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ANUL LXXI

GAZETA apare în flecare zl

ADOuamenlE peuira Aasiro-Umio: 
Pe un an 24 cor., pe șaso liinî 

12 cor., pe trei luni 8 cor.
N-ril de DumlneoA 4 oor. pe an, 

Pmiru România și strălnătaie:
Pe un a. 40 franci, pe șafie 

luni 20 fr., pe t*ei luni 10 ir.
N-rl! de Dumineca 8 fr. pe an.

Se pronumeră la toate ofl- 
oiile poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Aoamnil pemru Brașov;
Admlnlstrațlunea, Piața mare 

târgul Inului Nr. BU. etagiu 
I. re un an 20 oor., pe șase 
luni 10 cor., pe trei luni & oor. 
Cu duaul acasă : Po un an 24 
oor.. pe șase luni 12 car., pe 
trei luni fi cor. — Un oaem- 
plar 10 bani. — Atât abona- 
inoutole, cât și inserțiunilo 
sunt a se plăti înainte.

Nr. H. Brașov, Luni Harți 15 (28) Ianuarie 1908.

Un ziarist maghiar ia Bjornson.

O dovadă viuă despre aceea cât 
de mult au fost impres ouate cercu
rile intelectualilor maghiari de debu
tul lui Bjornson, în apărarea națiunilor 
nemaghiare din Ungaria față cu su
premația maghiară, este o convorbire 
ce a avut’o zilele acestea la Roma 
corespondentul ziarului „Az Ujsag“, 
Balla Ignaez, cu poetul norvegian. în
dată ce a înțeles că Bjornson pri
mește vizite din când în eâDd, s’a 
dus la locuința sa pe Corso Umberto 
arzând de nerăbdare a afla dela poet, 
cine l’a informat asupra Maghiarilor?

Când s’a prezentat ziaristul un
gur, Bjdrnson c’un surâs rece l’a sa
lutat și a zis cătră el în limba ger
mană : „Ah, also sie sind auch ein 
Kagyare !“ I-a dat mâna și așa a în
ceput conversația în limba germană, 
deși maghiarul zice, că cunoaște și 
limba italiană. N’a vrut însă să abu- 
zpze de curtoasie, și în loc de italie
nește a vorbit nemțește.

I-a spus ce impresiune penibilă 
a produs scrisorile lui Bjornson între 
Unguri și îndată a și vrut să-l des- 
coasă, că cine i-a dat informațiunile.

„Oho! răspunde poetul, asta-i se
cretul meu, nu trădez pe tovarășii 
■mei de arme ! Atâta pot numai să-ți 
spun că nu sunt Maghiari, deși cu
nosc bine relațiunile d-voastră." I-a 
spus apoi poetul cum a ajuns să se 
informeze despre stările din Ungaria 
și să-și ridice glasul în favorul celor 
asupriți. Raportorul și-a făcut însem
nări cu creionul, asupra acestui isto
ric, la care vom mai reveni.

„Cu deosebire, rolul iezuitic al lui 
Apponyi, m’a revoltat", îi zise Bjorn- 
son, și istorisi mal departe, cu u s’a 
interesat de Ruteni, de Poloni de re-1 
lațiile acestor două popoare din 
Galiția, de asuprirea ce o sufer Po
lonii în Prusia etc. Și cum numai mult 
mai târziu a ajuns la cunoștință, 
că și în Ungaria naț;onalitățile sunt 
asuprite; iar mai mult l’a revoltat că 
groful Apponyi, tocmai cel mai pro
nunțat amic al păcei în afară, e ma- '

FOILETONUL »GAZ. TRANS.«
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1) Pc cât. știm, ultimul articol roferitor la 
această descoperire, l’a publicat în „Bulletin dela 
Sooiâtă Astronomique de France1*, 1907. pag. 24.

Lumi pitice.
Am accentuat nu de mult, că tradu

când articole științifice din limbi străine, 
trebue să fim cu atenție la timpul când 
au fost scrise acele articole, să ținem seamă 
ile eventualele progrese mai proaspete, căci 
altfel ușor putem comite anacronisme.

