
BEDACȚIUNEA,
Ăiiaiiistrațiiiiea ?i Tipografla

. Brațov, piața mare nr. 30.
TELEFON Nr. 220.
Scrisori noirancate nu se 

primesc.
Manuscripte nu se retrimit.

Inserate
co primesc la Admlnlstrațiune 

Brațov și la nrmătoarole 
BIROURI de ANUNȚURI :

In Vlona la M. Dukes Nachr., 
'Jtax. Augeniold & Emeric Lea
ner, Heinrich Sohalek, A. Op- 
polik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. Golber- 
ger, Ek stein Bern at, Iuliu Le
opold (VII Erzsebct-kdrut).

Proțul Inserțlunllor: o serie 
garmond pe o coloanu 10 bani 
pentru o publicare. Publicări 
mai dese după tarifă și învo
ială. — RECLAME pe pagina 
l-a o eerie 20 bani.

ANUL LXXI

GAZETA apare în fiecare zi
Afconameiite pentru Anstio-Ungarla: 
Pe un an 24 cor., pe șase luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-ril do Duminecă 4 cor- pe an. 

Pentru România și stiăiaătate:
Pe un au 40 franci, pe șase 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
H-rli de Dumineca 8 fr. pe an.

Sg prenumeră la toate ofi
ciile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov ;
Admlnlstrațlunea, Piața mare 

tftrgul Inului Nr. 80. etagiu 
I. Pe un an 20 cor., pe șase 
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Cu dusul acasă : Pe un an 24 
cor., pe șase luni 12 cor., pe 
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Brașov, BercinWoi 3 (16) Ianuarie 1908.

0 nouă orientare în cele economice.
Ocupaținnilo oamenilor noștri aeasă în patrie 

și nu peste Ocean.

I.
De vr’o 8—10 ani încoace asis

tăm Ia un fenomen curios — deșer
tarea în massă a flăcăilor și brațelor 
noastre viguroase de muncă peste 
Ocean la America. Și aceștia nu sunt 
cei desmoșteniti și fără pământuri 
proprii de hrană — cei din Țeara 
Bârsei — ci cei cu pământ de hranâ 
aproape suficient căci aproape tot pă
mântul este în stăpânirea lor — cei 
de pe Țeara Oltului, Târnavelor, de pe 
Ardeal etc. Ba în timpul din urmă 
se duc mulți și în centrele mari in
dustriale ale Germaniei atrași de do
rul de câștig mai mare și de plăți 
mai bune. Orașele noastre și târgu
rile săsești industriale ca Cisnădia, 
cari altădată atrăgeau multe brațe 
viguroase la sine, azi au eșit aproape 
cu totul din us și nu mai au căutare. 
Se duc Românii noștri, dar s’au dus 
și mulți dintre Sași, — iar Canaanul 
Săcuilor este România sau „czara“, 
cum zic și dânșii și din „czară“ își 
trag esistența de toate zilele.

Sub iobăgie, cât era ea de urgi
sită și de nedreaptă, nu se mișcă 
flăcăul din satul său și din varmeghie 
decât când îl lua la cătănie poate 
unul la sută față de azi, și pământul 
țârei noastre îi brănia și ținea pe 
toți acasă : pe Român, pe Sas și Să- 
cui și pe nemeșul ungur pe deasupra 
— fără muncă. Azi aproape nu mai 
esistă orașe și fabrici în America ne
colindate de ai noștri. Dăm pe uvrierii 
și muncitorii cu palmele în minele și 
fabricele de acolo, și bogățiile solului 
h*stru de valori imense le lăsăm în 
părăginire. Dar aceasta dosire și mo- 
bilisare a brațelor de muncă dela noi 
își va avea și partea ei bună.

Nu este mai puțin adevărat că 
din America au venit mulți bani în 
patria noastră. Statisticele oficioase 
constată, că Ungaria trage pe fiecare 
an la 200 milioane coroane din Ame
rica, iar în 1906 au venit în Austro- 
Ungaria la 386 mii. coroane dela lu
crătorii duși în America pentru munca 
brută. Câteva zecimi de milioane din 
acestea, trebue să calculăm și noi 
în profitul poporului nostru și al 
avuției noastre naționale. Apoi mai 
vine instruirea poporului de rând în 
diverse industrii și rutinarea lui în 
cele sociale și economice, ba chiar 
politice, pe care în patrie nu le-ar fi 
putut câștiga.

Ști-vom noi să profităm și de 
aceste deprinderi și rutină a sa? Gra
ție și paralelor câștigate cu ușurință 
și în abundanță în America, azi avem 
înființate bănci aproape în număr su
ficient, poate chiar peste trebuințele 
locale, avem și o clasă intelectuală 
instruită destul de număroasă, care 
ar putea să ne dea o nouă îndrumare 
în cele economice și sociale. Până 
acum din punct de vedere technic și 
economic unic profesiunea advoca- 
turei și înființarea băncilor, — ori erau 
de lipsă locală ori ba — aceste două 
singure au înflorit și prosperat dând 

și una și alta asalt proprietății inmo- 
biliare. încolo ne învârtim tot îu ru
tina veche a sistemelor și culturei 
primitive. — Ba ne lipsesc persoanele 
dirigente și technice pănă și în ra
murile cele mai simple și trebue să 
ne ajutăm și să recurgem la specia
liști de ocasiune și să improvisăm, 
ceea-ce nu dovedește o prea mare 
prevedere politică și socială. La alt
ceva te poți aștepta dela un specia
list și om anume format, și la alta dela 
un cărpaciu și improvisat specialist 
de ocasie. Nu i-am fi putut forma și 
pe cei dintâi? Evident că da!

Dar să vedem în ce ramure ale 
activității noastre naționale și unde 
ar trebui pus umărul cu mic și mare? 
In agricultură puține progrese vom 
putea rea'Iza, ca să le resimtă întreg 
poporul nostru. Pământul locuit de 
noi este aproape în proporția numă
rului nostru; dacă ar fi rațional cul
tivat și bine îngrijit aproape ar putea 
să-i ofere azi hrana de toate zilele. 
Dar nu este suficient pentru ocupa
rea tuturor brațelor apte de muncă 
și față de sporul mare al poporului 
nostru, care încă este un factor toarte 
important în producțiune. Chiar dacă 
ar fi acum îndestulit cu pământ, pe
ste 10—15 ani ar fi în lipsă. Deci 
peste pământul ce-1 posedem azi nu 
ne putem întinde mult decât cu înce
tul, cu progresul economic și social, 
cumpărând dela streini acolo unde 
ocazia ni se ivește. Dar aceasta nu-i 
suficient — deși ocazia ezistă.

De beleaua comassărilor inițiate 
mai mult din punct de vedere politic 
și social de a salva situațiunea sdrun- 
cinată a puternicilor zilei mari și mi
titei de prin comitate, ne-am cam 
scăpat, și ea n’a fost în stare să-i sal
veze pe ei și nici a scoate din țâțâni 
pe ai noștri. Acum ar fi necesară o 
anchetă din partea băncilor noastre 
asupra rezultatelor comassărilor, în 
satele unde s’a introdus comassarea 
de 2—3 decenii încoace, dacă pămân
tul în urma comassărilor s’a subîm- 
părțit iarăși și în ce măsură?

Acum este chestia, colonizărilor 
la ordinea zilei, făcute printre poporul 
nostru cu scop de a ne sparge rân
durile, ca colonizările de odinioară din 
Bănat, cari erau menite să ne șteargă 
de pe fața pământului bănățean. Dar 
apa trecu, petrile au rămas. Stabula- 
țiunea'ca consecință a comassărilor și 
antemergătoare agriculture! sistema
tice a dat fiasco până și în ochii guver
nului unguresc, care cumințit acum 
vrea să se întoarcă înapoi la înființa
rea sau reactivarea pășunilor comu
nale atât de ponegrite și urgisite de 
dânsul. Guvernul României le-a înfiin
țat din nou. Și poate se va întoarce 
lumea încă la multe din deprinderile 
vechi, încercate și probate de secoli 
în agricultură.

