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Afacerea de imunitate Vaida.
Azi mâne va fi pus Ia ordinea 

zilei în camera ungară raportul co- 
misiunei de imunitate în cunoscuta 
și mult ventilata afacere a deputatu
lui Vaida. Deci, dacă nu cumva se va 
ivi vr’o piedecă în aceste zile de ob- 
strucțiune și de tot feliul de încur
cături, ni se va oferi spactacolul rar 
al unei generozități neobicinuite și 
neașteptate, după care puternicii zilei 
din camera ungară vor recunoaște 
ceteris paribus, că se poate să fie vio
lată imunitatea unui deputat și dacă 
acesta este „valah" cu aspirațiuni na
ționaliste, și dacă cei ce au violat’o 
fac parte din „națiunea domnitoare și 
alcătuitoare de stat".

Le-a trebuit timp îndelungat ce
lor dela guvern și din majoritate până 
ce s’ajungă a recunoaște aceasta, mai 
mult de sîlă decât de voie bună; a 
trebuit să atârne afacerea Vaida ca 
sabia lui Democle peste o jumătate 
de an asupra capetelor deputaților 
români naționaliști din cameră, și ace
știa să încerce de o sută de ori a 
ventila chestiunea cu conducătorii par
tidelor coaliate; au trebuit să se pună 
în scenă convorbirile senzaționale din 
foișorul camerei pe tema de înfrățire 
a celor două neamuri; a trebuit în 
fine să vină marele poet norvegian 
să amintească în enunciațiunile sale, 
că se întâmplă chiar ca deputați ne
maghiari să fie împiedecați în eserci- 
tarea mandatului lor de curentul vio- 
len de maghiarizare: au trebuit să se 
’ntâmple toate acestea, pentru ca post 
tot discrimina rerum comisiunea de 
imunitate, însărcinată încă de astă 
primăvară cu cercetarea cazului Vaida, 
să se milostivească a prezenta cel pu
țin la finele lui Noemvrie raportul ei.

Nu vom mai examina prin ce mi
nune comisiunea de imunitate a camerei 
ungare a ajuns la eroica hotărîre de 
a-și lua inima în dinți și a recunoa
ște, că, da, s’a violat imunitatea de

H'OILETONUL >GAZ. TRANS.*

Zaharie Bârsanu și trupa lui.
(Pin e.)

Cunoaștem obiceiul practicat pănă 
acum, de a lăuda orice în ruptul capului, 
și cunoaștem chiar obiceiul celor supuși 
la critică, de a primi bucuros numai lauda. 
Ținem deci să ne abatem puțin, stăruind 
asupra îndemnurilor noastre. Nu ne con
duc motive personale în apreciarea lui Z. 
Bârsanu, și a celorlalți pe cari îi avem 
prietini, nici critică ă tout prix nu vrem 
să facem. Aspri nu vom fi, însă oricine cu
noaște nizințele noastre în timpul din urmă, 
în toate direcțiile, va fi aflat desigur o 
necontenită tendință spre o critică justă, 
cu considerație față de împrejurări, cu pă
trundere în materie, și mai cu seamă im
parțială. Așa cum s’a făcut pănă acum — 
laude cu ridicata, fără proporție — nu mai 
poate merge. Nu mai poate merge, fiindcă, 
să fim sinceri, sistemul elogiilor îl culti
văm cu deosebire în publicitate, — pe so
coteala «epublicității. Noi între noi, nu prea 
suntem lăudățori, nici prea cruțători, de 
ce să exagerăm cu astea în publicitate? 
Asta va rezulta numai o desechilibrare, o 
ipocrizie, o confuzie, operații fictive și 
în definitiv o derută, pe care va sim- 
ți-o pe urmă cel ce primește ca și cel 
ce dă, deopotrivă.

putatului român în chestiune, ci vom 
apreția cazul acesta;^din alte puncte 
de vedere, cari ne privesc ceva mai 
de aproape.

Nimic nu ne poate arăta în lu
mină mai clară situațiunea excepțio
nală în care ne aflăm nu numai față 
cu adversarii neamului nostru, ci și 
față cu organizația noastră proprie 
interioară,—dacă mai putem vorbi de 
așa ceva — decât cazul Vaida cu 
toate peripețiile lui.

Era în toiul luptei parlamentare, 
anunțată cu atâta sgomot și pornită 
împotriva proiectelor de lege școlare, 
când a esplodat bomba, a doua zi 
după ce deputatul Vaida și-a ținut 
lunga sa vorbire contra acelui proiect 
de lege, vorbire ce fu privită ca un 
început de obstrucțiune al deputaților 
naționaliști.

Dacă a lipsit dela început ceea 
ce nu era permis să lipsească : buna 
chibzuire, și stabilirea în înțelegere 
a planului de bătălie, apoi după erup- 
țiunea viforului de indignare, ce s’a 
deslănțuit asupra capului deputatului 
Vaida, în urma apariției poeziilor cu 
pricina în ziarul camerei, a cuprins o 
adevărată spaimă șirurile consoților 
săi deputați români și ia zăpăcit cu 
totul în ce privea atitudinea ce tre
buia să o observe, neconfundând nici 
un moment persoana cu cauza și is- 
bucnirile contrarilor cu chestiunile 
principiare.

Astfel numai s’a putut întâmpla 
necredibilul, că și deputății români, 
soți ai iui Vaida, au sprijinit acea 
erupțiune de mânie contra acestuia 
prin alăturarea lor la blamul ce i l’a 
votat majoritatea, care nici în cazul 
când ar fi comis cea mai mare stân
găcie n’ar fi putut să fie justificată.

Din momentul acesta par’ că de
putății români și «au perdut cu totul 
orientarea, ear diapasonul mândrei 
opozițiuni, ce-o inauguraseră a scă
zut cu încetul și a degenerat pănă 
la cunoscuta propunere scandaloasă

Apoi o mică întâmpinare. Foile- 
toanelor acestora se aduce adesea învinurea: 
vezi,despre cutare și cutare lucru de nimica în 
ce termini de superlativ se scrie în alte ziare, 
iar prestațiile mai de valoare cât sunt aci 
luate de sever ; cine cetește aceste două 
feluri de dare de samă va credo mai pre 
sus lucrul de nimica, lucrurilor de valoare... 
E ciudat dar trebue să răspundem la a- 
ceasta învinuire fiindcă se aduce unui cu
rent nu numai unei persoane: cetitorul 
intelgient trebue să facă uriașă deosebire 
între o recenziune iscălită și una neiscă
lită, anonimă. Raportul e acelaș ca intre 
metrul fixat de autoritatea publică și me
trul șătrarilor dela țeară.

Iar acum să ne apucăm cu conștiința 
liniștită.

Cerând o trupă bună și completă în 
partea de forță a articolului precedent, ce
titorii la cari am răspuns mai la deal, vor 
găsi în asta iarăși o bagatelizare — pen
tru Z. Bârsanu și trupa iui. Să fixăm deci 
din capul locului punctul nostru de vedere, 
în aceasta chestie.

Lui Zaharie Bârsanu îi suntem datori 
cu nemăsurată mulțămită pentru îndrăz
neala ce a avut de a înterprinde turnee, 
și de a face astfel ca realizarea practică 
a străduințelor și jertfelor noastre pentru 
teatru să grăbească cu câțiva ani buni. A 
făcut chiar mai mult. O bună vreme era 
sufletul diletanților noșri din Sibiiu. Și nu 
uitați, aproape toate piesele ce le joacă 

de acomodare, ce a făcut’o unul din 
ei, de sigur că nu în urma unei în
țelegeri prealabile cu toți soții săi, în 
desbaterea pe paragrafi a proiectului 
de lege școlar.

In urma aceasta celor din majo
ritate firește le-a crescut creasta și 
mai mult, și, cu toate că deputății 
români și-au văzut greșala și au în
cercat să-o îndrepteze, ei n’au mai 
fost în stare să evite scandalul, ce 
s’a petrecut când soțul lor anatemi
zat a încercat să’și reocupe locul după 
câtva timp în cameră.

Nu-i de lipsă să mai reedităm 
tristele și umilitoarele detailuri ale e- 
venimentelor. Drept corectiv a urmat 
interpelația în chestiunea violării de 
fapt a imunității deputatului Vaida— 
în absența acestuia din cameră, care, 
cum vedem, a durat câteva luni până 
ce comisiunea de imunitate avii gra- 
țiozitatea de a veni totuși odată cu 
raportul său.