In No. 264 cetim un foileton astro
nomic scris de C. Flammarion acum vr’o 
zece ani, tradus de J. L. astăzi, în care 
ni-se vorbește numai de opt sateliți ai lui 
Saturn. Ei bine, în deceniul din urmă s’au 
mai descoperit doi, încât astăzi cunoaștem 
zece. Despre aceasta Flammarion a scris 
articol în repețite rânduri, de care trad, se 
vede n’are cunoștință ’)

&

Goana după trabantul al nouălea s’a 
pornit în stațiunea Arequipa a Observato- 

ghiar. Vorbește de pace, dar poartă 
râsboi contra naționalităților,

„De aci încolo", zise poetul, „știți 
ce s’a petrecut. Amicii păcii au nă
vălit asupră-mi dar eu nu m’am re
tras și nu mă voi retrage. Voi con
tinua lupta !...“

„Am douăzeci de colaboratori și 
de corespondenți în cari mă pot în
crede, cari mă infoimează permanent 
despre starea Incrurilor și eu conținu 
a scrie acuzările mele... Astăzi am 
terminat un articol nou pentru „Neue 
Freie Presse."

„Ungaria să fie stat independent 
și liber — zise Bjornson. Dar să nu 
asuprească naționalitățile ! Fiecare să 
vorbească și să învețe limba pe care 
o voește. Maghiarul-ungurește, Slova- 
cul-slovăcește 1 Școale maghiare să se 
ridice atâtea câte vor voi Maghiarii, 
dar să nu li-se ia naționalităților drep
tul de a și înființa școale cu acea 
limbă pe care o voesc. Repet iubesc 
pe Maghiari, totdeauna i-am iubit. Pu
terea lor espansivă e o adevărată pu
tere. Ei au încă o misiune în istoria 
Europei. Sunt oameni bravi și au și 
inimă.... nu pe ei îi acuz ci pe guvern. 
Pe conducători și mai cu samă — pe 
Apponyi !“

„Știu că în luptele mele am ajuns 
pe un vulcan care mai curând ori 
mai târziu va isbucni... Dar nu-i ni
mic ! Să isbucnească ! să fie luptă ... 
Și va și fi luptă, pentru că jocul cel 
continuă Apponyi e joc periculos... 
Aceasta luptă care se pregătește acuma 
va fi o luptă serioasă, nu luptă de 
scrieri și articoli de ziare, ci luptă 
serioasă. în care va curge și sânge... 
și nu totdeauna sângele naționali
tăților !... “

Spune apoi poetul, că numirea 
de Gross-Magyaren a folosit-o după 
modelul de Gross-Schweden, fiindcă 
tocmai aceea voesc ce-au voi Swe- 
dezii, față cu Norvegienii.

Mai departe a esclamat Bjorn- 
son: „Lăsați naționalităților limba lor 
și dacă voiți limbă comună, să fie 
în toată Europa centrală limba co-1 
mună cea germană! Dacă împăratu-i 
lui Iosif II nu i-a succes aceasta,
rului Harvard. Cu ajutorul telescopului 
Boyden, de 13 țoli=35 cm., s’au făcut fo
tografii de ale lui Saturn cu expuneri de 
câte o oară. Examinarea acestor plăci nu 
releva nici o urmă a vr’unui trabant ne
cunoscut de al lui Saturn și profesorul 
Pickering ajunse la conclusia, că nu mai e 
nici o speranță de-a găsi lumi nouă de ale 
planetului. Dar așezându-so telescopul Bruce, 
aproape de două ori mai tare (24 țoli=62 
cm,), cercetarea fu reluată cu avânt nou. 
In 1897 și 1898 s’a obținut o serie de fo
tografii, cu rezultat mai favorabil. In Martie 
1899 s’a început examinarea minuțioasă a 
plăcilor și s’a aflat, că pe cele din 17 și 18 
August 1897, precum și pe cele din 16,17 
și 18 August 1898 obținute cu expuneri 
de 1 — 2 oare se observă un mic punct în 
depărtare considerabilă dela Saturn Punc
tul se mișcă de-odată cu planetul, prin ur
mare trebuia să fie un satelit de al lui 
Saturn.

