor 
evrei.

Iată știrile mai nouă, pe cari le în
registrează ziarele bucureștene despre răs
coala din județul Botoșani.

Țăranii de pe moșia Stăncești, uniți 
la bariera orașului cu cei din Popăuțeni 
au intrat Duminecă în mare număr în 
Botoșani, pornind în grup spre arândașul 
moșiei Stăncești, Spodheim.

In centrul orașului ei fură însă opriți 
de poliție, care îi provoacă să nu meargă în 
grup atât de mare. Țăranii se supuseră 
acestui ordin și parte dintrânșii porniră 
în liniște spre locuința arendașului unde 
au parlamentat timp de două oare cu d-i 
Spodheim, de față fiind și prefectul jude
țului.

In intervalul acesta o sumă de der
bedei, lipoveni, țigani și băeți fără căpătâi 
înarmați cu ciomege au pornit să devas
teze str. mare. Toate prăvăliile au fost 
imediat închise. Cu toate acestea calea na
țională a fost devastată de ia un capăt la 
celălalt.. Mahalagii și lipovenii au cutreerat 
apoi piața Ferdinand și toate străzile prin
cipale din cartierul evreesc, spărgând gea
murile și devastând prăvăliile.

Armata și poliția sunt insuficiente pen
tru a se opune disordinelor. Cele câteva com
panii de vânători și jandarmi din București, în 
frunte cu prefectul, polițaiul și procurorul 
aleargă în toate părțile orașului pentru a 
liniști spiritele. Ori-ce sforțări rămân însă 
zadarnice’din cauza insuficienței forțelor. 
S’a telegrafiat la P. Neamț după regimen
tul 15 Războeni.

E de remarcat că la devastări țăranii 
n’au luat mai de loc parte și turburătorii 
erau alcătuiți din derbedei și drojdia so
cietății. S’au operat numeroase arestări. 
Un număr de locuitori, veniți să ceară eli
berarea arestaților, au fost respinși.

Luni dimineața s’au repețit tulbură
rile. Vre-o 700 țărani au încercat să între 
în oraș. Țăranii erau foarte îndârjiți. Atunci 
colonelul a ordonat să se tragă o salvă in 
vânt. Faptul acesta a îndârjit și mai mult 
pe răsculați, cari s’au năpustit imediat asu
pra trupei. Atunci s’au tras focuri adevărate 
și au căzut 4 morți și 8 răniți și a fost ră
nit și maiorul Boureanu.

In timpul când lupta aceasta se da 
ia bariere, s’a răspândit în oraș vestea că 
evreii s’au înarmat pentru a se apăra sin
guri și că în cartierul evreesc s’ar fi omorât 
un om. S’au trimis și în această parte 
trupe.

In urma celor întâmplate s’a dirigiat 
numeroasă miliție la fața locului.

*
Duminecă s’a ținut în București un 

meeting, convocat de o parte a studenți- 
mei universitare. La ordinea zilei a fost 
chestiunea țărănească. Au vorbit studenții 
Jecu, I. Sterian, Dragu, V. Anghel, N. lo- 
nescu, St. Predoiu și C. Popescu-Olt. După 
aceasta s’a votat următoarea moțiune:

Studenții universitari, considerând că 
arenzile sunt o anomalie socială, că cla
sele intermediare sunt condamnate prin 
înBăși natura lucrurilor, considerând că 
singurul raport firesc e acela care se sta
bilește între proprietar și muncitor direct.

Considerând că proprietatea imobili
ară rurală are prin esență o valoare socială 
și că marii proprietari nu pot fi liberi a 
uza de pământ în detrimentul țărănimii.

Considerând că spiritul legiuitorilor 
cari au oprit așezarea străinilor la sate a 
fost tocmai de a evita contactul străinilor 
cu poporul, contact care s’a dovedit că e 
fatal pentru noi; cere guvernului.

1) Să ia imediate și energice măsuri 
ca clasa arendașilor să dispară ca o pată 
rușinoasă în viața acestei națiuni, iar mo
șiile să se închirieze de-adreptul obștiilor 
sătești. 2) Să se schimbe legea învoelelor 
agricole, dânduse clasei țărănești dreptul 
de a se putea bucura da munca ei. 3)Cere 
ca să se împedece cu ori-ce preț stabilirea 
străinilor la sate. 4) Consideră de a sa da
torie de a lupta pentru cucerirea dreptu
lui de vot direct și secret pentru toți 
Românii.ȘTIRILE ZILEI.

— 7 Martie v.