Condiția tacită ca să se facă 
și atâta măcar, așa întârziat, ca din 
grație ori milă, a fost să domnească 
liniște intra muros et extra]; iarîndrăs- 
neala foilor adversare a mers până 
acolo, încât au prezentat lucrul așa, 
că ar fi trebuit să vină „popa agita
tor dela Sișești" și să dea coate 
cu agitatorul cel mare „patriotic" 
Ugron, pentru ca să fie cu putință a 
se face o rezolvare liniștită, p’aci în
colo, a afacerei Vaida.

Multi au așteptat să vină alegă
torii deputatului, pe nedrept și fără 
moți vlegal excomunicat, și să reclame, 
față cu dieta, dreptul lor de a pre
tinde ca să-și împlinească mandatul 
ce i l’au dat și să urgiteze datoria 
dietei de a-1 respecta și a nu împie
deca exercitarea lui. Nimic însă nu 
s’a mișcat.

Acum după ce deputății naționa
liști vor desfășura că nu-s mulțumiți 
cu concluziunile raportului comisiunei 
de imunitate și după ce vor fi more 
solito majorizați și se va trece la or
le-a tradus și localizat el. Singur compune 
repertorul, și joacă aproape singur. Pentru 
aceste osteneli ale Iui și pentru talentul 
lui real, îl numiserăm cu alt prilej, >pă- 
rintele teatrului românesc.* Ne mai dăm 
seama și de uriașele neajunsuri, ce are de 
învins, dar — fiindcă teatrul întreg nu 
poate fi identificat cu una sau două per
soane ! — toate astea nu ne pot opri de 
a susținea părerea din articolul trecut: ori 
un teatru bun ori nimic! Asta o zice 
acum critica, și publicul poate va protesta, 
însă n’are să ne supere protestul dela mo
ment. In curând însuși publicul va fi acela 
care va esecuta, aceasta alternativă. Căci, 
artificial, puțină vreme se poate susținea 
un entuziasm. Odată și de două ori, — 
fanaticii chiar de cinci ori,— bucuros jert
fești în vederea unui scop. Dar când acel 
scop este prea îndepărtat, publicul se va 
gândi la prezent, și va z’ce și el: >dracu 
s’o iee datorință națională, dacă! n’am nici 
un folos de ea, sau cel puțin nădejde 
bună !< Și va avea dreptate.

Netăgăduit, teatrul nostru este la în
ceputul începuturilor. El sufere de o gră
madă de neajunsuri. Cauzele le-am înșirat 
în fugă, în articolul trecut. (Asta e critica 
adevărată : a înșira cauzele.) Bine înțeles, 
pentru ele nu Zaharie Bârsanu e vinovat. 
Trebue s’o recunoaștem însă sincer : 'cali
tățile prestațiilor lui și a trupei sale nu 
ne pot face să uităm acele neajunsuri. 
Avem o alternativă și aci. Ori avem un 
repertoriu clasic, piese de neîntrecută va-1

dinea zilei, se vor trezi poate și ale
gătorii lui Vaida, când îl vor vedea 
reocupându-și iarăși locul cu sme
renia ce i-o dictează împrejurările, 
dar mai cu samă neajunsurile orga
nizației mult bucinatului „partid na
țional."

învățătura ?
Că așa nu mai poate merge nici 

sub egida activității de moda nouă— 
și că oamenii noștri trebue odată să 
se gândească mai serios la viitor.

Lueger și catolicismul la universități. 
Săptămâna trecută s’a ținut în Viena, mai 
multe zile, congresul catolicilor austriaci, 
la care au luat parte catolicii tuturor na
țiunilor. La ac98t congres, primarul Lue
ger, a ținut în două rânduri câte un dis
curs, care a stârnit multă zarvă. Vorbind 
de progresele catolicismului în Austria, a 
constatat cele mai frumoase rezultate, dar, 
spunea, catolicii mai au o mare datorință: 
reintroducerea spiritului catolic în științe. 
In scopul acesta, arătase cum la universi
tate șapte din opt profesori nou numiți 
sunt ovrei, și cum >lumina trebue să por- 
neescă cu luptă învingătoare* pentru re
cucerirea >celei mai scumpe comori.* In 
altă vorbire îndemna și mai energic la 
asta, >căci universitățile trebue să ajungă 
iarăși în puterea acelora fără de cari în 
toată lumea nu este știință.* S’a plâns că 
la universități se învață numai cbefu! și 
jocul de cărți, și că autoritatea a dispărut 
în așa măsură, de profesorii, trebue să sa
lute pe elevi și nu mai poți întră în uni
versitate fără baston. Speră de a putea 
avea în curând universitate catolică, a 
cărei sfințire s’o facă însuși Papa. Trebue 
recucerite toate universitățile fondate, de 
biserica catolică dar perdute pe urmă.

Acestor cuvântări, unii dintre profe
sorii universitari au dat răspuns aspru în 
publicitate, protestând ca învățământul 
public din Austria să fie monopolizat de 
creștin-sociali. Partidele liberale asemenea 
au protestat in contra acestor tendințe 
înjositoare* și acuze nedrepte. Lueger a 
răspuns profesorilor în scrisori particulare, 
fiecăruia în parte. >EI nu este în contra 
propagandei și cercetărilor libere în știință, 
dar spargerea capurilor nu e nici una din 
aceste două. Apoi nu poate dori nici de- 
cum, ca universitățile să fie lăcașuri de 
revoluție, cosmopolitism și necredință,Toc- 
(oare literară, și atunci iertăm bucuros un 
joc incomplet pe o scenă serăcăcioasă — 
ori avem un joc admirabil și atunci se 
pot ierta inferioritățile sceneriei și a 
pieselor. Chiar și în acest înțeles însă ră
mâne alternativa dela început: ori un 
teatru bun, ori nimica.

Teatrul nostru, așa cum e acum, și 
cum l’am arătat, hotărât că nu e bun. E 
foarte modest și toarte incomplet. Avem 
însă, după cum se va arăta mai la vale, 
începuturi foarte frumoase, ce ne zimbesc 
cu speranțe dulci, dar acestea sunt numai 
în o parte. Chestia deci trebue pusă 
mai mult așa: să trecem repede peste ne
ajunsuri, să-l avem repede acel teatru bun!

Neajunsul cel mai mare este lipsa 
de piese, cari, fie și mai slăbuțe, au un 
interes particular pentru noi. Cum am mai 
zis în alt loc, publicului nostru, înaintat 
în gusturi nu se mai pot da lucruri de 
început — în piese și în montare (sce- 
nărie, deopotrivă. Va trebui deci să ne gân
dim în rândul întâi la partea aceasta a 
chestiei, dacă vrem să ajungem la ceva. 
La partea cealaltă, — recrutarea actorilor 
— vom avea să ne gândim tot așa de 
mult.

Lăsăm pe altădată partea cea dintâi 
și remânem mai stăruitor la partea a doua: 
recrutarea actorilor. E vorba de numărul 
lor, în aceiaș măsură ca de calitatea lor. 
In o privință ca în cealaltă: n’avem ac
tori! Singurii cari se pot numi astfel sunț 
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mai apărarea libertății în contra «forței 
brutale și a crimelor vulgare* o are în 
vedere și el, și o așteaptă dela profesori.* 

Chestia a stârnit valuri mai largi. In 
parlament s’a adresat o interpelație cătră 
ministrul de culte Marchett. Miuistrul a 
făgăduit să ia toate măsurile pentru ca 
idealele mai înalte ale științei să fie pă
strate neatinse. Intoleranța acatolicilor o 
eondamnă și el. — Fostul ministru de 
instrucție, contele Thun a aprobat atitu
dinea Iui Lueger.

Drept rezolvare a chestiei, ne putem 
aștepta la o nouă răfuială studențească, 
sub conducerea profesorilor, mâue-poimâne.

România și Bulgaria. Dr. Stancef, mi
nistrul de externe, în discursul său ținut 
în Sobranie, cu privire la relațiunile cu 
România, a zis: «Mă bucur a vă putea co
munica că relațiunile dintre România și 
Bulgaria sunt bune și amicale. In aceasta 
privință putem spune, că nu e departe ziua 
în care se va regula chestiunea graniței, 
așa încât comunicațiunile noastre să fie de 
folos pentru ambele țări.