Deci cu pământul de cultură noi 
nu ne prea putem întinde, și regiuni 
proprii de populat și colonizat cu ex
cedentul de brațe și de însurăței noi 
nu avem. Românii din Țeara Bârsei 
și cei de pe pustele ungare poate în 
bună parte tot fără de pământ de 
hrană satisfăcător ar rămânea. Tot 

așa și mulți dintre locuitorii satelor 
de munte, unde în genere este puțin 
pământ apt de cultură.

Poate că în ramurile anexe agri- 
culturei: pomicultura, legumicultura și 
în cultura viilor și vinului s’ar putea face 
încă însutit mai mult decât astăzi, dacă 
ar fi bine dirigiatpopoiul de rând, având 
câțiva oameni formați din sânul său 
și cu dragoste de el și de viitorul 
neamului, care să-i cunoască firea și 
nevoile și să-i știe vorbi pe înțelesul 
lui. Dar pe aceștia câțiva specialiști 
noi deocamdată nu-i avem, și căutăm 
să-i înlocuim cu învățători și diletanți 
de ocazie, cari să nu ne coste mult. 
Apoi și cu ele s’ar da pâne și câștig 
mai bun la cel mult 10—15 mii de 
familii, cari poate azi sunt în mare 
suferință. încolo vom fi avizați să 
cumpărăm cucuruz din țară și d’aci 
’nainte.

Budgetul Statului pro 1908. In ședința 
de Luni a dietei referentul comisiunei 
financiare Hoitsy a prezentat raportul pri
vitor la budgetul statului pro 1908. In ra
port se zice, că cheltuelile s’au urcat cu 
103 milioane. Față de această urcare se 
constată și o creștere a venitelor în suma 
rotundă de 99 milioane. Partea cea mai 
mare a cheltuelilor este recerută de căile 
ferate, cu 35 milioane mai mult ca în anul 
expirat, 12 milioane vor fi întrebuințate 
pentru comande de vagoane. Raportul con
stată că se impune în toate ramurile ad
ministrației o cât mai mare economizare.

Din dieta ungară. In ședința de Luni 
a dietei s’au primit fără desbatere proiec
tele pactului, tratatele comerciale încheiate 
cu statele străine și mai multe proiecte 
privitoare la căile ferate vicinale.

Eri, Marți, dieta n’a ținut ședință în 
urma cererei clubului naționalităților dea 
să respecta sărbătoarea Anului nou ro
mânesc.

Dieta Bucovinei va fi convocată în se
siune mai lungă pentru luna Martie și va 
avea în prima linie să se ocupe cu proiec
tul privitor la legea nouă electorală.

Revizuirea regulamentului Camerei.
Espresia teoretică a voinței unei țări 

o formează, în principiu, majoritatea par
lamentară, în realitate însă majoritatea 
parlamentară, adeseori nu reprezintă decât 
numai minoritatea. Minoritatea alegători
lor cari aleg minoritatea parlamentară, 
plus marea mulțime a nealegătorilor, plus 
voturile stoarse cu dea-sila în favorul ma- 
jorităței prin fel și fel de șicane electo
rale, administrative, etc., etc., reprezintă 
nu orare—ori majoritatea faptică a unui 
popor.

întocmirea constituțională a țărilor 
liberale, încredințează întreaga putere, con
ducere, legislație, etc., numai și numai ma- 
jorităței parlamentare, majoritatea parla
mentară dispune de ins vitae ac necis, 
peste destinele țărei.

Minoritatea, care după cum am ară
tat adeseori, poate reprezenta majoritatea 
faptică e pusă la absoluta discreție a 
celor dela putere.

împotriva abuzului majorității nu se 
putea pune stavilă. Unele state fac deose
bire între legi comune și legi fundamen
tale. Legile fundamentale au favorul în ve
derea garanției stabilităței constituției, să 
nu poată fi modificate, decât numai prin 
dispozițiuni extraordinare. Ba unele state 
dau puterea de a modifica, numai unei con
stituante, aleasă și întrunită pentru modi
ficarea legilor fundamentale.

Statele, în care e stabilită omnipo
tența parlamentară, își au astfel de cautele 
sau cautele foarte neînsemnate așa d. e. 
să recer pentru decisiuni de natura acea
sta majorități perfecta (2 din 3 părți).

Ungaria e un stat cu reprezentanță 
omnipotentă. Singura stavilă o formează 
sancțiunea coroanei. In statele aceste, sta
bilitatea constituției, întru cât ea nu sa
tisface pofta majorității e foarte laxă. Con- 
tra-balansă împotriva prea ușoarei fluctuații 
nu prezintă decât numai minoritatea -- 
minoritatea ne apără în cazuri normale 
prin opoziție, în caz de pericol al existen
ței vre-unui element vital, prin obstrucție. 
Singura garantă, ca pomii majorității să 
nu crească până la cer și ca nici poftele 
ei să nu i-a proporții nenormale — e ob
strucția.

Astăzi în Ungaria se pregătește o 
revizuire a regulamentului camerei, prin 
care să se nimicească odată pentru tot
deauna obstrucția. Lucru e perfect. Și în 
această țară a inconsequențeloi’ celor mai 
crase, vedem astăzi opintindu-se pentru 
revizuire tocmai pe aceia, cari acum 3 ani 
erau cei mai sinceri aderenți ai menține- 
rei regulamentului.

Principiile »Vânzătorilor de patrie*, 
ale »Trabanților«, ale »LabonțiIor« sunt 
astăzi rechisate de »Curuții« cei mai im- 
pintenați.

Clotura, căci așa se numește espedi- 
mentul cel mai potrivit îndreptat împo
triva obstrucției, a devenit cuvânt urât, 
nesimpatic, amenințător. Deci revizuirea 
regulamentului nu tinde să se Introducă 
» Clotura*, ca nume, ci numai ca faptă. 
Iată principiile pe cari se va baza noua 
revizuire.

»Dacă 150 membri ai camerei depu- 
taților fac propunerea, ca un obiect să fie 
declarat de urgent, se va vota fără desba
tere și primirea poate fi decretată prin 
simplă majoritatea

»In caz că să primește urgența, nu 
poate fi pertractat alt obiect, pănă ce pro
iectul de urgență nu e resolvat«.

»In timpul acesta durata ședințelor 
e nelimitată, adecă parlamentul să poate 
declara în permanență pănă la resolvarea 
obiectului.*

Acest aranjament în Ungaria nu se 
va numi Clotură — dar va face serviciile 
Cloturei.

Matadorii duelurilor de noțiuni și cu
vinte, află totdeauna espedientul potrivit 
de a nu spune ceeace voesc, ci a face.

Revizuirea regulament--«m are o in
tenție vedită. Votul universal a devenit 
un postulat de neocolit. Nici un guvern 
nu-1 va mai putea lua dela ordinea zilei. 
Așadară după principiul mai bine noi de
cât alții, votul universal va deveni ființă.

Resultatele lui sunt incalculabile. So
cialiștii pe de-o parte, naționalitățile pe 
de alta, reprezentate printr’o minoritate 
puternică, vor face ilusoriu parlamentul 
de classă, care de clasă va rămânea și după 
votul universal.

împotriva acestei minorități, căci mi
noritate trebue să rămâe, după a lor pă
rere, să ascut săbiile, să oțelesc dinții șt 
să strâng pumnii.

Clotura o vor aduce și luând în con
siderare punctul de vedere din care por
nesc, intenția murdărește fapta, deci e o 
faptă murdară.

Considerând însă că »omul propune 
și D-zeu dispune« vom trebui să suferim 
și injuria care ni-se aduce și vom ținea-a 
minte, pentru cazul în care socoteala ar 
fi fost făcută greșit.