Conferențele învățătorești. Couzisto- 
riul archidiecesan din Sibiiu a convocat 
conferențele învățătorești din anul acesta 
pe zilele 26 și 27 Aprilie a. c. st. v., adecă 
pe Joi și Vineri din săptămâna luminată. 
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Ca temă din partea Conzistoriului archi- 
diecesan a’a fixat: ^Experiențele câștigate 
asupra noului plan de învățământ«, dân- 
du-li-se astfel învățătorilor prilej de a-și 
arăta nemulțumirea față cu cantitatea și 
împărțirea materialului de învățământ în 
școaleîe poporale. Diurnul învățătorilor s’a 
urcat la 4 cor pe zi, afară de spesele de 
călătorie.

Pentru răspândirea creștinismului în 
Sbina. Din Newyork se anunță că milio
narul Rockefeller a pus în vedere suma 
de 50 milioane dolari în scopul răspândirei 
creștinismului în China.

Promoțîune. D-1 Virgil Budințian din 
Bocșa-montană a fost promovat doctor în 
medicină la universitatea din Budapesta.

Ambasadorul Turciei ia Paris, Mumîr 
Pașa, a remis alaltăeri în persoana Reginei 
Românei Marele Cordon al ordinului «Se- 
fakot» cu placa în briliante împreună cu 
«Medalia pentru merite literare* în bri
liante, ordin înființat special pentru Car
men Sylva, singura care posedă această 
înaltă distincțiune. Ministrul de externe 
Lahovary a oferit eri seara un prânz în 
onoarea misiunei turcești.

Profesorii ruteni dela universitatea din 
Lemberg au publicat o declarațiune cerând 
transformarea catedrelor de limba ruteană 
dela numita universitate într’o universi
tate ruteană deosebită.

Un CUriOS proces a intentat procura
tura din Berlin contra partidului social- 
democratic din Germania pe motiv că de
putății social-democrați au ținut de curând 
in odaia lor de deliberare din parlamentul 
german o conferință, la care au participat 
și vre-o 50 redactori socialiști din Ger
mania. Procuratura e de părere că aceasta 
adunare a avut caracter public și prin 
urmare trebuia anunțată poliției. Neflind 
însă anunțată, partidul socialist a călcat 
disposițiunile legei de întrunire.

Fraude la construirea palatului Dumei. 
Ziarul >Berliner Tagebiat» aduce știrea că 
cercetările făcute în Petersburg întăresc 
convingerea că prăbușirea plafonului Dumei 
se datorește unei nouă Panamale, care de 
astă-dată s’a săvârșit de cătră architecții 
și de biroucrația rusă. S’a dovedit că scau
nele, cari costă fie-care câte 180 ruble, și 
erau trecute ca fiind întregi de stejar, 
sunt de brad și nu au decât o vopsea care 
seamănă a stejar. Pentru restaurarea pa
latului Tauric s’a plătit suma oribilă de 
1,200,000 ruble, pe când cu aceasta sumă 
s’ar fi putut clădi un parlament nou.

Poliția bulgară continuă să aresteze 
«persoanele suspecte de complicitate în asa
sinarea primului ministru Petkoff. Com
plicele asasinului, Gerow, colaborator la 
»Balcansca Tribuna», a mărturisit că con
jurații ar fi cerut armurierului arsenalului 
din Sofia, Blaskow, să fabrice bombe pen
tru a ucide pe Petcoff și pe ceilalți mi
niștri în Sobranie. Blaskow a confirmat 
.această dispozițiune și a declarat că a re
fuzat să fabrice bombele.

Greva din Moscva. Lucrătorii de la 
fabricile de gaz din Moscva au declarat 
eri greva. Tot orașul a rămas în întune- 
rec. Populația nu îndrăznea să iasă pe 
străzi. Se crede că și muncitorii dela apa- 
ducte se vor asocia cu greviștii.

Accidente și catastrofe. Din Orauie- 
Point se anunță că vaporul «Jelba» care 
venea din Africa de Ost, s’a înămolit. Pa
sagerii au fost saivați.

— Eehipagiul și pasagerii vaporului 
«Susvic» înămolit în apropierea portului 
Lissard au fost de asemenea salvați.

— Din Charbin se telegrafiază,'că un 
tren de persoane s’a ciocnit în stațiunea 
Turuchine, cu un tren de marfă. Sunt 17 
morți și 35 răniți.

Educația prin sine însuși.
Necesitatea unui ideal în viață.

De G. Aslan.
(Urmare.)

Nimeni nu se naște virtuos. Dispozi
țiile naturale cele mai fericite rămân sterpe 
dacă nu sunt transformate în deprinderi 
prin exercitarea lor. S’a zis cu drept cuvânt 
«că virtutea e o lungă ucenicie. Calitățile 
care par mai naturale au fost în realitate 
dobândite după multe încercări. Toate bio
grafiile arată cu câtă muncă, cu câtă disci
plină devine cineva om.