Monopolul cârciumelor în România, in 
nrul 237 din 8 Nov. n. al foaiei noastre 
am adus în resumat proiectul guvernului 
român, privitor la monopolul cârciumelor, 
prezentat și desbătut de cătră comisia par
lamentară. Acest proiect a produs o mare 
agitație între comercianții de beuturi din 
România. Duminecă s’a ținut în București 
o mare întrunire a acestor comercianți, Ia 
care s’a decis a prezenta ministrului de 
finanțe un memoriu, prin care se arată re
lele, ce aduce amintitul proiect și cum pro
iectul, dacă va deveni lege, lovește în co- 
merciul întregei țări. In urma acestei mi
șcări ministru] de finanțe al României a 
Introdus unele modificări în proiectul de 
lege al monopolului cârciumelor. Aceste 
modificări sunt după ziarul «Viitorul* ur
mătoarele :

In comunele urbane, vânzarea vinu
lui și a berei, va fi cu desăvârșire liberă 
și nu se va limita decât numărul stabili
mentelor în care se vor vinde beuturi al
coolice propriu zise. Toate constatările de 
delicte și pedepse lăsate în sarcina comi
sarilor de poliție se deferă justiției. In co
munele rurale, cârciumele nu vor mai fi 
încredințate unor funcționari numiți de 
comitetul cârciumelor, ci vor fi date prin 
licitație publică. In schimb, cârciumele vor 
fi puse sub supravegherea unui comitet 
compus din : Primar, Medicul plășei, In
spectorul agricol și proprietarul, dacă își 
cultivă singur moșia. Acest comitet va 
avea în special însărcinarea să reguleze ca 
cârciumarul să nu vândă decât beuturile 
de calitate bună și să se respecte toate 
prescripțiunile prevăzute în lege pentru 
combaterea alcoolismului.

Din statisticile întocmite de Ministe
rul de finanțe, rezultă că sunt astăzi în 
România 13 800 de cârciumari. Prin pro
iectul de lege al d-lui Costinescu. numărul 
cârciumarilor se va reduce la 8000. De 
oarece însă 4—5000 de cârciumari sunt 
străini, se poate vedea că toți cârciumarii 
români își pot continua comerciul.

dnul și d-na Bârsanu. «Societatea* nu va 
face mari isprăvi cu bursierii ei și dacă 
nu vor răsări actori noi pe neașteptate, 
din tufă, (credința mea este că tufa asta 
vor fi clasele mai de jos!) in adevăr va fi 
foarte incomplet teatrul nostru. Cauza e 
în mare parte, lipsa de școală practică, 
unde să crească acești actori: nu se joacă 
destul la noi. (In aceasta direcție și-ar găsi 
justificarea diletantismul). Apoi ne dăm 
seama, cu toată îngrijorarea, încă de pe 
acum, că dacă vom crește chiar actori 
buni, aceștia totdeauna vor fi ademeniți 
de-a trece pe binele mai glorioase din Ro
mânia. Și, deocamdată n’avem nădejdi 
deosebite — ceea ce ne îngrijește mai vâr
tos.

Lăsăm și asta pe altă dată și ne o- 
cupăm mai cu dinadins cu cei puțini pe 
cari îi avem. Cele spuse până aci, sunt 
urmarea titulei: »și trupa Iui*. Dar, sub 
pretextul trupei ne-am ocupat cu multe 
de toate — e vremea să revenim și la par
tea cea mai însemnată în titulă, la

Zaharie Bârsanu. însușirea de frunte 
a lui, ce ne surprinde ales când ne gân
dim la un început de teatru, este eleganța 
jocului său. Bârsanu e un actor de elită. 
N’are apucăturile actorului de provincie : 
exagerarea în direcția comică ca și în cea 
tragică. Jocul lui e neted, e cumpătat, eu 
măsură, în scenele patetice — cele de forță 
ale Iui — ca și în celo comice. In sfârșit 
se observă foarte și in joc firea scriitoru
lui distins, delicat, simțitor. In o vreme 
Bârsanu își făcea specialitatea din tragedii

Din Săcuime.
— în Noembre 1907,

Dintre cele 3 comitate din Săcuime
— Odorhei, Treiscaune și Ciuc — cest din 
urmă adăpostește în sânul său muiți Ro
mâni, peste 22,000 suflete, aproape toți de 
confesiunea gr. cat. Sunt număroși pe la 
periferiile dispre răsărit și nord mai ales 
în ținutul Giurgeului, unde se află 7 comune 
românești compacte : Varvez, Sărmaș, Bii- 
bor, Corbu, Tulgheș, Bicaz și Vaslăb, cari 
toate sunt de-o formațiune mai nouă, cam 
de prin veacurile XVII—XVIII.

Ținutul Giurgeu formează un platou 
de toată frumseța, strătăiat la mijloc de 
alvia Murășului, fătul acestui ținut, îm
prejmuit la răsărit de șirul Carpaților, prin 
a căror crânguri și văi prăpăstioase se 
ascund comunele mai sus înșirate, printre 
cari și vestitul Borsec, la vest mezuina o 
formează munții Gurgbiului, cari la o di
stanță variantă de 10—20 km. se întind 
paralel cu Carpații.

Pe platoul Giurgeului se afiă 9 co
mune săcuești vechi, de-o potrivă puter
nice în avuție și mărime, cu școli admira
bile și biserici grandioase. (In apropierea 
acestora, la poalele muntelui numit «Co- 
coșăl* stă isolată și se luptă mai bine de 
2 veacuri cu rolul cel turbat al oceanului, 
comuna Vaslăb și încă pană astăzi cu suc
ces). Pe vremuri comunele acestea au fost 
proprietarele esclusive ale ținutului Giur
geu, cu timpul însă a mai trecut câte-o 
părticică la comunele enumărate mai sus.

Români s’au aflat și se află și astăzi 
prin comunele săcuești din acest ținut, nu
mai cât și-au pierdut limba și portul. Așa 
după revista «Geneologiai Fiizetek* din 
August 1907 Nr. 8 se aflau Români în co
muna săcuiască Alfalău și pe la 1616 și 
încă nu numai iobagi sau incvilini, ci și 
militari liberi d. e. lilies GyOrgy pedestraș, 
Nagy Stoica iobagi, Olâh Peter pușcaș etc.

După statistica Românilor din Tran
silvania din anul 1750 tot în Alfalău se 
aflau 286 suflete române aparținând pa
rohiei Vaslăb din arhidiaconatu) Szepviz, 
cari pe acestea vremuri se plângeau con
tra proprietarilor de atunci, din causă; că 
aceștia le-au stricat cimiterul avut și l’au 
arat, așa că erau siliți a plăti pentru lo
cui unui mormânt în fiecare caz câte o 
oaie sau berbece...

Astăzi Alfalău numără la 6500 su
flete, între cari 549 sunt gr. cat., peste 
100 familii. E o comună compactă și avută. 
După asecurările primite dela un comer
ciant fruntaș, are la 40.000 jughere pă
dure de brad. Pe lângă școlile elementare 
mai are și o școală agronomică cu 3 clase 
susținute de comună, care printre altele 
dă stipendii la toți elevii, cari cercetează 
cursurile agronomice. Românii din ținut 
încă s’au bucurat pănă în present de acest 
favor. ft

Românii alfaleni și-au edificat bise- 
rică de piatră în 1850, case parohiale bune 
în 1879, au avut și școală proprie pănă la 
1871, de atunci încoace edificiul scolastic 
se folosește de locuință cantorală.