0 nouă vi/ită la BjBrnson. D-1 jPom- 
piliu Robescu, student în medicină la Ro
ma, a vizitat zilele aceste a doua oară pe 
poetul Bjbrnson, pentru a-i preda unele 
traduceri ce i-le-a fost promis. In decursul 
convorbirei raportează d-1 Robescu în »Tri- 
buna« din Arad, Bjbrnson i-a comunicat,, 
că în studiul său despre chestiunea națio
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nalităților, care va apare în curând în re- 
vista>Mărz« din Miinchen, se va ocupa în 
special și amănunțit de Românii din Un
garia. Cu privire la condamnările politice 
și vorbind de justiție Bjbrnson a zis:

»In timpurile de azi, tinerii au o 
ideie greșită de justiție. Ei își închipue că 
justiția poate să existe fără libertate ; ei 
bine, nu: libertatea fără justiție poate să 
existe, dar justiție fără libertate nu există. 
La Romani, principiul existenței statului 
era astfel conceput; toti cetățenii sunt 
pentru stat; azi este tocmai contrar: sta
tul este pentru toți cetățenii. Iată ade
vărul, de care se ține atât de puțin cont 
în Ungaria, ba chiar se face totul invers«.

„E gata botnița*4 * * * * * * *.

1) A se vedea N-rii „Gaz Tri.nH.“ 273 și 279
din IW7.

Pe noi ne interesează, fiindcă subiec
tul romanului e luat din viața publică a 
Ungariei. E descrisă istoria politică a celor
4 ani din urmă. Clar, sugestiv și pe de a-
supra tuturora adevărat.

Nici peste noi nu se trece la ordinea
zilei, ba din contra, suntem descriși ca re
prezentanții cei mai vrednici al luptelor 
pentru egala îndreptățire a popoarelor din 
Ungaria.

O tânguire grea, o acuză amară is-
bucnește din romanul acesta, când plân
gătoare plină de regrete, când revoltă
toare plină de scârbă. Politica subminează
întreaga desvoltare a statului Austro-Un- 
gar. Cuvintele de paradă, patriotismul de 
frază în Ungaria întunecă mințile, reson 
economic nu mai esistă. Respect și cinste 
față de instituțiuni, recunoștință față de 
binefăcătorul, care prea din plin «a dat cu 
amândouă mânile unora și numai acelora*, 
nu există. Dreptate — vorbă goală fără, 
răsunet. Cu toate acostea printre norii 
grei ai țărei și ai neamurilor, mult încer
cate, un mănunchiu de raze aurii străluci
toare — viitorul. Încolo, venalitate, escro
cherie, patimă și nedreptate. Acesta e fi
rul conducător al romanului de față.

George Trauttmann, un Șvab din Bă-

Sub titlul acesta »A Nap<t, organul 
Iui Lengyel și soți, vorbind despre proiec
tul de revizuire a regulamentului camerei, 
scrie între altele: «Partidul 48-ist a trăit 
timp de 40 de ani din aceea că n’a votat 
nimic pentru Viena, după aceasta va în
cerca să trăiască 40 de ani așa că acum 
va vota tot cu simetria aceasta. Va trăi 
bine și partidul 48-ist”și Viena. Firește că 
având scopuri așa de mari a ajuns pentru 
cumetria aceasta, libertatea cuvântului, 
lucru de prisos, iar Perczel Dezso și Tisza 
Istvân nu vor mai fi amenințați cu furcile 
ci va trebui să li se ridice monument îna
intea palatului dietei de pe țărmul Dunării. 
Ei au fost inițiatorii erei moderne din Un
garia și ce-au început ei săvârșește parti
dul 48-ist.

«Dați înainte dar cu modificarea re
gulamentului camerei, cu revizuirea, cu 
clotura și cu botnița. — Dați înainte cât 
mai curând căci, să nu uităm, că încă în 
anul acosta în Noemvrie va fi prezentat 
un nou proiect al recruților care va cere 
ridicarea contingentului lor. Ce-ar zice 
Viena dacă nu prin clotură s’ar garanta 
primirea urcărei contingentului armatei de 
cătră 47-isti. Trăiască deci clotura!

la chestia agrară—în România.1
București-, 21 Decernv. 1907.

Dijmuitul sau împărțirea produselor 
agricole.

Cu privire la dijmuit, art. 20 și 23 din 
legea tocmelilor agricole, dispune dijmuitul 
din oficiu, după cererea uneia din cele 2 părți 
contractante, deasemenea prevede că, ori
care ar fi învoeala, 2 sile pe săptămână 
să fie lăsate la dispoziția săteanului, pentru 
a-și face și lucrările sale agricole. Dar, 
realitatea-i alta, chiar și în cazurile când 
arendașul e mai uman. Anume : Brațele 
țăranului, angajat pe o moșie boerească 
sunt reclamate întfi’u, Ia seceratul semă
năturilor arenda; ului, apoi la al pogoanc- 
lor de învocală si, când ar fi să secere și 
pe al său, trebue să care produsele aren
dașului la mașină, la magazii,— la gări— 
pentru a fi transportate. In timpul acesta, 
grânele lui se scutură, ori rămân expuse 
tempestelor care adesea vin pe neașteptate, 
la aceasta epocă, și numai pe la începutul 
lui Septemv. — își adună și el, adesea numai 
paiele. Iar porumbul sau păpușoiul—partea 
Iui — pe la finele lui Noemvrie; ba, pe a- 
locurea dijmuitul porumbului—lirana prin
cipală a săfeav"nilui, nu e tăcută, nici acum, 

în preajma Crăciunului, ci bruma lui de 
recoltă rămâne expusă furtului și putre- 
junii până în miez de iarnă..2).

Iar modul cum se face aceasta dij- 
muire, pe cele mai multe locuri, este bar
bar, despotic, tiran și inuman. Nici o ex
plicație nu poate să dea o idee exactă de 
această operație. De aceea reproduc aci— 
după d-1 Const. Popovici—Conta un dialog 
dintre arendaș și țăranul muncitor referi
tor la dijmuitul porumbului, dialog relatat 
de un martor ocular.

După ce arendașul și-a ridicat partea 
lui cuvenită și a rămas, jos, partea sătea
nului, arendașul—poruncind să vie un cai’ 
de beilic — (de al său) zice săteanului:

— »Pentru dobânda înscrisului cu 
sămânță de grâu, ce ți-am împrutat an- 
țerț, mi se cuvine două coșuri de porumb.

— Cum, cucoane, — răspunde umilit 
țăranul — »iar clobâ/nda? Când am făcut 
hârtia, n’am pus de flecare chilă cu 3/4 
mai mult ? Și n’am tras cu degetul pentru 
toată datoria ?

Ar. — »La anul să nu-mi mai calci 
pe moșia mea! —Puneți coșurile!... două!

— La socoteala din anul trecut, gra
maticul (logofătul) n’a seris și datoria ce 
știi că o aveai cătră ispravnicel... un coș!.... 
trei !

— Am aci o însemnare de cine a fu
rat porumb.. Băiatul tău Nicolae a luat o 
poală...

Țăr. — »Rău a făcut; dar îmi pare 
că pentru acest copt, plătim deosebit co- 
cărit ?

Ar. — »Ce? Nu ești mulțumit, că-ți 
i-au numai un cos, (face semn cu mâna 
cătră isprăvnicel)...........patru!

Ar. — «Iată aci catastivul nostru, cu 
ispesele (pagubele) judecate de isprăvnicel 
preste vară. Văd că vitele tale mi-au in
trat în iânațele dela Pisc 1

Țăr. — «Spui adevărul, că boii mei 
doar au intrat. Dar oare acel pârjol de 
ierbărit, de cap de vită și de al nostru, 
nu-1 plătim?!