Geniul de asemenea e o răbdare lungă. 
Newton fiind întrebat cum a putut desco
peri gravitația universală, a răspuns: «gân- 
dindu-mă întotdeauna». Goethe a nutrit 
timp de treizeci de,ani concepția lui Faust, 

notând zi cu zi tot ce putea intra în com
poziția operei sale geniale. Darwin de ase
menea nu perdea din vedere cu lunile un 
subiect, citind și cercetând numai în di
recția subiectului care îl preocupa. In bi
blioteca națională din Paris se găsesc ma
nuscrise de ale marilor scriitori francezi. 
E de necrezut prin câte încercări a trecut 
stilul lor până a ajuns la forma clasică pe 
care o cunoaștem. Se găsesc cuvinte scrise 
și șterse de zece și chiar de douăzeci de ori! 
Continuitatea gândirei asupra aceluiași 
subiect: iată dar unul din secretele oame
nilor mari.

Prima condiție a educației noastre e 
prin urmare să ne formăm un ideal de 
viață, să-l discutăm bine înainte de a-1 
accepta, dar odată ce l’am primit, să-1 con
siderăm ca sfânt, în afară de orice îndoială, 
și să nu-1 perdem nici o clipă din vedere.

Cei-ce au luat parte în excursiuni la 
munte, au putut observa că numai acele 
excursiuni reușesc, care sunt bine hotărîte 
de mai ’nainte după un anumit plan ac
ceptat de toți.

Când lipsește această hotărîre prea
labilă, când se iau hotărîrile pe drum, atunci 
unul voește să meargă la dreapta și altul 
la stânga, unul voește să se mai oprească, 
altul să continue drumul și rezultatul e că 
nimeni nu ajunge unde a dorit.

Tot astfel se întâmplă și în lunga 
excursiune a vieții. Cei-ce n’au un scop 
bine hotărît, se abat la dreapta și la stânga 
si mor fără să cunoască viața îndeajuns. 
Omul fără de nici un scop e ca o corabie 
fără de cârmă: e prada valurilor și a vân
tului. Numai cel care urmărește un ideal, 
înaintează mai mult în calea vieții, ajunge 
să cunoască mai mult viața și trăește în 
realitate mai mult.

*
Idealul fiecăruia din noi trebue să fie 

a trăi o viață cât mai deplină și mai activă.
Convingerea noastră e că aceasta e 

viața superioară. Omul are două tendințe 
fundamentale: tendința de a-și economisi 
forțele, de a-și restrânge activitatea, de a 
duce o viață liniștită — și tendința con
trară de a-și desfășura forțele; de a da 
ființei sale întreaga ei desvoltare, de a 
duce o viață cât mai activă și mai fecundă.

Prima tendință o avem în momente 
de abatere, de oboseală, de melancolie și 
plictiseală. A doua tendință o avem în 
momente de bună dispoziție, în momente 
de energie când simțim, cum a zis poetul, 
«focul în vine». Fiziologicește e demonstrat 
că viața intensă e superioară celei restrânse. 
Respirația e mai adâncă, circulația mai 
activă, procesul de asimilare mai abundent, 
forța dinamometrică mai mare.

Aceiași superioritate există însă și 
din punct de vedere psihologic. Atenția e 
mai puternică, asociația de idei mai fecundă; 
într’un cuvânt omul e mai deștept, are 
mai viu sentimentul și conștiința de sine 
— simte că trăește.

Nu mai rămâne deci îndoială că viața 
deplină e cea mai bună de trăit, aceea pe 
care trebue s’o alegem. A ne îndoi de acest 
lucru, înseamnă a ne îndoi că omul de azi 
duce o viață mai bună decât sălbaticul 
primitiv, înseamnă a ne îndoi că omul ce
lebru trăește mai bine decât contimporanii 
săi mediocri.

Alegerea noastră e prin urmare fă
cută și hotărîtă pentru toată viața. Vom 
căuta să trăim cât mai intens și mai înalt, 
să trăim în toată deplinătatea ființei noa
stre, să ne întrebuințăm cât mai bine viața. 
Acest ideal va fi pentru noi o ideie fixă: 
steaua polară care să ne conducă. Acest 
ideal va fi pentru noi o credință vie și 
nestrămutată, care ne va însufleți în fie
care moment, să ne facem datoria.