In parochia aceasta s’a ținut la 22 
Octomvrie a. c. primul sinod protopopesc, 
la care au luat parte preoțimea distric
tuală aproape în număr complet. In cursul 
serviciului divin celebrat de protopopul cu 
și de atunci s’a crezut că el este un tra
gedian per excellentiam. Mi so pare, cre
dința generală o ave» și el. Acest esclusi- 
visra însă nici decât nu e îndreptățit. A- 
devărat, temperamentul lui patetic, este 
foarte bun și foarte hotărîb în tragedii —■ 
cu deosebire în tragediile antice, eroice,— 
dar acest temperament nu e cu totul na
tural, ci format în parte în școala decla
matoriei, al cărei aderent este Bârsanu. 
O foarte frumoasă înțelegere dovedise și 
pentru pateticul său, chiar în Don Piedro: 
o dă înăbușit, cel mult țișnind, durerea, 
pasiunea mare, iar nu strigător, cu artifi
ciale revolte sufletești. Insă nu trebue să 

•se forțeze dinadins numai în o direcție 
talentul, ori cât statura, glasul și alte ca
lități externe, parcă-1 țin legat în acea di
recție. In jocul lui Bârsanu, adesa am ob
servat câteva mișcări, accente și situații, 
cari denotă temperamentul burlesc mai pre
sus de orice îndoială. Adică, mai presus 
de orice — sforțare. O să vedeți de ce. 
Bârsanu, în comedii face pe comicul de 
salon — chiar și când nu ar trebui să fie 
actor de elită. Am impresia, că îi este 
greu a face pe ridicolul mai buton — deși 
puterile l-ar sluji. II reține ambiția trage
dianului, desigur, de a se «înjosi* în co
micul mai vulgar. Și e păcat... Cu mai 
multă mlădiere nepăsătoare ar putea să 
fie un comician de aceiaș forță ca și trage
dian. A dovedit-o în » Capriciul unui tată*.
— Tot pentru aceleași motive, trebue să 
constatăm, că jocul d-sale e prea ceremo
nios, uneori chiar greoiu. Asta precum și 

asistența a 2 preoți, a predicat preotul 
din Ciuc-Sân-Domokos, D. Solnaj, invitând 
poporul număros prezent cu aceasta oca- 
ziă să țină morțiș la legea strămoșească. 
A urmat apoi deschiderea ședinței prin 
presidiu, care și-a cetit raportul îndatinat, 
din care relevez următoarele :

Primul preot al Alfalenilor a fost 
popa Sandu pe la 1760 (vezi șematismul 
din 1900 pag. 337) acestuia i-a urmat loan 
Popoviciu până la 1828, apoi pănă la 1873 
a funcționat George Ciobotariu, care cu 
mâna proprie a scris pe cartea «Mărgări
tare* tipărită în orașul București la anul 

, dela nașterea lui Christos 1746 următoa
rele cuvinte cu litere cirile: »Să se știe 
cumcă acest Mărgăritar iaste al meu Cio- 
botar George, cinstit de tatăl meu pentru 
vecinica lui pomenire încă fiind copil la 

^școală în Simiclăuș, la un dascăl din Mol
dova. Scris'am eu mai înainte numitul O 
G., paroch in Alfalău. Anul 1837, 15 
7-briet.

Acest dascăl a putut fi sau Porfirie 
din Moldova, care pe la anul 1824 învăța 
în Sâmiclăușul Giurgeului >pe o limbă ro
mânească să se pomenească*, sau «loan 
Filip Dascăl*, cari amândoi și-au scris nu
mele în acel mărgăritar.

Dela 1874—1890 a funcționat loan 
Solnaj dela Casonul mare, care și-a tras 
originea din comuna Șona din ținutul Fă
gărașului, descendent al vestitei familii Bu
cur. Acestuia i a urmat pănă la 21 Noem- 
vrie 1901 Avram Vlad, apoi pănă la 2 
Faur 1902 ca administrator interimal Va- 
sile Urzică, parochul din Varviz, în fine 
apoi actualul Iuliu Băieș, care acuma de 
6 ani conduce această parochie cu mult 
zel apostolic.

Intre cele 8 puncte program ale șe
dinței sinodale, mai marcant a fost acela 
în care avea să se aducă deciziune refe
ritor la soartea școalelor din Giurgeu. Si
nodul însă a fost de acord ca chestia a- 
ceasta să se transpună senatului școlastic 
eparhial în a căruia cadre cade.

Altcum în privința școalelor stăm 
rău de tot, fiindcă la noi nu e vorba nu
mai să susținem ce am avut pănă în pre
zent, ci e de lipsă să se facă școli nouă, 
fiind că astăzi nici 20% din pruncii obli
gați nu frecuentează școala. Așa d. e. în 
Varviz e de lipsă să se facă încă 4 școli 
și încă în diferite piuscte ale acestei pa
rohii împrăștiate. Va să zică câte școli, 
atâtea edificii scolastice, în parochiile din 
Bacaz cel puțin 8 școale, și așa mai de
parte in toate parohiele din protopopiat.

E lucru firesc, că dacă senatele șco- 
lastice parohiale, și acuma când au numai 
câte o școală, sunt necesitate să recurgă 
la ajutor de stat, vorba fiind de ridicarea 
salarelor docentale, când va fi a se aduce 
un decis în ce privește înmulțirea școale
lor, chestia se va resolva de sine și încă 
în mod negativ. Și dacă vom ajunge din 
necesitate imperativă la acest punct, oare 
mai are înțeles să ne mai susținem șco
lile, ce biată le-am avut pănă acum?

Vasi/iu Urzica, 
parohul Varvizului.

o gângăvire silită, care e particularitatea 
d-lui lorga, ca conferențiar, și care poate 
fio interesantă apucătură în declamații, une
ori însă (prea consecvent) supără foarte mult, 
și nu se potrivește de loc, fiindcă prea mult 
scoate în evidență personalitatea actorului, 
chiar când ar trebui ascunsă — astea amân
două provin din încrederea prea mare — 
în sutler! Lucruri de acestea, mărunte la 
aparență, și privite cu nepăsare de artist, 
strică îngrozitor impresia generală. Este 
peste mână chiar și actorului. Când e silit 
să țină pauze ascultând la sutler, atenția 
lui seț’curmă, și jocul iui nu va fi armo
nios. Actorul trebue să știe precis ce are 
să urmeze, ;(Nu ca recensentul!) ca să 
poată da ceva întreg, ezecutat minuțios. — 
E apoi generală obseivația următoare, tot din 
aceleași motive : nu trebue ținută acțiunea 
totdeauna în același tempo. Când mai cre
scendo când mai minuendo, nu numai forte 
și piano ! Și dialogul »ă se desfășoare mai 
în consonanță cu acțiunea. — Mai are Bâr
sanu o plăcutăcalitate, care uneori i se prefa
ce în defect: glasul moale cu o nuanță par
ticulară, și pronunțarea dulceagă. De câte 
ori ar prinde bine să fie aspre acestea ! Și mai 
cu grijă presărate exclamațiile: eh! han ? etc. 
încolo, chiar prin limbagiul său îngrijit și co
rect, d-1 Bârsanu va avea deosebite merite la 
noi. — Feste tot însă, mișcarea liberă pe 
scenă, atitudinile de efect, pe lângă alte 
calități, ni-1 fac pe Zaharia Bârsanu cel 
mai bun actor al nostru — în plină des- 
voltare. Face, ca nime altul, filozofia omu
lui în al cărui suflet se petrec multe, multe.

«VîSOkî Sabors*. Aceasta însemnează 
in limba croată «Onorată adunare« (ca
meră). De săptămâni de zile — scrie «Gr. 
Oest.« — răsună parlamentul ungar nu
mai de »Visolci Sabore* și de vorbirile 
croate ce urmează, și cari par a nu mai 
avea sfârșit. De săptămâni de zile nu se 
mai aude in parlamentul faimosului «stat 
național" mai de loc vorbiri maghiare. In 
fiecare ședință se ridică cinci, zece, două
zeci de Croați unul după altul la cuvânt 
și-și aduc înainte obiecțiunile, plângerile 
și dorințele lor în limba sonoră croată. 
Mândra dietă ungară a devenit un astfel 
de Sabor slavic, cum parlamentul austriac 
n’a fost niciodată. își poate omul închipui 
cum sunt dispuși Piși a și Bandi. Ei își ies 
aproape zilnic din pepene și vatămă drept, 
lege și regulament, numai ca să nu fie 
siliți a asculta acel urgisit «Visoki Sabore*. 
Și reprezentanții celor două milioane de 
Croați stau să ducă aproape la absurd 
Soborul maghiar...

0 mustrare. Numai de curând vestitul 
prof, german Delbrucke. publicatîn «Preus- 
sische Jahrbucher*, un articol în care mu
stră pe Sașii ardeleni din pricina atitudi- 
nei lor politice. Vede cu părere de rău că 
Sașii se izolează cu totul de celelalte na
ționalități și de un șir de ani încoace n’a 
rostit nici unul din ei măcar un cuvânt 
pentru cauza naționalităților. Din contră 
la fiecare ocaziune ei se fălesc că sunt 
aliații Maghiarilor. «Cu-o astfel de atitu
dine*, zice Delbriick, «Sașii ardeleni își 
compromit tot viitorul*.