— »Nu face gălăgie, că te știu eu, 
colțatule! Numai un coș să luați!... cinci !!

— «După cum am chibzuit cu câțiva 
fruntași de ai voștri (totdeauna vânduți 
arendașului), mi-se cuvine să iau două co
șuri; dar iau numai unul de fiecare, pen
tru acoperirea cheltuelii de 4539 lei și 65 
bani, ce-i am risipit din cauza voastră po 
la București... tot ducându mă când ați re
clamat pentru verificarea pământurilor 
date în muncă. Vezi, mă bădărane, (adre- 
sându-se cătră un al treilea), ce-ai făcut 
fraților tăi cu art. 38 din legea de toc
meli agricole?!

Țăr. — «Noi am reclamat pentru 
dreptate la primarul nostru, nu la Bucu
rești.

Ar. — «Ați văzut, că n’ați avut drep
tate ; după cum va spus atunci zapciul 
(subprefectul) — Protestări în mulțime!

Ar. — »Nu cârtiți, că pe cei ce-mi 
fac răscoală, pun de-i bate și apoi îi tri
mite cu scrisoare la București, ca să-i vâre 
în pușcărie (temniță) ca pe niște rebeli ce 
sunteți! (Cătră logofăt) — «Să nu mai pri
mești pe moșie pe ăștia trei, că te dau 
afară! Puneți un coș in car! .... șase ! 
— Știți bine că nici cenușa în vatră nu 
e a voastră; trebue mai întâi mie să-mi 
plătiți că am cheltueli mari și apoi să ve
deți de secul ăla de perceptor!

Țăranii. — «Apoi, perceptorul ni-a 
sechestrat, în lipsă de orice altă avere, 
chiar porumbul și grâul ce-l avem la dum
neata!

Ar. — «Așa?... Păi, mâne mă duc eu 
pe la minister și îi arăt eu lui sechestru! 
Tu, îmi ești dator și din transporturi, și 
voi din secere! și voi ăștia-lalți din ară
tură ! Dacă voiți să nu vă iau toate bu
catele, să-mi dați înscrisuri (contracte) și 
vă las până la primăvară. — Ia să spuneți 
primarului vostru să poftească la mine cu 
condicele lui și cu un scriitor și să-mi ti
cluiască niște zapise (scrisori), dacă voiți 
să scăpați; dar să vedeți și de saharelele 
(daniile) celea până la Crăciun (1 mușchi 
de porc, un purcel, 5 limbi afumate, 5 gă
ini mari, 25 de ouă, 1 ear de coceni (tur- 
jen), 1 iepure și o piele de vulpe). Căci 
altfel când o dă colea geru și viforu, nu 
bani înainte pentru seceră; dar nici paiu 
nu vedeți; paiele dacă nu le vând cu preț, 
apoi le dau foc de acum!... Am eu ac de 
cojocul vostru!...*

Iată de ce, cu drept cuvânt dl I. 1. 
Brătianu, ministru de interne, a declarat 
la cameră, în 14 a Ic. în discursul său, la 
această chestie: «S’a făcut elogiul arenda
șilor. Iată o mentalitate greșită pentru că 
arendașul e un pericol. Dacă arendașii și-ar 
fi întrebuințat capacitatea și talentul lor 
în industrie și comerciu, ar fi fost mult 
mai bine și pentru țară.

Arendașul, — zice un mare econo
mist al nostru — este lipitoarea solului 
României; el suge toată vlaga pământului 
și tot sângele cultivatorului. ')

Prof If. Gr. Borgovanu.

Negocierile comerciale austro-roinâne
Ziarul «Neue Fr. Presses publică un inter
view pe care l’a avut cu d-1 N. Xenopol, 
senator, care se află acum la Viena, asu
pra negocierilor austro-române. D-1 Xe
nopol a spus că nu crede ca negocierile 
să fie terminate înainte de luna Februa
rie din cauză că România stărue asu
pra punctului său de vedere în chestia 
deschiderei granițelor pentru vitele româ
nești, iar Austria, menține cererile sale 
în ce privește exportul articolelor sale 
industriale în România. România are o in
dustrie tînără, care trebue întru câtva pro
tejată prin tarife vamale speciale. Austria 
însă nu are a se temo de nimic din cauza 
deschiderei granițelor pentru vitele româ
nești, deoarece deocamdată în România vi
tele nu sunt suficiente nici pentru consu
mația internă, așa că un export nu se 
poate prevedea decât pentru un viitor de
stul de depărtat. România urmărește cu 
atenție nogocierile dintre Austria și Ser
bia, de oarece interesele în joc între ace
ste două țări sunt aproape identice cu acele 
dintre România, și Austria și convenția 
sârbo-austriacă, care se va încheia, ar putea 
poate servi de bază și pentru încheierea 
convenției austro-române.

Legea pentru judecătoriile de ocoale 
a fost promulgată în «Monitorul Oflcial« 
al României. Legea se va pune în aplicare 
la 1 Maiu 1908. Până atunci ministerul de 
justiție va lua toate măsurile necesare atât 
pentru fixarea circumscripțiunilor și reșe
dințelor judecătoriilor do ocoale cât și pen
tru numirea personalului judecătoresc.

Cronica din afară.
Din Macedonia. Știrile răspândite cu 

privire la pregătiri extraordinare de răs- 
boiu în Macedonia sunt false. Ele se reduc 
la două chemări de redifî și a recruților 
anului viitor pentru sporirea batalioanelor 
de nizami din corpul de armată din Sa
lonic. După ce această măsură va fi rea
lizată, toate batalioanele de nizami din 
acest corp de armată vor avea efectivul 
de răsboiu.

Situatjunea în Maroc El Mokri, minis
trul de externe al Marocului, intervievat, 
a declarat că evenimentele din Fez nu 
trebue să schimbe atitudinea Europei și în 
special a Franței față de sultanul Mulai 
Abdel-Aziz, care apără cauza civilizațiunei 
și vrea să realizeze reformele necesare în 
conformitate cu actul din Algeciras. Eu
ropa nu poate deci părăsi pe sultanul Ab- 
del-Azis.

Ziarul «Le Gaulois« scrie: Franța 
trebue să se ferească a se amesteca în 
diferendele dintre marocani și a face răs
boiu pe propria-i răspundere pentru Abdel- 
Azis și contra lui Mulai Hafid. Europa are 
datoria să se pronunțe asupra ceia ce tre- 
buește făcut căci interesul Europei are 
precădere asupra intereselor particulare 
ale Franței sau Spaniei.

Raporturile dintre Austro-Ungaria și Mun- 
tenegru. Monitorul oficial muntenegrean re
levă onorurile date la Cattaro rămășițelor 
pământești ale principelui Stanislav, prin 
ordinul împăratului Francis Iosif, spunând: 
în acest act de pietate creștinească se 
manifestă și mai solemn delicata atențiune 
a augustului suveran al imperiului vecin 
față de augustul nostru suveran și a di
nastiei sale. Această atențiune este rezul
tatul vechei amiciții între cei doi snverani. 
Muntenegrul apreciază mult și are în deo
sebită stimă acest procedeu.

Oficialul publică de asemenea două 
depeși schimbate cu această ocaziune între 
împăratul Francisc Iosif și pricipele Ni
colae.

Mișcarea pentru reforma electorolă 
în Prusia ia dimensiuni așa de mari, mai 
ales după demonstrațiunile de Duminecă 
ale social democraților, încât cestiunea s’a 
discutat în ședința de Luni în dieta pru- 
siană. Ministrul de interne d-1 Moltke, fiind 
rugat să dea deslușiri autentice despre 
acele demonstrațiuni, a spus că vre-o 12 
mii persoane au traversat Duminecă stra
dele Berlinului cântând Marseileza. Poliția, 
abia a putut cu mare greu să împrăștie 
pe demonstranți și să restabilească comu
nicația întreruptă. In mai multe locuri s’au 
întâmplat conflicte cu poliția, fiindcă po
lițiștii au fost atacați cu pietrli și cu bâ
tele și în trei locuri au trebuit să folo
sească și arma. Cauza a fost două focuri 
de revolvere ce s’au slobozit din public, 
au fost răniți mai mulți polițai călări și 
pedestrii și vre-o 30 de persoane diiVpublic.