*
Dar cum să urmărim acest ideal ? O 

primă condiție e să prețuim în totdeauna 
timpul. Mulți oameni se plâng că viața e 
scurtă și acuză natura că a fost prea sgâr- 
cită, dându-ne așa de puțin timp de trăit. 
Chiar și înțeleptul Aristot acuză natura că 
e mai darnică cu unele animale, căror le 
dă 5 secole de viață, în timp ce omului, 
care are un destin așa de mare, îi dă un 
termen mult mai scurt.

Adevărul e însă că dispunem de timp 
suficient, dar îl risipim. Viața e destul de 
lungă pentru a săvârși faptele cele mai 
mari, dacă am profita de fiecare zi. Dar 
unul se îneacă în vițiuri, altul se prăpă
dește în nimicuri, iar cei mai mulți, ne- 
având un scop de viață, sunt jucăria îm
prejurărilor !

A avut dreptate poetul latin să zică 
că cea mai mică parte din viața noastră, 
e aceea pe care o trăim. Somnul ne ră
pește o treime din existență, copilăria și 
nevoile fiziologice aproape tot atât, iar ocu
pațiile necesare pentru susținerea existen
ței ne lasă prea puțin timp pentru viața 
superioară. Și totuși nici de acest puțin 

timp nu știm să profităm. Omul trăește ca 
și cum ar fi nemuritor. N’are în vedere că 
terminul fatal se apropie mereu și că tim
pul pierdut nu se mai întoarce 1 Dacă omul 
ar ști sigur cât mai are de trăit, cum ar 
mai economisi timpul 1

Timpul e ștofa din care-i făcută viața. 
A risipi timpul înseamnă a disprețul o 
viață. Nimeni nu lasă să i se răpească pro
prietatea, și toți permit să li se răpească 
timpul. Nu se găsește nimeni care să-și 
împartă averea și fiecare își distribue viața 
primului venit.

Omul e grăbit să trăiască: dispre- 
țuește prezentul și e nerăbdător să vadă 
viitorul. Dacă ar putea să trăiască întreaga 
viață într’o zi, să vadă desfășurându-se 
evenimentele vieței sale ca într’o ședință 
de chinematograf; mulți ar face impru
dența să încerce acest lucru. Serbarea anu
lui nou arată cât e de nerăbdător omul de 
viitor. Insă omul disciplinat, care știe să 
întrebuințeze fiecare zi nu dorește, nici nu 
i-e teamă de viitor. El n’așteaptă binele 
dela soartă, nici dela împrejurări, ci din 
activitatea lui.

*
In privința întrebuințării timpului, gă

sim în Payot, Education dela volonte, o 
pagină frumoasă (pag. 146): «Marea mize
rie a studentului e în timpul de inerție, de 
lipsă de voință, când se prăpădește într’o 
lene rușinoasă. Își face toaleta cu ceasu
rile, își pierde dimineața, căscând și ră
sfoind a lene o carte sau alta. Nu poate 
lua nici o hotărîre, nici să lucreze cum 
trebue, nici să se lase de lucru». «A fi ac- 

I tiv, continuă d. Payot, înseamnă a sări di- 
I mineața jos din pat, a-și face repede toa
leta, și a se pune la lucru, fără a lăsa timp 
preocupărilor streine. A fi activ la lucru, 
înseamnă a nu ceti nici un moment pasiv, 
ași ține atenția încordată». Apoi când vine 
într’adevăr oboseala, lăsăm cu hotărîre lu
crul, pentru a ne repara forțele.

E uimitor ce poate face omul când 
își întrebuințează bine timpul. D’Aguesseau 
a prezentat într’o zi soției sale o carte pe 
care a scris’o în timpul sferturilor de oră 
când era nevoit să aștepte masa. Celebrul 
bărbat de stat olandez Witt fu întrebat 
odată, cum de mai găsește timp pentru 
distracție când are atâtea ocupații. «Nimic 
mai simplu, răspunse dânsul; nu m’apuc 
de două lucruri in acelaș timp și nu amân 
pe a doua zi ceeace pot tace imediat». A 
face fiecare lucru la timpul său și a-1 face 
în mod definitiv, pentru a nu reveni asu
pra lui: iată un alt secret al oamenilor mari.

(Va arma).

Avis.
Am onoare a aduce la cunoștința ono

ratului public, că atelierul de țăsături și 
cusături al Reuniunei femeilor române din 
comitatul Huniedoarei în Orăștie, s’a de
schis.

In atelier să primesc comande și să 
pregătesc următorii articli de industrie de 
casă : costume, plăci pentru bluze și că
meși de noapte pentru bărbați, surtucuri 
pentru copii, jileuri cu cusături pen
tru domni, garnituri de fețe de masă pen
tru cafea și ceaiu, covoare, perdele, șter
gare, mici obiecte practice, ca fugățoare 
tablette, acoperitoare de pâne, de credenți 
și de tot felul de țăsături pentru menaj 
ca ciarciafuri de pânză, măsăriți, ștergare 
de pâne, de talere, pocale și alte obiecte 
țăsute și cusute.