ȘTIRILE ZILEI.
— 13 Noemvrie v.

Ultima situațiune a Băncei Naționale 
a României, s’a încheiet pe ziua de 18 
Noemvrie c., cu următoarele cifre: Rezerva 
metalică de aur a fost de 100 milioane și 
jumătate, rezerva tratelor de aur de 41 
milioane, în total aproape 142 milioane, 
contra a 121 milioane rezervele aurului 
din anul trecut aceiași epocă; argintul și 
monedele diverse au scăzut la 438 de mii 
de lei contra a 620 de mii la cât se ci
frase anul trecut; biletele de bancă puse 
în circulațiune reprezintă suma de 316 
milioane, contra a 273 milioaue, valoarea 
monedei fiduciară pusă în circulație anul 
trecut la această epocă.

Constatări juste. Un prieten al ziaru
lui nostru ne comunică următoarele: Că
lătorind nu de mult pe linia ferată Buda- 
Pesta-Chij-Brașov, la una din stațiunile 
acestei linii sa scoborât din tren un proto
pop român, care — probabil — venise să 
facă o visitațiune canonică prin acele părți. 
La gară a fost întâmpinat de un venera
bil preot român, care, deschizându-se ușa 
vagonului, a luat în primire însuși gea
mantanele d-lui protopop, ducându-le la 
căruța din apropiere. Reîntorcăndu-se apoi 
din nou la vagon, protopopul i-a dat preo
tului, < u un gest de stăpân, să-i ducă până 
la căruță și un pled. Toți călătorii, în ma
joritate străini, din vagonul, înecare călă
torise d-1 protopop, s’au scandalizat de 
purtarea acestei “fețe bisericești, făcând 
haz pe conta bătrânului preot cu barbă

D-na O. Bârsanu. In afară de cele 
spuse prin paranteze, despre d-nâ'Bârșanu 
trebue să constatăm o foarte desvoltată 
pasiune pentru scenă, și să facem din asta 
un motiv de cele mai bune; nădejdi. Joacă 
din toată inima, cum s’ar zice. Are o deo
sebită mobilitate, care o ajută peste multe 
greutăți. Admirăm ca și la Bârsanu, felu
rimea jocului. Aveam convingerea în o 
vreme, că și d-na Bârsanu se specialisează 
în tragedii, observăm însă pe zi ce mer
ge elasticitatea cea mai mare. De-altmintrea 
o ingenuă, ce este d-sa, poate escala în 
multe direcții, rămânând totdeauna fondul 
de eleganță și aci. (Ecaterina). Mahalagistă 
par’că nici d-na Bârsanu nu îndrăznește a fi, 
deși uneori ar trebui. In Don Piedro (cu Mar
gareta) a făcut cu rară putere paroxismul 
durerii (când părăsește odaia cu vorbele: 
el, el, numai pe el!) însă pregătirea în
ceată spre paroxism par’că n’a fost destul 
de îngrijită. In ceeaee dovedește d-na Bâr
sanu o neobicinuită putere, este râsul și 
plânsul. Gama de vre-o trei octave, ce este 
în aceste două extremități, o face cu bri- 
lare de mare artistă. Rîsul sburdalnic, râsul 
blând, râsul răutăcios, râsul și plânsul pre
făcut, plânsul înăbușit, plânsul de ciudă, 
plânsul desnădăjduit — n’ar trebui să aibă 
decât aceste calități d-na Bârsanu, și ar 
avea un loc de frunte la noi. In scenele 
de blândeță și de sfială întimpină însă greu
tăți prin pronunțarea și frazarea accentuată, 
vioaie, isbucnitoare, cum se vorbește în 
București. Dar va isbuti iute să le țină în 
trâu, să le pună in surd'nă, să nu fie tot- 
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albă, dejosit de superiorul său la rangul 
de hamal.

In legătură cu acest episod, cât se 
poate de regretabil, mi-ași mai exprima 
dorința, ca preoții noștri, dela sate, cari 
▼in pe ia oraș, sau să se îmbrace în reve
rendă, ori — dacă aceasta le este încomod 
— să vină îmbrăcați civil. Nu e un aspect 
mai supărăcios, decât să vezi un preot ro
mân îmbrăcat în haine civile, cu un lung 
palton și purtând o pălărre popească. Ar 
■3 timpul ca să se ține mai mult cont de 
aceste recerințe elementare, căci continuând 
astiel devenim în ochii concetățenilor noș
tri de alte limbi, obiect de batjocură, ceea 
ce scade tot mai mult din autoritatea 
preoților și — în cele din urmă — și din 
autoritatea forurilor noastre superioare bi
sericești.

Consimțim întru toate cu constatările 
și observările de mai sus, atrăgând luarea 
aminte a celor în drept asupra acestor 
cazuri, can — suntem convinși—nu sunt 
numai întâmplătoare. Astfel de protopopi, 
ca cel mai sus zugrăvit, durere, avem 
destui, iar de ‘ceilalți mai mici du mai 
vorbim, căci îi vedem în fiecare Vinere, 
preumblându-se prin piața și pe străzile 
Brașovului. Să nu pierdem dm vedere, că 
cinstindu-ne pe noi înșine și ținând întru 
toate cont de tagma, căreia aparținem, va 
crește și în ochii străinilor vaza și cinstea 
noastră.

Necrolog. In Vidraseu a încetat din 
viață Aureliu Oros Russu, în etate de 35 
ani. înmormântarea are loc astăzi.

Odihnească în pace !

Din America. Ziarul cu [acelaș nume 
anunță că s’a cumpărat în 7 exemplare 
>Cartea de Aur* a d-lui V. Păcățeanu, 
pentru diferite societăți și oameni fruntași 
de acoio. S’o însemnăm și asta în foloasele 
emigrației 1

0 conferință interesantă, in 2 Decem
vrie n., va ținea în București criticul lite
rar francez și cunoscutul filoromân Gaston 
Deschamps din Paris, o serie de trei con
ferințe despre: >Rolul popoarelor latine în 
istoria civilizației și noua renaștere latină.*

Serată literară în Blaj. Joi seara s’au 
început seratele literare, aranjate de reu
niunea femeilor din Blaj. A ținut confe- 
rență d-nu Aurel C, Domșa, asupra volu
mului >Flacări«, a tânărului poet Corneliu 
Moldovan, aprețiind mai ales tversurile de 
cuprins eroic și național. D-șoara Veturia 
Negrul, a declamat cu mult succes poesia 
aceluiaș scriitor >Codrilor«, iar d-șoara Ro
stea Găpușan, acompaniată la pian, a de
clamat perfect >Elegie< de Emil Szabo. In 
sfârșit iubitul nostru măiestru lacob Mu- 
reșianu, ne-a delectat cu câteva piese de 
ale sale. Cei prezenți în număr destul de 
frumos, au felicitat călduros pe d-nii și 
d-șoarele, cari au făcut un început atât 
de succes a seratelor anului acestuia. La 
urmă 9’a și dansat. (> Unirea*).

Atentatele contra Țarului. Se știe că 
în curs de câteva zile s’au încercat două 
atentate împotriva Țarului. Primul a fost 
când cu primirea unor studenți, și când 
s’a descoperit că unul din ei avea la dân
sul o bombă. Studentul acesta se numește 
Dimitrevsky, el a fost arestat- Directorul 
institului academic Fedulor a fost suspen- 
deauna așa plină de viață. Trebue tocită 
uneori asprimea accentului, felul de expri
mare cadențată, tocmai pentru a ascunde 
personalitatea proprie. — Vioiciunea d nei 
Bârsanu, cât e pentru asta, ne face să 
credere, că va juca odată chiar și ope
retă. Jocul de ochi, și jocul de mâni, ce-1 
dă, e minunat.