Firește că ministrul a lăudat atitu
dinea poliției și a terminat declarând că 
repețindu-se demonstrația pentru urmări 
va fi responzabllă numai conducerea so- 
cial-democrației, căci guvernul e firm ho
tărât de a se opune cu cele mai extreme 
mijloace în viitor ori-cărei turburări a co- 
municațiunei publice și a. liniștei și ordinei 
pe strade.
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Romanul politic poate să fie de două 
feluri. Romanul statului abstract, sau ro
manul unui stat real existent.

Amândouă își au începuturile cu sute 
de ani înaintea epocei noastre. Dela «Re- 
publica« lui Plato, »Statul soarelui* lui 
Campanella, «Utopia* lui Thomas Morus« și 
până la »Reprivire din anul 2000« a lui 
Bellamy neuitând nici Phalanstiriul lui Fou
rier, Romanul politic își construește o 
nouă formă de stat, în care echilibrul pu- 
terei legiuitoare, administrative, supunerea 
cetățenilor, scopul statului, rolul individu
lui în organismul social e stabilit de fel și 
fel de puncte de vedere, principii hazlii de 
multe ori dar totdeauna bine cumpănite 
și frumos descrise.

Romanul politic al ’unui stat real e 
mai solid în"el, nu să cuprind numai com- 
binațiuni teoretice, ci el e bazat pe viață 
și pe relațiile sociale, politice existente. 
Valoarea lui o dublă. Descrierea stărilor 
făptice în forma ușoară și comunicativă a 
romanului, desvoltă și luminează pricepe

rea contimporanilor chiar și pentru cele 
mai nobile combinațiuni politice. Punctul 
de vedere unitar, te lasă să urmărești mai 
ușor și mai clar firele încâlcite ale politi
cei. Legătura multor peripeții fără rost la 
aparență ți să explică. Multe isvoare. și 
multe centre de putere necunoscute sau 
disconsiderate ies la iveală. Pe de altă 
parte romanul politic poate servi cu bă
gare de seamă întrebuințat și de prețios 
isvor istoric.

Istoricul de profesie redă mai mult 
sau mai puțin haina^timpurilor, forma sau 
mai bine zis teoria vremurilor.

Romanul politic actual, trăiește isto
ria. Oamenii lucrează și vorbesc sub im
presia realităței. Princiipile și teoriile au 
valoare întru cât trăiesc și sunt traduse 
în viată. El pătrunde în spiritul timpului. 
Respiră întreaga atmosferă a vremurilor 
trecute. Date istorice nu să vor putea cu
lege din el, dar înțelegerea datelor, culese 
din alte isvoare.

La Germani romanul politic începe 
cu traducerea din Franțuzește a romanului 
politic—alegoric al scoțianului naturalizat 
în Franța, Barclay, «Argenis*, de M. Opitz 
la 1626. In el să descrie Franța subminată 
de luptele înverșunate ale diferitelor par- I 

tide sub domnia ultimilor regi ai casei de 
Valois. Forma aceasta de i oman odată in
trodusă nu mai piere, și s’ar putea zice 
că aproape fiecare romancier mai de seamă 
are unu sau mai multe romane politice.

Nu-i Jocul aicea să facem istoricul 
acestui roman, nu putem cu toate acestea 
să trecem peste desvoltarea lui, fără ca să 
facem o mică observare. Romanul politic 
a fost aproape exclusiv alegoric — alego
ricul mergea atât de departe încât pentru 
multe din ele, ca d. e. și pentru »Argenis« 
trebuiau scrise direct chei. Cheia avea rostul 
să numiascăsau să dea să se înțeleagă, care 
persoană politică se ascunde sub masca 
cutărui sau cutărui personagiu din roman.

Epoca liberală și democratisarea prin
cipiilor de stat au adus cu sine mai marea 
libertate în vizarea persoanelor politice. 
Censura e mai humană, în statele humane 
bine înțeles la semințiile’africane sălbatice 
și astăzi laesa majestate să pedepsește cu 
decapitare, iar persiflarea ideei de stat sau 
a seminției dominante cu închisoare de 
stat plus amendă în bani luată din cau
țiunea ziarului, atâtea și atâtea mii de ba
nane.

Un astfel de roman politic a apărut 
nu de mult în limba germană sub numele 
de «Gdtzendămmerung«.
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Din incidentul aniversării de 70 de ani 
i ziarului nostru am primit din toate părțile 
felicitări călduroase, menite cea mai mare parte 
i fi publicate in numărul nostru jubilar. De 
aceea nu anticipăm ci vom publica toate ace
ste dovezi de simpatie și de adesiune în nu
mărul nostru jubilar.

Atragem totdeodată atențiunea cetitorilor 
și amicilor noștri, că prelungim terminul pen
tru trimiterea de manuscripte la numărul ju
bilar pănă la 10 ianuarie st, v. 1908.

Abonamentele la numărul jubilar să pot 
face pănă la 15 Ianuarie st. v. Pentru Româ
nia un exemplar din numărul jubilar costă 
pentru abonații Gazetei 1 cor., iar pentru nea
bonați 2 coroane.

Crăciunul săracilor noștri. Din Sibiiu 
ni-se scrie: Dela anul nou 1899 «Reuniu
nea socialilor români din Sibiiu« împlinește 
an de an misiunea umanitară-creștinească, 
Vnieplăcută oamenilor și lui Dumnezeu.de 
a aduna dela cei cu belșug și de a îm
părți celor scăpătați și lipsiți — daruri de 
Crăciun. încât pentru anul de față, împăr
țirea darurilor adunate s’a făcut Duminecă 
în 14 Decemvre V. c. (5 Ianuarie n.) dela 
ora 2—6 dd. a. împărțirea s’a făcut sub 
•conducerea prezidentului Reuniunei Victor 
Tordășianu, asistat de membrii comitetului 
și de zeloasa d-sale soție, profesoara Euge
nia Tordășianu. In cuvântarea ce a pre
mers împărțirei, prezidentul Tordășianu a 
scos la iveală frumosul act de recunoștință 
arătat do următorii sodali, foști membri 
ai Reuniunei, acum aflători în America : 
Ioan Hedu, loan Popaiov, Constantin Moga, 
Ilie Slavu, măsari și Ilie lancu, lăcătuș, 
dintre cari cei doi dintâiă, pe când erau 
învățăcei în Sibiiu, au fost îmbrăcați din 
•darurile de Crăciun și cari de data aceasta 
și-au adus aminte și ei de învățăceii să
raci și au colectat între prieteni pe sama 
lor suma de 70 cor. Aducând cuvinte de 
mulțumită tuturor dăruitorilor, roagă pe 
cei împărtășiți să aducă și ei mulțămită 
Părintelui ceresc și să fle cu recunoștință 
față do binefăcătorii lor. Le pune la inimă 
53 părăsască lenea, pricinuitoarea sărăciei, 
să fie cu cruțare și mai pre sus de toate 
să-și țină în curățenie sufletul, trupul și 
îmbrăcămintea.

Apoi s’a procedat la împărțire, cu câte 
un rând de vestminte nouă, cu câte o pe
reche de ghete. Ca un ce nou, celor mai 
mulți învățăcei meseriaș li-s’au dăruit pe 
lângă pălării și căciuli nouă și câte o pe
rie de dinți, prav de dinți și câte o bucată 
de săpun.