Modelele se pot alege la atelier, unde 
conducătoarea d-șoara liberia E. Barcian 
va servi cu deslușirile necesare.

Comandele se fac la subscrisa
Orăștie, la 15 Martie 1907.

Victoria Dr. Erdelyi. 
directoară.

Bibliografie.
„Revista Idealistă". Cuprinsul n-rului 

2 din Februarie 1907. 1. N. Gane : Infer
nul lui Dante. 2. Dr. Isailovici-Duscian : 
Igiena școlară. 3. Gala-Galaction : Copca- 
Rădvanului. 4. G. Aslan : Educația prin 
sine însuși. 5. Poezii: Nicolae Corbu : Gra- 
ește timpul; Siolam : Cântecul nemurirei. 
6. X.: Expoziția națională română. 7. Ioan 
C. Bacalbașa: Cronica teatrală. 8. Buletin 
bibliografic: Chestiunea țărănească de N. 
Manolescu; Paralelizmul Psiho-Fizic de 
loan Petrovici ; Revista de Filozofie și Pe
dagogie ; Floarea Darurilor; Convorbiri; 
Junimea Literară; Economia Națională; 
Calea Vieții; Convorbiri Literal e ; Cărți și 
reviste streine.

«Luceafărul» nr. 4—5 a apărut cu 
următorul sumar: Dr. I. Lupaș Din istoria 
școalelor noastre. Z. Bârsan O noapte de 
demult (poezie). Nic. A. Berindei întâlnire. 
G. Noapte (poezie după Carducci). Z. Bâr

san: Carlo Goldoni. Al doilea centenar d® 
la nașterea sa. Gh. T. Din popor: Cântecul 
Salomiei. Emil Isac: Pastel de iarnă Maria 
Cunțan: Povestea dorului (poezie). Un 
centenar american. Octavian Goga:Ion crâș- 
marul (poezie). I. Borcea Ifigenia în Tau
rida de Goethe. Act. III. Scena întâia. G. 
Bogdan-Duică Scrisori din București (VIII): 
Convorbiri literare: Colaboratorii noi. M. 
S, Râmniceanu Polemice. (Răspuns d-lui 
G. Ibrăileanu) Liliac Cântec (poezie).
Giosuă Cardițcci. Cronica: încercări, Gră
dina de copii, Sculptorul Brâncuș, Arde- 
leanofobii, Rătăciri, Premiul Luceafărului, 
Știri, llustrațiuni: C. Brâncuș; 2 studii, 
Copilul, Carlo Goldoni, II. W. Longfelow, 
G. Carducci, C. Brâncuș.

ULTIME ȘTIRI.
BllCUFești. 20 Martie. D-1 D. A. Sturdza 

si-a desvoltat eri în senat interpelarea sa 
cu privire la trusturile arendășești. I-au 
răspuns miniștri G. Gr. Cantacuzino și 1. 
Lahovari. In urma propunerei d-lui N. Eco- 
nomu, vice-președinte al senatului, s’a de
cis ca discursurile rostite de d-nii Canta- 
cuzino și Lahovari să fie afișate la primă
riile tuturor comunelor din țară.

București, 20 Martie. Eri s’a ținut un 
mare meeting în chestia turburărilor din 
Moldova. Intre alții au luat cuvântul și 
profesorul Iorga și senatorul Codrescu. 
Armata a fost consignată, fiind teamă de 
tulburări. Comercianții evrei și-au închis 
prăvăliile. Nu s’a întâmplat însă nici un 
incident.

Iași. 20 Martie. Din mai multe 
părți ale Moldovei sosesc necontenit știri 
despre nouă răscoale împreunate cu de
vastări. Armata consignată în Botoșani, a 
restabilit în oraș liniștea. Sătenii s’au în
dreptat spre târgușorul Ștefănești, unde 
sunt mari temeri de disordine. In Botoșani 
toate prăvăliile sunt închise. Pe la casele 
românești se văd icoane și cruci. Târgușo
rul Bucegea este cu desăvârșire [devastat. 
In Burdujeni s’au făcut eri de asemenea 
devastări. In localitățile Buhuși și Zănești 
(județul Neamțu) numeroase magazine 
evreești au fost devastate. Din județele 
Bacău, Roman și Neamțu se semnalează 
de asemenea revolte. Evreii fug spre lași.