Trupa. Când am vorbit de d-na Bâr
sanu, — pe care o apreciem tot mai mult 
și mai mult! — la dreptul vorbind am 
sfârșit și cu trupa. Ne este imposibil a face 
o judecată mai definitivă asupra d-lui N. 
Băilă, care avusese în toate aceste reprezen
tații câte un rol mai mic. In contele Fabriciu a 
fost foarte fără vlagă,în visătorul Dorin ase
menea. Mai bun cu ceva în Filip, ca om 
slăbit de bătrânețe. Bunișor ca figură de 
chelner în »Capriciul...«, foarte bun ca ser
vitor, cu toate năravurile acestui tip, în 
»Cânele și pisica*. Sperăm s’o ducă bine 
în cele comice*. Va trebui să grijească 
însă mai mult de întorsături, și de varia
ția tonului, — Am mai văzut în »Săru- 
tare«, pe d-șoara N. Brașoveanu (soră cu 
d-na Bârsanu). A recitat plăcut și nimerit 
versurile Urgelei, chiar și când trebuia să 
aibă glasul plângăcios de babă bătrână. Mai 
târziu, in un rol de subretă, a stat sub im
presiile rolului de mai nainte.

De încheiere, ținem s’o spunem că 
suntem înșine convinși, cât de în fugă sunt 
înșirate aceste observații.

S. C. D. 

dat. La curtea imperială 'atentatul acesta 
a produs o mare impresie.

Al doilea atentat avea să fie comis 
Vineri, dar femeea care a fost delegată cu 
comiterea lui, neavând curajul necesar, s’a 
otrăvit în apropiere de reședința Țarului. 
Ea a fost descoperită în modul următor: 
Un polițist din apropierea reședinței im
periale auzise niște gemete. Căutând prin 
împrejurimi găsi o tânără femee, elegant 
îmbrăcată, trântită pe jos și gemând. Cum 
l’a zărit femeea începu să se roage să-i 
dea ajutor, căci ea s’a otrăvit. Chemând 
imediat secția de ajutor ea a fost trans
portată la spital unde i s’au dat primele 
ajutoare. La dânsa s’au găsit mai multe 
scrisori și documente. O singură ochire a- 
runcată asupra perișorilor a fost deajuns 
pentruca să se știe că acea femeie tace 
parte dintr’o asociație revoluționară. Ime
diat au fost înștiințate autoritățile poliție
nești superioare, cari au invadat curând 
localul spitalului. Au sosit și doi judecători 
de instrucție. După un lung interogatoriu 
s’a putut afla din gura acelei femei <ă ea 
a fost însărcinată de un grup de teroriști 
ca să comită atentatul contra Țarului, și 
că lipsindu-i curagiul în ultimul moment 
ea a preferat să se sinucidă. Ea a fost a- 
poi transportată într’o altă cameră unde 
i s’a adus un preot, care a ascultat spo
vedania ei. Toate încercările făcute însă 
de a se afla numele ei au rămas zadar
nice, așa că nu se știe nimic asupra gru
pului terorist. Pe la miezul nopței sub o 
puternică escortă ea a fost transportată 
la închisoare. Ea e în vârstă de 25 ani. 
După apucături se cunoaște că e o femee 
bine crescută, din lumea înaltă.

Recrutarea. Ministrul de honvezi a 
dispus săvârșirea lucrărilor pregătitoare 
cu privire la recrutarea din anul 1908, 
pentruca la cașul, dacă parlamentul va 
vota contingentul de recruți, asentarea să 
se poată efectui pe basa datelor complecte. 
Intr’un lung comunicat se dau toate des
lușirile privitoare la conscrierea și tragerea 
la sorti a recruților și favorurile susțină
torilor do familie. Tragerea la sorți în 
cercul Brașovului se va face la 14 Ianua
rie n. în casa >sfatulu«i. La asentare au 
să se presenteze cei născuti în anii 1887, 
1886 și 1885.

Filantropie de maghiarizare. >Az Ujsâg* 
scrie că numeroși țărani avuți din >Allold* 
(țara de jos) în Ungaria s’au adresat la fi- 
solgăbirăul din Rozenberg cu rugarea să ii 
se predea copii din Cernova, a căror pă
rinți cu ocaziunea cunoscutei vărsări de 
sânge la sfințirea bisericei au fost parte 
uciși, parte răniți, declarând petenții că sunt 
gata ai îngriji, crește ca pe copii lor pro
prii. Comuna Cernova însă a respins sim
plu aceasta rugare cu motivarea : »că nu 
vrea ca copii ei să fie crescuți și făcuți 
Maghiari !«

(1

Ufl ziar pentru popor. Din București 
se anunța, că dnii Artur Gorovei și Mihail 
Sadoveanu, au luat laudabila inițiativă de 
a face să apară cu începere dela 15 Nov. 
st. n. un ziar bilunar, întitulat >Răvașul 
Poporului*, menit a pătrunde mai mult 
în straturile de jos ale populațiunei și mai 
cu deosebire printre populațiunea satelor. 
^Răvașul Poporului* se va ocupa exclusiv 
cu chestiuni, cari interesează poporul no
stru. Certurile între oameni, politica și 
altele, vor fi streine de această foaie. Ră
vașul va fi scris numai pentru popor și 
nu va avea în vedere decât nevoile popo
rului.

Nou medic militar român în Brașov. 
In zilele acestea a fost mutat la Brașov, 
în urma cererei proprii, d. Dr. Aurel Ma- 
niu, medic la reg. 50 de infanterie (Spi
talul militar). Dr. Maniu stătuse până a- 
cum în străinătate — un an chiar în ca
litate de atașat al clinicei profesorului Dr. 
von Norden, în Viena. Are o frumoasă 
practică în boalele interne, iar societatea 
din Brașov câștigă în cel venit acasă un 
foarte simpatic membru.

Pictorul Smigelschi distins. Comisiunea 
regnicolară a artelor frumoase, — scrie 
>Tel. Rom.» — a hotărât Sâmbătă ca ju
riu competent, asupra acordării premiilor 
romane (râmai miivdszeti dij-prix de Ro
ma) fondate de episcopul Frankoi Vilmos, 
pentru promovarea artelor monumentale 
bisericești în țară — fiind împreunate pre
miile cu un studiu mai aprofundat la fața 
locului, a monumentelor artistice din Ro
ma — de aici numele: premii romane. 
Problema actuală a concursului pentru 
premiul de pictură a fost pregătirea schi
țelor pentru frescurile ce se intenționează 
a se executa — tot din munificența epis
copului Fraknâi, în capela colegiului Râ- 
koczyan din Buda. După o examinare mi
nuțioasă a operatelor celor unsprezece 
competenți — expuse în muzeul artelor — 

membrii comisiunei nu au aflat nici una 
corăspunzătoare și deamnă de executat. 
A aflat însă cele mai mari aptitudini ar
tistice în operele dlui Octavian Smigelschi, 
care deși n’a rezolvat problema pusă la 
concurs, ci a trimes numai niște repro
ducții fotografice, după picturile sale dela 
catedrala din Sibiiu și Blaj, comisiunea, 
la propunerea referentului dr. Terey, di
rectorul muzeului artelor, a hotărât ca 
să-l provoace pe dl Smigelschi la rezolvirea 
problemei artistice, pentru că în operele 
sale vede o garanță că le va putea exe
cuta. Pentru premiul de sculptură —fiind 
concursul de față fără rezultat — se va 
escrie concurs nou.

0 mare adunare studențească în Vie
na, în contra maghiarilor, este convocată 
pe ziua de 7 Dec. In adunarea aceasta, la 
care vor lua parte studenții de toate na
ționalitățile din Austria, va protesta ener
gic în contra asuprirei naționalităților din 
Ungaria. Convocarea s’a făcut Ia îndemnul 
lui M. Hodza, prin studenții cehi și ro
mâni — dă cu socoteala presa maghiară.

Revista »Mărz«, În care publică Bjorn- 
son cunoscutele sale articole, a fost anun
țată cu placate și pe străzile Budapestei. 
Presa maghiară numai decât a luat ferul 
de ars: obrăsnicie nemțească! Acuma, an
treprenorul reclamelor se grăbește a și 
spăla mânile: »Să am iertare, dar eu nu 
aveam știre de nemerniciile din »Mărz« — 
fiindcă nu prea cetesc.

Lumină electrică într’uu templu ma- 
hometan. Din Constantinopol se anunță, 
că printr’o iradea imperială, sultanul a 
dat ordin, ca sanctuarul lui Mohamed dela 
Medina să fie iluminat cu electricitate.