Puțini, foarte puțini au rămas ne- 
mângăiați din belșugul, de care dispunea 
generoasa Reuniune a modeștilor și nepre- 
tențioșilor noștri meseriași. Fie ca lacră- 
mile vărsate de săracii noștri să servească 
drept cea mai înaltă răsplată pentru toți 
aceia, cari au adus jertfe pe altarul aces
tei cauze sfinte. *■

Penzlunea învățătorilor. Judecătoria ad
ministrativă din Budapesta a enunțat, că 
unii de penziune ai învățătorilor nu sunt 
a se socoti numai dela înscrierea lor la 
fondul de penziune, ci dela timpul în care 
au servit având cvaliflcația de lipsă.

Pentru muzeul >AsociațiuneD. Confir
mă in cu mulțumită primirea următoarelor 
nat, plecase acum 20 de ani spre Ame
rica. De profesie inginer, își agonisește a- 
vere destulă, ca să poată trăi liniștit și 
iată-1 reîntors să-și vază "pe ai săi. Ce 
schimbare! Odaia lor, odaie plină de șoapte 
dulci din copilărie, e aproape tot așa cum 
o lăsase — dar totuși nu — iată în rama 
de pe părete, dacă își aduce bine aminte, 
era un chip, care representa familia îm
păratului, chipul a dispărut, iar în locul 
lui e Kossuth... vede oare bine? da da, în
treaga dinastie a rebelului din 48. «Așa e 
moda« răspunde cumnata sa, iar el tace 
și nu înțelege. La masă, nepoată-sa, în 
loc de rugăciunea lor veche nemțească, 
îndrugă o rugăciune ungurească, pe care 
nimeni n’o înțelege, și peste sufletul lui 
se lasă un nor greu de rușine. Nu! Asta 
nu se poate, înzadar, așâ'e moda.

Acum 20 de ani lăsase o țară liniș
tită, la aparență cel puțin, și acum găsește 
un cuib de vespi.

Șovinismul prinde aripi. Partidul li
beral e îngropat pe veci; alegerile ultime 
îi cântaseră prohodul. Geza Gomory (Fe- 
hervăry), cum îl numește romanul, e pri
mul ani nistru al Ungariei. Prăsâla din Czin- 
kota, crescuse mare și ducea în țară'jocul 
agitației celei mai imorale și desfrânate. 
Un singur om avea ochi pentru lipsele 

contribuiri dela p. t. domni: Transport K. 
453. Gavril Precup, profesor, Blaj, 3 cor. 
Ioanichie Neagoe, preot, dir. de bancă, 
Român-Petre 10. D-șoara Iconia Borca, Ro- 
man-Petre, 6. Dr. Cornel Popescu, paroh, 
Deva, 2. Alexandru Nemeș, jude reg. î. p. 
Gherla, 10. Francizc Cosma, Pedr, 4.50. 
Simeon Stoica, medic, Abrud, 3. Vasile 
Duma, protopop, Lăpușul unguresc, 5. Teo
dor Herman, protopop, Dej, 3. Dr. Ștefan 
Morariu, advocat, Cluj, 10. Dr. Zosim Chir- 
top, advocat, Câmpeni, 20. Teofil Dragomir, 
proprietar, Lupoaia, 2. Total K. 531. Sibiiu 
în 13/1 1908. Prezidiul Asoc.: Iosif Sterca 
Șuluțu.

Certificatele de absolvire a liceelor 
din România. In urma memoriului alcătuit 
de ministerul român, cu privire la certifi
catul de absolvire al liceului român, după 
legea actuală, și după intervenția d-lui Al. 
Em. Lahovary, ministrul țărei la Viena, pe 
lângă baronul d’Aehrental, ministrul aus
triac al instrucției publice a admis certi
ficatele române de absolvire a liceului ca 
echivalente cu diploma de maturitate aus
triacă, și le-a conferit aceleași drepturi în 
ceea ce privește înscrierea în școlile supe
rioare dependințe de acel minister. Se speră 
că în curând să se obțină aceleași drep
turi și pentru școlile teehnice dependințe 
de ministerul de agricultură.

Fnndațiunea pentru școlarii mizeri. 
Precum ni-se scrie din Turda, pentru în
mulțirea capitalului fundațiunei instituite 
de d-1 Iuliu Bardosy, insp. școl. reg. în 
retr. s’au făcut următoarele contribuiri : 
Institutul de credit și economii »Arieșana« 
din Turda 30.30 f., d-na Emilia Dr. Rațiu 
născ. Orghidan din Sibiiu 10 cor., d-1 Dr. 
George Popescu, iurisconzultul »Arieșanei« 
10 cor. și Mag. d-n Dr. Atanasiu Marie- 
nescu, jude reg. de tablă în retr. 2 cor.

Necrolog. In ziua primă de Crăciun a 
fost înmormântat fruntașul plugariu din 
comuna Sulunberg, loan Savu, în etate 
de 70 ani. A servit bisericei, întâiu ca în- 
vățătoriu. apoi ca cantor peste 40 ani. A 
fost membrii și ultimul jurat român în 
eomitetul comunal, membru în comitetul 
și sinodul protopreasbiteral în diferite pe
rioade. II deplânge, jalnica soție Ana, Moise, 
jude de tribunal în Deva, loan, preot în 
Năsăud și fiicele Ana și Floarea.

Fiei țărină ușoară!

Reprezentațiunea teatrală, dată în pre
sără anului nou în sala Redutei orașului, 
a avut un succes frumos. Raportul amă
nunțit îl vom publica, din lipsă de spațiu, 
într’un număr viitor, al foaiei noastre.

Societatea de lectură română din Râș
nov învită la producțiunea teatrală, muzi
cală și declamatorică, ce o va aranja Du
minecă în 6 Ianuarie v. (19 Ian. n.j 1908 
(ziua de bobotează) în sala hotelului »Zur 
Rosenauer Burg.« Prețul de intrare : de 
persoană 1 coroană. Venitul curat este de
stinat pentru sporirea fondului Societății, 
începutul la 7 oare seara. Pentru socie
tate : Romul Cristolovean, președ. George 
Ilie, casar.

Program : 1. Marșul cântăreților, de 
Porumbescu. 2. Declamațiune comică. 3. 
Solo : Tenor. 4. Hora ploaia, de G. Dima. 
6. Declamațiune serioasă. 6. Teatru : »Cre- 
ditoriic, de Vasile Alexandri. In pauză se 
vor juca »Călușarul« și «Bătutac.

Succesul marilor conducători dela Fă
găraș. Ni-se scrie : Iennei, care a fost ales 
de vice-notar I. a abzis, ales fiind de pro- 
economice ale țărei un singur om cerca 
să omoare beția frasei cu o politică reală 
— ministrul de interne Dr. Dezsoffy 
(Kristoffy în realitate). Ridicarea econo
mică a țărei și aducerea votului universal 
era programul, cu care voia să sfarme 
hidra kossuthistă.

Trauttmann găsește ușile deschise la 
acest ministru. — Ceruse audiență pentru 
reînoirea certificatului de naționalitate (ho- 
nositasi bizonyitvâny) pe care îl denegase 
notarul prin fel și fel de trăgănări.

In audiență între altele vine vorba 
și despre problemele economice ale Un
gariei. Trauttmann îi desfășură un întreg 
plan de acțiune, prin care canalisându-se 
Dunărea s’ar putea transforma opt mii de 
Km. □ în pământ cultivabil, loc pentru o 
populație de șase milioane. Emigrările ar 
înceta iar deadreapta și stânga Dunărei 
ar înflori orașe mari industriale, concurând 
fără teamă cu ori care stat.

Kristoffy e răpit de planul acesta, 
iar lui Trauttmann i-se aranjază un birou 
pentru studiarea și eventuala esecutare a 
unei părți din acest măreț plan.

Intrigile politice își urmează cur
sul lor.