București, 20 Martie. Ministrul de 
războiu a ordonat ca reg. Prahova Nr. 7 
din Ploiești să se mobilizeze și să plece 
imediat la Botoșani. In acelaș timp a or
donat ca reg. 4 Ilfov 21 și Mihai-Viteazul 6, 
precum și batalioanele 2 și 6 de vânători 
din Capitală să înceapă imediat a se mo
biliza spre a fi gata de plecare în Moldova, 
dacă nevoia va cere.

Sofia, 20 Martie. In afară de complo
tul pentru asasinarea lui Petkoff, care a 
fost urzit de directorul ziarului «Balkanska 
Tribuna» judecătorul de instrucție Selvi- 
lieff și primul procuror Pacelieff, au do
vedit existența unei vaste organizații de 
anarchiști grupați în jurul ziarului anar
chist «Nova Obstesva» (societatea nouă.) 
Afiliațiunea anarchistă proiecta atentate, 
ca acelea comise la Paris acum 7 ani. Din 
această afiliațiune fac parte 3 funcționari 
dela arsenalul statului. Au fost arestați 
peste 50 de anarchiști bulgari Și străini. 
Pe când judecătorul de instrucțiâ interoga 
pe o anarchistă poloneză, aceasta s’a re
pezit asupra lui voind să-l asasineze. Se 
așteaptă nouă descoperiri senzaționale.

Petersburg, 20 Martie. In ședința de 
eri a Dumei Stolypin a desfășurat progra
mul guvernului, declarând între altele că 
guvernul va face totul pentru a împlini 
dorințele Dumei și pentru a restabili or
dinea și pacea. Majoritatea a primit decia- 
rațiunile lui Stolypin în tăcere. După o 
desbatere violentă Duma a trecut la ordi
nea zilei.

Petersburg, 20 Martie. In ultimele zile 
au plecat 4 regimente, 2 de cavalerie și 
2 de infanterie, din Petersburg spre Fin
landa, unde se așteaptă evenimente, pentru 
a căror înăbușire se necesitează forță ar
mată. Trupele au fost trimise în urma 
cererii telegrafice a guvervatorului general 
din Finlanda. Guvernatorul general a co
municat Țarului că situația din Finlanda 
e extrem de gravă.

Proprietar : Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor respons.interim.: Victor BraniseeBr. SOBIB I. OTBCT.
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381a „Tipografia și Librăria"
A. MUREȘIANU, Brașov

se uot procura urmâtorele cârti
(La cărțile aici înșirate este a se mai adaug» 

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

Diverse.• i • » • '•'} i
„Novele* de Vasilie Banta Buticesou. 

Broșura are 286 pagini și conține istoridre 
frpmose scris. într’un limbagiu plăont. Pre
țul ei e 1 cor. 60 bani plus 20 bani porto.

Poesii de Vasile Banta Butioescu. 
Edițiunea „Amicului Familiei". Prețul 1 
oor. 20 b. plus 10 b. porto.

Versuri de dor, adunate din poeții 
român) de A. Prețul 50bani (-|-5 b. porto.)

Cartea Ilustrată pentru copii și oopile 
de George Simu. Âcă9tă broșură oonține 
poesii istoridre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 
-j- 56 b. porto.)

Dinu Milian roman. Nennioa sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto. . ,

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Boohta Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 oor. 
plus 10 b. porto.

„jPe pragul mormântului,a de 
preotul G. Simu, oonține versuri funebrale 
pentru popor și pentru inteligeuțl. Pr. 50 
bani (-]- 6 b. porto).

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscarui. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr 
G. Pencescu, prețul 50 b. -|- 5 b. port..

Nu mă uita! Coleoțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. Fi Nearuțiu. Ediț, IV. Prețul 50 bani. 
(+ 5 b. p.)

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. p). 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Maoedonski. Preț. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și critici de N. R&- 
dulesou-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului său cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velohereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete adecă Cântări la morți, adu
nate de 1. Pop-Rclegătiul. Prețul 80 bani. 
(4" io P-)

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Timbre și lumini poesii de Em. Pă- 
rătanu, cor. 2’50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, artico'i și foișdre de 
Idnfi A. Lăpedat. Beț. 40 b. pl. 10 b. porto)

hifluința trancesă în B «mânia de A. 
Xenopol profesor la uuiversitatea din Iași. 
Cu 50 b. -|~ 5 b. porto.

„Despre eel dintâiu ajutor la vătă
mări ale ochilor" de Dr. loan Popp, me
dic coloneii.și r. Acestă broșură conține pe 
36 pagini sfaturile cele mai bune, cum să 
se procedă și ce măsuri grabnice să se ia 
în cașurile de vătămări ale ochilor o oăr- 
tioică, care n’ar trebui să lipsăscă din nici 
o familie.