Un preot ucis de un cal. Un cai con
dus Sâmbătă de un rândaș al dlui Alex. 
Dumitrescu din calea Moșilor (București), 
într’un moment de neastâmpăr, dând cu 
piciorul, a pus capăt zilelor preotului Șt. 
Penescu, care oficia la biserica din curtea 
ospiciului Pantelimon. Preotul, cam sufe
rind, venea dela Mitropolie, unde fusese 
să-și ia un concediu și se ducea spre casă 
când traversând strada Vaselor spre calea 
Moșilor, trecu la un pas pe lângă animal 
care era condus de căpăstru. Âcesta is- 
bește în obrazul stâng cu piciorul, atât 
de puternic pe părintele Penescu, că sfin
ția sa căzu jos într’un lac de sânge. 
Sosind ambulanța societăței de salvare pe 
drumul spitalului, preotul Penescu sucombă 
în urma celor întâmplate. Circumscripția 
respectivă a avizat parchetul de cele în
tâmplate care a dispus facerea unei an
chete și transportarea cadavrului la mor
gă. Rândașul a fost deasemenea arestat.

GOîlVOCare. p. T. Domnii membrii co
mitetului cercual al despărțământului A- 
brud-Câmpeni a asociațiunei pentru lite
ratura română și cultura poporului român 
să invită la ședință pe 2 Decemvrie, 1907 
st. v., la 2 oare p. m., în localul Aurăriei 
din Abrud. Câmpeni, 20 Noemvrie, 1907. 
Romul Eurdui, director.

Erratum. In foiletonul * Pagini răz
lețe* de G. Todica, publicat în No. 249 al 
ziarului nostru, coloana a 2-a, șir 3 înce
pând de desupt e a se ceti »Adevărul e, 
că durata rotației lui Mercur*.,, în loc de 
»durata revoluției*.

Viitoarea repetiție a reuniunii de cântări, se va ținea Vineri seara la orele 6, 
în sala gimnaziului.

Reprezentațiunile proîectografului-ki- nematograf continuă a an age mult public. 
Astăzi și mâne, Mercuri, e program nou 
și bogat. Intre altele se vor reprezenta și 
numeroase tablouri din opera >Cavaleria 
Rusticană*. 

ULTIME ȘTIRI.
Budapesta, 26 Nov. In ședința 

de ieri a Camerei, înainte de ordinea 
zilei, Supilo a? cerut cuvânt la re
gulament și încerca să dovedească 
greșala săvârșită în ședința prece
dentă, când s’au concentrat trei pa
ragrafe în unul. Spune că este un 
caz fără precedențe. (Hoitsy: dar când 
am concentrat toate paragrafele în 
unul!) Camera a terminat așa de re
pede cu propunerea lui Hoitsy, cât 
el nu avusese timp a protesta atunci. 
— Prezidentul Justli îl face atent, că 
asupra celor hotărâte de cameră nu 
se mai poate reveni, apoi, când Su
pilo întâmpina: „N’a fost corectă ho- 
tărîrca!" — îi suprimă cuvântul. (A-

plauze). La proiectul de sub discuție, 
(articolele concentrate) iau cuvântul 
18 croați, fiind mai mulți dintre ei 
avertizați, să nu se abată, să nu ce
tească, să vorbească mai tare. Pre
zidentul constatează la capăt, că din
tre toți aceștia numai unul a prezin- 
tat moțiune, ceilalți numai modificări 
(o nouă apucătură?) și numai acest 
unul singur are drept de a lua cu
vântul de încheere. Votările s’au lăsat 
pe ședința proximă.

Budapesta, 26 Noemvrie. Banca 
Austro-Ungară va ținea adunarea ge
nerală în 19 Decemvrie a. c., când 
va hotăra apoi și asupra ținutei ce 
are să urmeze în tratativele cu am
bele guverne, pentru prelungirea pri
vilegiului. Spre ciuda cercurilor po
litice maghiare, unii dintre fruntașii 
băncei amenință, că dacă s’ar putoa 
chiar face, tot ei vor face-o și banca 
națională maghiară.

Budapesta, 26 Nov. Fostul partid 
progresist, constituit de Fehervăry, 
s’a reorganizat, alegând de președinte 
pe dr. Sâgodi Gy.

Budapesta, 26 Nov. La cererea 
ambelor părți, comisia de censurare, 
convocată pe ieri pentru examinarea 
mandatului dela Beiuș, a amânat per
tractarea pe 13 Ianuarie 1908.

Budapesta- 26 Noemvrie. Printr’un 
decret de anmestiare a Maj. Sale se 
iartă tuturor acelora, cari au deșertat 
până la 2 Dec. c. înaintea asentării, 
pedeapsa, adecă se sistează procedura 
penală și li se iartă prelungirea ser
viciului. Acest decret s’a dat de sigur 
în vederea reîntoarcere! în massă a 
emigranților ungari.

Shanghai, 26 Nov. Disordinele în 
provincia Tchekiang i-au proporții 
mari. Trupele trimise pentru a potoli 
începutul de răscoală au fost bătute 
de rebeli.

Bibliografie.
Atragere atențiunea cetitorilor asupra 

cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum s’au vândut până acum.

1) Lascar Viorescu, O ic6nă a Mol
dovei din 1851 de Wilhelm de Kotzebue. 
E cunoscută aedstă soriere ca o luorare 
istorică de mare valore în literatura ndstre. 
Couține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 cor., cum s’a 
vândut până acum, este adl numai 2 cor. 
-ț- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Miele, regretată 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai oul cor. 50b. (-j- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob. 
Ncme-le acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut literațiior noștri și pOeSiile r 
lui ooupă un loc frumos în literatura ro
mână. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor.(-ț- 
20 b. porto).

7) „ Vrei să te iubescă bărbații?" 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și fdrte potrivite pentru fami
liile bune- Perțul dela 1 cor. s’a redus la 
20 b. (4- 5 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în șco- 
lele de băețî și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesos de gimnastică 
la liceul Lazăr și la școla normala de in- 
stituturi din București. Preț. în loc de 3 
cnr. e 1 cor. 50 b. (-j- 10 b. porto). Da 
lipsă e mai cu sdmă pentru învățători.

5) Originea monedelor (a banilor) de 
M. O. Suțu, o interesantă conferență ținută 
la Ateneul Român din Bucure3d. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) JPoesii de F. M. Stoenescu. Este o 
șarte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea ou- 
noscut în literatura română și versurile 
sale frumdse nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4cor.se vinde 
cu 2 cor. (-|- 10 b. porto.)

Monologuri în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacquerie, Ecgene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancou- 
și L. Ralisbonne, de Nicolae Țincu, 1 cor. 
plus o b. porto.

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

4cor.se
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Oela „Tipografia și Librăria1'

A. MUREȘIANU, Brașov
se tot procura urmâtârele cărți

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 
pe lfing'1 portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandați».)

Scrieri economice.
Hlanual complet ăe agricultură 

rațională, de Dr. George Maior, profesor 
de agricultură la șcdla superiors de la Fe- 
rSstrău și la Seminarul Nifon Metropolitul 
din Bucuresol. — Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agrologia, sân Agricultura 
generală, 34 cole de tipar cu 217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de On. Mi
nister de Agrioultură al României cu deoi- 
sia Nr. 2078 din 1897., Costă 5 cortine.

Vol. II. Fitotechnia, s£u cultura 
specială a plantelor, 38 cdle de tipar cu 
202 figuri în text. —

Carte premiată de Academia Româ
nă ou premiul Nasturel-Herescu în sesiu
nea din anul 1889.Costă 8 cortine.

Vol. III. Zootechnia, sâu Cultura 
generală și specială a vitelor cornute, dim
preună cu lânăria și lăptăria, 49 cdle de 
tipar ou 225 figuri în text. Costă 8 cortine.

Vol. IV. JEconomia Rurală, sdu 
organisațiunea și administrarea moșiilor 
mari și mici. Costă 8 cortine.

Manual de Agricultură rațională voi
V. IppologiasixL zooteohnia speoială a 
cailor de George Maior. Prețul 3 cor. plus 
30 baul porto.

Manual de Agricultură rațională voi.
VI. cuprincjend crescerea, îngrășarea și uti
lizarea Porcilor sdu Zootechnia lor spe- 
pială de Georde Maior. Plețul 5 oor. plus 
30 bani porto.

„Cultura și îngrijirea grâului^, de I. 
F. Negruțiu. Prețul 14 b. (plus porto 5 b.

România agricolă, studiu economic de 
Dr. George Maior, profesor de agrioultură 
și fost estimator espert la banoa agricolă. 
Motto: „Sărac în țâră sSracă“. Eminesou. 
Prețul 2 cor. plus 10 b. porto.