(Va urma.) 

| topretor la Murăs-Turda, în locul său a 
fost reținut Dombradi, care a fost ales de 
protopretore la Arpaș și la Arpaș a fost 
trimis de cătră fișpan un Bokros, fost că
pitan de poliție în Ibașfalău. Șerban-Sen- 
chea-Vasu să pot mândri, că le-a succes 
a avea wt protopretore român (Bardosi) în 
locul celor trei (Bardosi, Urdea și Dom
bradi). — Olteami.

Dela oficiul de dare al orașului pri
mim spre publicare următoarea provocare: 
Acei indivizi, cari an neglijat de a înainta 
oficiului nostru pănă acum fasiunile refe
ritoare la darea de capital, usură și renta 
pe anul 1908, sunt din nou provocați, sub 
evitarea disposițiunilor do amendare pre
văzute în lege, să presente amintitele fa- 
siuni în termin de 8 zile la perceptoratul 
de dare orășenesc în oarele de oficiu dela 
8—12 a. m. Intrelăsându-seașternerea aees- 
tor fasiuni, darea se va ficsa din oficiu.

DonațiUlli. Pentru bucătăria poporală 
din loc au dăruit: D-1 Dumitru N. Căpă- 
țină 10 kg. carne de vită, firma Fromm și 
fii 20 litre de păsat, logea »Panonia« prin 
d-1 Marcel Lustig 50 coroane. Primească 
binevoitorii donatori adânci mulțămite. 
Presidenta.

*
«Revista Economică* organul hănci- 

lor române și al asociării acestora, »Soli- 
daritatea* apare cu începere dela 1 Ia
nuarie 1907, sub redacția d-lui Constantin 
Popp, funcționar la » Albina*. Ea apare în 
lunile Ianuarie, Februarie și Martie, pe 
timpul încheierilor anuale săptămânal, ca 
și în trecut, iar în lunile Aprilie—Decem
vrie de două ori pe lună în extenziune de 
l'/2 coaie. Abonamentul este K 12 pe an 
și K 6 —pe 1/2 an.
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LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Gu i Ianuarie st. v. 1908

se deschide nou abonament pe cuartalul prim 
al anului, la care invităm pe toți amicii 

și sprijinitorii foiei noastre.
Prețul abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 
coroane, pe șese luni 12 coroane, pe trei luni 
6 coroane, pe o lună 2 coroane.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șease luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

ADMINISTRAȚIUNEA.

jQQQQț hXX x.xXx.XXX«QCxVg^K«,>;x XXXXX

Convocare.
Jtewminea de înmormântare din Zâr- 

nești va ținea adunarea generală ordinară 
Duminecă în 6Z19 Ianuarie, 1908, la 2 oare 
după ameazi, în localul obicinuit, la care 
să învi.ă toți membri.

Obiectul: luarea socotelilor și ascul
tarea raportului de po anul 1907.

A7. (JaroMt, N. Sperchez,
preș. notar.ULTIME ȘTIRI.

Arad, 15 Ianuarie. In ședința co- 
misiunei administrative a comitatului 
Arad, inspectorul școlar a raportat 
că învățătorii români au cerut ajutor 
dela stat. Comisia a răspuns că nu
mai atunci recomandă pe învățători, 
dacă vor dovedi că au făcnt progrese 
în limba maghiară, în școalele lor. 
Acest răspuns a fost trimes și epis
copului dela Arad, punându-i-se în 
vedere că în școalele române nu se 
învață destul ungurește și roagă pe 
episcop să intervină.

Budapesta, 15 Ianuarie. Congre
sul socialiștilor sârbi din Ungaria, 
care a avut loc la Becicherecul-Mare, 
a luat hotărârea de a lupta pe toate 
căile posibile pentru introducerea cât 
mai neîntârziată a votului universal 
secret în Ungaria.

Budapesta, 15 Ianuarie. Comuna 
Magyargencs a căzut pradă unui in
cendiu.

Londra, 15 Ianuarie. Insignele 
coroanei irlandeze fiind furate de ni

ște indivizi necunoscuti din Dublin, 
toate cercetările pentru a găsi pe 
autori au rămas până acum zadar
nice. Guvernul din Londra a instituit 
acum o comisie specială, care să caute 
insignele furate, cari sunt prețuite la 
mare valoare.

Budapesta- 15 Ianuarie. In aface
rea revizuirei regulamentului camerei 
va avea loc zilele aceste o conferență 
comună a partidelor dietale. In caz 
că nu se va ajunge la vre-un acord, 
majoritatea totuși va vota revizuirea 
plănuită. S’a hotărât, ca regulamen
tul revidat să se aplice deja la desba- 
terea apropiată a budgatului.

Copenhaga, 15 Ianuarie. După 
lungi desbateri a trecut prin camere 
proectul de lege relativ la lărgirea 
dreptului de vot. După noua lege 
toți cetățenii, bărbați și femei, cari 
au trecut de 25 ani, au drept de vot 
la alegerile comunale.

Bibliografie.
«Anunț literar. Revista „Viața lite

rară și artistică*, întrând în anul al III-lea 
de existență, va apare de aci înainte în 
editură proprie, cu un format mai mare 
și cu colaborarea mai multor forțe lite
rare independente, tratând toate chestiu
nile culturale la ordinea zilei. Abonamen
tul anual (pentru Ungaria 7 lei) a se adresa 
d-lui Virgil Cioflec, publicist, Str. Felei Nr. 
13, București. Revista apare în flecare săp
tămână în 8 pagini, format folio«.

In institutul grafio „Minerva* au a- 
părut din nou o serie de cărți literare 
sorise de scriitorii noștri cei mai buni ele 
sunt :

217. Sadoveanu „Vremuri de Bejemis" 
2 cor.

Quy de Maupassant „Povestiri alese 
traduse de M. Sadoveanu. 2 cor.

Octavian Goga „Poezii". 1 cor.
Zaharie Bârsan „Poesii" 1 oor. 50.
Sandu (Aldea) “Cărtieioa Plugaruluix 

— 50 bani.
Se pot procura și prin tipografia și. 

librăria A. Mureșianu.

Diverse.
Obiceiul sărutării. — Obiceiul de a 

săruta o cunoscut numai la popoarele a- 
rice și semitice. Mongolii nu cunosc acest- 
obicei. Prin civilizația europeană s’a intro
dus și la popoarele cari nu-1 cunoșteau. 
Chinezii, conservatori și îndărătnici cum 
sunt, nu l’au primit. In China nu e nici 
de cum cunoscută sărutarea; nici chiar 
mamele nu-și sărută copii — în semn de 
iubire, cum e la noi.

Hoții și Balzac. — Vestitul scriitor 
francez Balzac, stătea într’o seară culcat 
în pat, cu lampa stinsă, însă fără să doar
mă. Deodată un sgomot de chei îi atrase 
atenția spre un colț al odăii. La lumina 
deși slabă a lunei el distinse un om, care 
se necăjia cu niște chei să-i deschidă ser
tarul dela masa lui de scris.

Balzac se ridică puțin și începu a 
râde cu hohote; hoțul surprins cearcă să 
fugă; Balzac începu să râdă și mai tare —- 
atunci hoțul nu mai putu răbda, se opri, 
și foarte mirat îl întrebă:

— De ce râzi domnule?
— Râd, răspunse Balzac, căci văd că 

d-ta noaptea pe întunerec, și încă cu niște 
chei falșe, vrei să scoți bani dintr’un ser
tar, unde eu, la lumina limpede a zilei și 
cu cheia adevărată, caut înzadar, căci nu 
pot găsi nici o para chioară.

S)omnii abonați, cazi pe 
Ș'âtia Se 1 eJannavzie v. nu și-an ze* 
•incit încă abonamentul, să bvnevo* 
iască a^t zeinoi neamânat, ca să nit 
ti-se intzeznpă espedazea ziazufzti.

A dministrațiunea
„Gazetei Transilvaniei".

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

Dumnezeu.de
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„VOILEANA", cassă de economii societate pe acțiuni în VOILA.