Cântul in șcbla poporală de luli 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentr 
ce'i ce propun cântările. Prețul 60 b. (cu 
posta 66 b.)

Manual catechetic pentru primii an1 
șoolasticl, ca îndreptar pentru catecheți, 
învățători și părinți, prelucrat de Basil™ 
Rațiti, profesor la seminariul din Blașiu. 
Prețul 80 b. (cu posta 90 b.)

A mai apărut tot din pă a medicu
lui colouel Dr. Popp instructiva broșură 
„Combaterea Malariei4 și va spare în cu
rând în broșU'ă ți tractatul forte intere
sant și folositor „Despre iutun“, o schiță 
istorică-igienică.

Broșurile de mei sus se pot procura 
dela tipografia și bbrăria A, Mureșianu cu 
40 b. exemplarul cu porto cu tot pentru 
intern și cu 50 b. exemplarul pentru Ro
mânia.

Amintiri din Grecia d« Teodor 
Bule-, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Schițe din fta ia de Teodor Bule. 
prețul 2 cor. (-}- 20 b. porto).

Teoria dramei ou un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul corone 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

Scrieri istorice.
Memorii din 184:8—419 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei IU în 
1848—49. Prețul oor. 1 (ou posta oor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu
reșianu, studiu istorio-literar de Ioan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifi, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din BJașitL

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa", inte
resanta și eminența oonferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel o. și r. Frânase Rieger 
in reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, ăr 
altul din timpul mai recent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
(piue 6 b. porto.)

„Pentru memoria, lui Avram 
Lancu*, apelul dat cătră ministerul de 
interne D. Perczel prin d 1 Dr. Amos 
Frdwcwn oausa fondului pentru monument 
tul lui Iancu. Prețul este 1 oorănă. In Bo- 
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea Vitezul11, tradițiunl, legende 
și schițe istorioe, de loan Pop-Reteaanul. 
Cj6a mai completă scriere despre eroul 
P ntea. In ea se ouprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din iote părțile, pe 
unde a umtfiat Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

Lupta pentru drept de Dr. Budolf 
de Iheriug trad r» de Teodor V. Păoă 
țian. Prețul 2 cor (-}- 10 b. portj).

„David Almășianuu, sohițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta- 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Țăranul român și ungur din 
Ardeal**, studiu psihologie poporal de I. 
Paul. Prețul 1 oor. (-ț- 5 b. porto).

„Românul in sat și la dste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, de 
p 1 Ioan Pop Reteganul, cunosoutul și me
rituosul nostru scriitor poporal, a dat lite
rature! române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Scrieri economice.
Manual complet de agricultură 

rațională, de Dr George Maior, profesor 
de agricultură la șeăla nu peri oră de la Fe
răstrău și la Seminarul Nifon Metropolitul 
din Buouresol. — Cartea ouprihde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, seu Agricultura 
generală, 34 c6!e de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al Bomâniei ou deoi- 
sia Nr. 2078 din 1897. Costă 5 cortine.

Vol. II. Fltotechnia, său cultura 
specială a plantelor, 3“ cole de tipar cu 
202 figuri în text. —

Carte prem ată de Academia Borna 
nă cu premiul Nasturel-Heresou in sesiu
nea din anul 1889.Costă 8 cortine.

Voi. IU. Zootechnig, său Cultura 
generală și specială a vitelor comute, dim
preună cu lânăne și lăptăria, 49 odle de 
tipar cu 225 figuri în text. Costă 8 cortine

Vol. IV. Economia Rurală, seu 
organisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și mici. Costă 8 cortine.

Manual de Agrioultură . rațională voi.
V. Ippologia seu zoote hnia specială a 
oailor de George Maior. Prețul 3.cor. plus 
30 baul porto.

Manual de Agricultură rațională voi.
VI. cuprintjend crescerea/ngtășarea și uti 
lizarea Porcilor său Zootechnia lor spe- 
pială de Georde Maior. Plețul 5 cor. plus 
30 bani porto.

„Cultura și îngrijirea grâului", 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 banca agricolă. 
Motto: „Sărac in țără săracă". Eminesou. 
Prețul 2 oor. plus 10 b. porto.

»Roman a<<
>ste titlul broșurei, care a apărut în editu
ra tipografiei A. Mureșianu, cu descrierea și 
•jsplicarea dansului nostru de salon

„Romana" dans de oolons în 5 figuri. 
Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aure) 
Mureșianu, Brașov 1903.

Broșura este î.u cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei" cu esplicărl) și

costă nnm^i 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru Bomânia 3 lei.