Brassd Vârmegye Foispâoja.

Sz. 626—1907.

Pălyâzati hirdetmeny.
Brassd vârmegybnek f. âvi De- 

czember 28-ân megtartando tisztujitd 
kOzgyulâsen megvâlasztandâ 3 az 
alâbb felțiintetett tisztviselOi âllâso- 
kra a vârmegyei iigyviteli szabâly- 
zat 2 § a ârtelmâben ezennel pâlyâ- 
zatot hirdetek 6s pedig :

I. Alispâni.
2 FOjegyzbi.
3. Arvasz£ki elnbki.
4. Tiszti ugyâszi.
5. Egy elsO aljegyzOi.
6. Ket elsO osztâlyu aljegyzdi.
7. Egy II. osztâlyu aljegyzOi.
8. K6t ârvaszeki lilnbki.
9. Hârom szolgabiroi.
10. Ket elsâ osztâlyu Bzolgabiroi.
II. Egy II. osztâlyu szolgabirdi 

âllâsra.
Az âllâsokkal jârd fîzet^sek 6s 

jâruldkok az 1904 evi X. t. c.-ben 
foglalvâk.

Felhivom a pâlyâzni kivânokat 
hogy az 1883 6 vi 1.1. c. ertelmdben 
felszerelt pâlyâzati kârvânyeiket ho- 
zzâm cimezve az alispân urhoz f. 
evi december 15-ig annâl inkâbb îs 
nyujtsâk be, mivel a netalân kâsObb 
be6rkez6 kdrelmeket figyelembe ven- 
ni nem fogom.

Azok, akik jelenleg itt a vâr- 
megydben hivatali âllâsban vannak, 
azok akâr a fâispân, akâr az alis- 
pânnâl el6 szdval is bejelenthetik 
pâlyâzatukat.

Brassb, 1907 evi November 
h6 25-6n.

Grof EViikes Zsigmond, 
ffiispâo.

Magazinul meu dela I Oct, a. c. 

se află în Sfada Porții Nr. 48.

nărie subțire

Tot-felul de Baltoane blă- 
cuvânt toate articolele oe

2i.m onoarea 
aduce la cunoștința 
On. public, că am 
deschis provizor un 

Atelier ±Mă-

în Brașov, Târgul 
Inului Nr. 26, unde 
se pot căpăta nu
mai c o n f e cți uni 
proprii de gulere de
Dame (boac), mufuri, șepci de blană, Crimer și Stofă, 
nite pentru Dame și Copiii, Figaro și paletoane, cu un 
se țin de blănărie, luorate modern, în asortiment bogat cu prețuri foarte ieftine.

Prin espericnțele mele câștigate atât în capitală, cât și în streinătate pot 
satisface tuturor re cerințelor spre deplină mulțumire.

Pun căptușeli de blană. — Primesc reparaturi.
Artioole de blănărie cumpărate dela mine le curăț fără plată.
Comande din afară le ezecut punctual. — Serviciu solid. — 
Mă rog de sprijin. Cu toată stima

Welszfeiler Sândor,
Tolănar snloțire.

Oe vânzare

K * d 
M

Un quant mai mare de altoi de viță clasa I-mă, altoiți în 
viță americană („Riparia portalisu) după metoda cea mai bună 
(altoirea forțată) în următoarele specii:

Soiuri pentru vin:
buc.

»n
»
n

»
n

Rizling italian (Olasz Riz.) 1000
Șmighiră (Som, Furmint)
Moi
Mestecați
Galbini 
Aramon 
Goarnești
Fetești

(Mustos fehâr) 
(Vesyes borfaj) 

(Mazes feher) 
(Aramon) 

(Jârdovâny) 
(Leânyka) 

Altoi clasa II .

3J

n
n 

n 
n 
n

Specialități de masă:
= 200 cor’ Chasselas blank 100 buc.=
= 200 „ Fontainebleau _ n “
= 200 n Madelaine Angemne n
= 180 )) Passatutti ri =
= 200 D Muscat Hamburg V ii= 180 n Suvenir de mileniu 10 n c
= 200 n Kosuth Lajos 10 5)
= 200 n Csaba gyongye 1 n =

22 «or.
» 
»
>, 
n 
i>
n
»

24
22
24
30

4
3

. 1
1030 buc. = 100 cor.

8
0O o o 
o 
g 
ți

Cei mai nou?
Neîntrecut, cu toată concurența cea mare sunt în stare a 

oferi On. public ceva NI U și ieftin. Fiecărui să i-se dea 
ocazie a cumpăra pentru

Cadouri de Crăciun și Anul nou 
cu prețuri ieftine obiecte de preț spre exemplu: 

GIUVAERICALE 
obiecte de aur și argint, feșnice, zaharnițe, monopol lanțuri, 
joujou și alte multe. Cine va cumpăra monopol obiecte, dau 
garanție lOani. Se primesc lucrări nouă și reparaturi într’o 
lucrătoare aranjată modern.

» Perseci de 3 ani înălțime pănă la 2*/2 metri 1000 bue. = 30 cor. 4H
( Soia (circa 100 kilogr.) 1 kilogr. = 50 fii. M
1 La oomande mai mari vând și pe cambiu pe lângă cavenți buoi, W
f terminul solvirii 1 Ootomvrie 1908. —
{ La comande rog a se trimite % anticipațiune, adresa să se
? (. scrie legibtl indicându se poșta sau stațiunea căii ferate. Pachetarea
{ se va face cu îngrijtre socotindu-se spesele proprii. Reclamațiunile W
j se iau în conziderare, dacă sunt făcute cel mult la trei zile după %
| primire. $3

Szancsal, u. p. Balazsfalva. Ioan ISărbat, A
f (3969 5_ 10 învățător, absolv, al curs, de vierit din Aiud.

9

©
0

Comande din afară se execută prompt și solid.

Cu toată stima
Q L» HeSmhoIcSs EHben
0 Nachfolger,

O 8093,i-Ae. Strada Mihael-Weiss 24.

Cel mai spornic acid carbonic natural!

STABILIMENTUL DE ACID CARBONIC 
a lui MUSCHONG din Baia Buziaș 

modern insta’at

natural, chemic foarte curat, fluid

de Kartel liferează prompt ori ce cantitate de

din izvoarele cu acid oarbonic din Băile dela 
Buziaș renumite în toată lumea, pentru fabri
carea de apă gazoasă, cârciumarilor, și alte 

scopuri industriale.

Estras din Analiza institutului Capitalei Budapest pentru pro
barea chemicaliilor și alimentelor Nr. 465 din anul 1907. 
„Mirosul și gustul: Normal: conținutul de acid carbonic14: 
99’57% Aoidul catbonic analizat oorăspunde perfect cerințe
lor higienioe, și pe temeiul abondenței de acid carbonic a se 

clasifica ca „foarte bun“.
Informații se dau cu plăcere din partea

Muschong’s Kohlensăure-Werke und Mineralwasser-Versand
■ in Buziâsfiirdo. - ■

Adresa telegramelor: muschong buziIsfurdG. — inter. Telel. 18,
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Cruce seu stea âuplă electro - magnetică
E»a

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și înviorezi
Nu e mijloc secret,

pe lângă, garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă șl folosește contra: durerilor ăe o ap ți dinți, migrene, ne
uralgia, împedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețeli, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciuri de inimă, asmă, autțul greu, sgârciuri de etomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni ți la pictore, reumă, podagră, isohiaa, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
Oirculația neregulată a sângelui și multor altor boie, cari la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cancelaria mea se află atestate incurse din t6te păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine p6te examina aceste atestate 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sS se 
confunde cu aparatul „Volta*, de ore-ce „Oiasul-Volta* atât în Germania oât și în Austro- 
Ungaria a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu 8 în genere cunoscut 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei mele electro-magnetioe o recomandă Îndeosebi 

Prețul aparatului mare e 8 coj:.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.
Expediție din centru și locul de

MllLLER ALBERT, Budapesta,

Prețul aparatului mic e 6 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
vendare pentru țâră și streinătate etc.

V/28, Strada VADĂSZ 34, 
colțul strada Kâlmăn.
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^Gazeta Transilvaniei“ cu numerul â 10 fii. 
se vinde ia zaraful Dumitru Pop, la tutungeria, de pe par
cul Rudolf și la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