Domnii acționari ai cassei de economii „VOILEANA" societate pe acțiuni în Voila, să invită la 

a IV-a adunare generală ordinară 
care se va ținea în Voila, la 23 Februarie St. n. 1908, la 2 oare d. p. în localul băncii.

Obiectele la ordinea zilei sunt;
1. Raportul direcțiunii și al comitetului de supraveghere despre gestiunea societății pe anul 1907.
2. Prezentarea bilanțului încheiat cu 31 Decemvrie 1907.
3. Distribuirea profitului curat.
4. Fixarea marcelor de prezent pentru membrii direcțiunii și ai comitetului de supraveghere.
5. Alegerea comitetului de supraveghiere pe un nou period de 3 ani.
NB. Dnmnii acționari, cari în sensul §-lui 17 din statutele societății voesc a lua parte la adunarea ge

nerală în persoană, sau prin plenipotențiari, sunt rugați a-și depune acțiile și eventual dovezile de plenipo- 
tență cel inul pănă în 22 Februarie st. n. 1908 la 12 oare a. m. la cassa societății.

Voila, în 10 Ianuarie 1908. Dil*eCțEUn6ciH

Contul bilanț — Merleg szâmla
cu 31 Decemvrie 1907. 1907 dece^ber ho 31-en,

George Dobrin m, p.

ACTIVA. — VAGYON. Cor. fii. PASIVA. - TEHER. Cor. fii.

Cassa în numărar. — Penztăr kdszlet . . 13189 77 Capital — Alaptdke . . . K 120C0O —
Cambii escontafe. — Lesză- Vărsat — Befizetett 82016 —

mitolt vâltâk......................K 465443'60 Depuneri — Betdtek 336055 21
Credite cambiale hipotecare.— Fond de reservă — Tartalâk alap . . . 27584 47

Jelzâlog kolcson . . . „ 39728-— 505171 60 Cambii reeseomptate — Visszleszâ
Mobiliar — Felszerelăs.............................. 897 97 mitolt vâltok . . 50682 —
Diverși debitori. — Kulbnfdle addsok . 1412 26 Dividende neridicate — Fel nem vett

osztaldkok. . . 30 —
Interese transitori — Atmeneti kamatok . 13541 30
Profit curat — Tiszta nyeresâg .... 10762 62

520671 60 520671 60

Voila, în 31 Decemvrie 1907.
George Vasu m. p., Leon Solomon m. p., G. Vasu m. p 1

președinte-cassar. vice-președinte. contabil.

$2 e na b r i I O Ir e cți un 8fi:
Muși atu m. p. 
prezent și l’am

loan Dobrin m. p. 
aflat în deplină conso-

Dr. Octavian Vasu m. p. Vasile V.
Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat Dontul 

nanță cu registrele, cari au fost purtate în ordine.
Solomon Făgărășian m.p. Trandafir Dragomir m. p. loan Dejenariu m. p.

președ. com. de suprr.

Contul perdere. și profit — Veszteseg es nyereseg-szâmla.
loan Moian m. p. loan Prescurea m. p.

George Dobrin m. p.

SPESE. — KIADĂS. Cor. fii. VENITE. — BEVETEL. Cor. fii.

Interese la depuneri — Beteti kamatok . 14182 08 Interese de escont — Leszâmitolâsi
Interese de reescont — Vissaleszâ- kamatok................................................. 27914 39

mitolâsi kamatok.................................. 4831 94 Ințerese de întârziere — Kesedelmi
Spese de birou — Irodai kâltsdgek . 1294 22 kamatok . . -................................... 6734 95
Sa) are — Fizetâsek.................................. 2408 — Interese hipotecare — Jelzălogos kamatok ,2551 90
Maree de presență — Jelen’dti dijak . . 230 — Interese hipotec. rest. — Jelzălogos
Dare directă și arunc — Egyenes 6s pdtadd kbsedelmi kamat................................... 18 60
10% după interes, depuner. — 1770 51 Taxa de îrnnscrieri — Atirâsi dijâk . . 136 —

10% betâti kamat utan......................... 1427 21
Ch’rie — Hâzb&r....................................... 200 —
Competințe de timbru — B61yeg illetek . 149 49
10% amortisare din mobiliar —

10% torlesz. felszerel6sb61.................... 99 77
Profit curat — Tiszta nyeresâg .... 10762 62

37355 84 37355 84

Voila, în 31 Decemvrie 1907.
r

George Vasu m. p., Leon Solomon m. p., G. Vasu m. p
președinte-cassar. v.-președinte. contabil.

Membrii ir ectiunii:•>
Dr. Octavian Vasu m. p. Vasilie V. Mușiatu m. p. loan Dobrin m. p.

Subsemnatul comitet de supraveghere am examinat Contul prezent și l’am aflat în eeplină conso
nanță ca registrele, cari au fost purtate în ordine.
Solomon Făgărășian m. p. Trandafir Dragomir m.p. loan Dejenariu m. p. loan Moian m.p. loan Prescurea m. p. 

președ. corn, de suprv.

Propunerea Direcțiunii
referitoare Ia împărțirea profitului curat de Coroane 10762-62.

1. 5% dividendă la acționari.........................
2. Fonfului de rezervă...................................

8% Tantiemă direcțiunii.........................
4% Tantiemă comit, de supraveghere. . 
3% Tantiemă funcționarilor....................
2% Pentru scopuri filantropice și anume:

a) Bisericei greco-orientale din Voila.
b) Bisericei greco-orintale Sâmbăta infer. 

Total .

3.
4.
5.
6.

Cor.
*
»

n

»
n

3344-02
6157-46

593-48
296-74
222 55

100 —
48 37

Cor. 10762 62
- t
Direcțiunea.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Plugarului44
pe anul 1908

Se poate procura dela
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov,
css prețul de 410 bani (fileri).

(plus porto postai de 5 bani).

Arândare de pășunat pentru oi.
In 26/13 Ianuarie 1908 la orele 

1 p. m. se va licita dreptul de pă- 
ȘUnit OÎ al amândoror comune bise
ricești pe anul 1908 în cancelaria 
comunală din Galt (Ugra) lângă Oo- 
halm.

Informații și condiții mai de 
aproape se pot lua dela d-1 Adolf 
Heitman, preot ev. îu Galt. Nr. 21,1—2. 
®e@©@0®o®os©®a@o

Concurs.
Pentru ocuparea unui post de 

practicant la „SIL VANI A“ institut de 
credit și economii în Șimleu, să escrie 
concurs pe terminul de 10 Februarie 
1908.

Concurenții au a dovedi absol- 
varea unei școli comerciale supe
rioare cu examen de maturitate și 
posederea limbelor română și ma
ghiară în scris și vorbit. Cei cari 
posed și limba germană vor fi pre
feriți.

Salar anual de 800 coroane, iar 
după un an de probă denumire da 
funcționar cu drept de penziune și 
tantiemă statutară.

Șimleu, la 10 Ianuarie 1908. 
Nr. 19,1-1. Direcțiunea.

lea ha hMsîraragnig

Sosit proaspăt:
Icre roșii I calitate. 
Măsline mari și mici.
Pești marinați tot felul. 
Pește proaspăt precum: 
Somn Cegă Crap și Șalău- 
Brânză nouă și veche. 
Cașcaval nou și vechiu.I. &. Eremie.

Celce dorește a avea

Eachie
- - - - - - -  ieftină :. . . . . . .
FĂRĂ CĂZAN 

acela să-și procure dela 
Radovan Popovits comerc- în Ujvictek 

CARTEA
din care poate învăța cum să facă toate 
răchiurile și cum manipularea vinu

rilor.
Prețul acestei cărți e 6 cor.

Tot așa vând și materialul necesar 
cu praf cu tot.

Prețul pentru 100 litre 8 coroane.
8-10,3119.