„Romana*1 se păte prpoara de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din V iena.
Din 20 Martie n. 1907.- -

Renta ung. de ^ur 47.....................  112 65
Renta de cord ne ung. 4*/, . • • 94 70

Renta de aur austr. 4*/, .... 116.50
Renta de corăne austr. 4*/e ... 98 80
Sonurî rurale ungare B1///, . . .88 75
jos îrl din 18.60 152.—
Acțiî de-ale Băncei ung. de credit 1764 — 
Acțiî de-ale Băncei austr. de credit 803 — 
Acții de-ale Băncei austro-ung. . 639.25

Impr. că: . fer. ung. în aur 3'72e/p . 83 20 
[rapt. căii. fer. ung. în argint 4’/a • 94 40 
Bonuri rurale croate-slavone . 95 45
Irnpr. ung. cu premii...................... 199^0
Dosuri pentru reg. Tisei și Șeghedin . 149 75 
Renta de hârtie austr. 42/u • • 9Ș.65
Renta de argint austr. 4V18 98.55

i

I

'lapoleondorl. ... ... 19.13l/2
vlărcî imperiale germane ... 117 80
-jondon vista............................. 241 70
-’aris vista...................................... 95 47
Note italiene.................................. 9ă'4O

Abonamente Ia 
„Gazeta Transilvaniei*1 

se pot face ori și oând pe timp mat 
îndelungat seu lunare.

La Tipografia și Librăria A. Mureșianu, Brașov. * 
..............................

Important pentru vânătorii de cărți prin orașe și târguri 
este cartea de rugăciune

„Lauda lui Dumnezeu"
pentru credincioșii de religiunea ortodoxă română, cuprinzând rugăciuni de 
diminăța și de sără, la sfânta Liturgie, la taina mărturisirei, precum și la alte 

multe rugăciuni folositdre 56 la număr pe 255 pagini, format octav mic.
Acăsta 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 acăsta mai prejos de cărțile de rugăciune ale celorlalte na
ționalități. Prin cartea de rngăciune „Lauda lui DumneiȚeu'1 s’a făcut Ro
mânilor un însemnat serviciu, căci ea este o carte de rugăciune frumăsă și 
se poțe căpăta în diferite legături dela mai simple pănă la mai luxăse și t<5te 
în preț fărte moderat.

Prețul
Cor. b. Imit, de fildeș cu catifea și în- 

chietdre
„ „ „ cu catifea și po-

dribâ mai mare
Vinditorii de cărți primesc un 

mai considerabil.
Tot asemenea atragem atențiunea publicului asupra „Cartei de

Legătură trainică năgră și au
rită cu său fără chip sfânt 

Imit.

îl

de
îl

R

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

și înebidătăre

-.90
1.60
1.80

2.10

Cor. K

2.65 '

3.10
rabat

rugă-, 
dune11 întocmite de protopresbiterul Cdlistrat Coca cu aprobarea copsiBtorului 
episcopeso ortodox orientai din Cernăuți, care carte format mic octav, cuprin- 
dând asemenea trite rug-ăciunile năstre folosităre ar fi oea mai potrivită cartedând asemenea tăte rugăciunile năstre folosităre ar fi oea mai potrivită 
de rugăciune pentru toț.1 școlarii.

Pr ețul acestei cărți:
pânză năgră.............................  oor. 1.—

_ „ ceva mai Juxăsă.............................cor. 1.20
„ „ format ceva mai mare . . . cor. 1.40

In
îl

T6te acestea se pot procura prin Tipografia și Librăria A.
reșianu, Brașov, unde au sH se adreseze și vendetorii. -jffl
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<

*
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Tergiri ^miSsaâ W. S@.
Acest stabiliment este provetjut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 

Opus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
GDmasîde cu promptitudine și acurateța, precum:

A

•I
♦t
>

I

!
J
I
i
1
♦
1
i
l

♦

l

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, în eta- 
gini, înderept în curte. — Prețurile moderate. — 
Comandele din. afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.

--------- — ----------------------- -- ---------- — .. .. -----------------

tO este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce

ARTISTÎCE
ÎX AUK, ABGINT ȘI C0E0KI.

CĂRȚÎ DE SCIINȚĂ,
IdTEBATUSĂ ȘI DIDACTICE

roi iwjdice.
BILETE UH VI8ITA

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMFȘpEGAME. 

BILETE DE LODDDNA Șl DE NUNTĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

REGISTRE și IIHPRIF^ATE 
pentru tbte speciile de serviciurî.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

în lolă măzimea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fi RESTAURANTE. 

peeturi-cureȘe și diverse 
BILETE DE lOOMffiNTARI. 
se primesc în biuroul (3

j: «30 vi aii a « Mureșuaiiu, Brașov.