Fotografii și examinări ulterioare au 
verificat presupunerea. Astfel s’a descope
rit satelitul al 9-lea. primind numele Phoebe, 
care după mitologia antică ora o soră a 
lui Saturn. Dintre ceilalți sateliți cunoscuți 
de mai nainte trei au fost botezați de Iohn 
Herschel: Thetys, Dione și Rhea. numiri 

acuma va succede, fiindcă acuma 
sunt alte vremuri. . Maghiarii să 
vorbească ungurește între ei, dar 
cu străinii să vorbească fiecare 
nemțește. . . cum e de pildă în 
America limba comuna cea engleză." 

„Limba ^comună să fie aici de
ocamdată cea germană. Deocamdotă, 
am zis, fiind-că poporul viitorului este 
tot poporul slav! In acesta încă pu
terea e intactă."

„Aceasta însă să n’oseri, căci de 
aici să poate naște bucluc. Aceasta 
se poate scrie numai mai târziu. Eu 
însușio voi scrie. Dar acum încă nu"(!)

Răspunderea pentru esactitatea 
celor raportate aici o are raportorul 
loaei „Az Ujsag". Acesta mai spune 
că poetul a vorbit și despre socialism 
și despre cestiunea jidovească — fi
rește ca să satisfacă curiositatea lui 
BallaTgnacz. In finel’arugat pe acesta 
să-i citească niște versuri în limba ma
ghiară,. a căreia accente i-au plăcut 
mult.

înainte de a-se depărta, Balla a 
cerut lui Bjornson un autogram, data 
locului și a zilei cu subscrierea poe
tului, pe care îl reproduce în „Ujsag". 
Este RUtogram il „adversarului Maghia
rilor !“

In chestiunea revizuire! regulamentu
lui Camerei S’a încheiat, precum anunța
sem, un scurt armistițiu între guvern și 
grupul disidenților. Guvernul, prin inter
mediul ministrului Andrassy, a consimțit 
la următoarele concesiuni, făcute disiden
ților: Desbaterea asupra revizuirei să fio 
pusă la ordinea zilei după terminarea șe
dințelor delegațiunilor; se vor lua în des- 
batere numai decât proectul de legi: des
pre regularea posesiunilor în Ardeal, des
pre organizația judecătorilor și procurori
lor și despre ștergerea dărei do cap. In 
afară de aceste proecte camera nu va pu
tea să discute în acest timp nici un alt 
proiect până după încheiarea sesiunei de- 
legaților. Această abstinență nu se va pu
tea referi, bineînțeles la micile afaceri 
curente. In timpul vacanțelor camerei se 
vor ținea din nou conferențo ale partide
lor în chestia revizuirei regulamentului 
camerei. Deputății disidenți desaprobă, în 
principiu, orice proiect de revizuire și își; 
rezervă deplină libertate de acțiune. In 
felul acesta desbaterea revizuirei se amâ-! 
nă cu o lună, deși o parte a deputaților 

de ale surorilor lui Saturn; unul Japetus I 
frate al lui Saturn, iar cel descoperit în 
1848 a primit numirea de Hyperion (fiu al 
lui Uran, frate al lui Neptun).

Mișcarea satelitului e retrogradă, cei
lalți având mișcări directe. Profesorul Klein, 
redactorul revistei astronomice »Sirius«, 
înregistrând descoperirea satelitului face 
următoarea observațiune: »Dass im Son- 
nensystem ein Beispiel gefunden wiirde, 
in welchem unter den Monden, die einen 
Hauptplaneten umkreisen, verschieden ge- 
richtete, directe und retrograde Bewegun- 
gen vorkommen, hătte sich wahrscheinlich 
kein Astronom oder Kosmologe trăumen 
lassen. Die Tatsache ist aber vorhanden 
und man wird sich in den praktischen 
Speculationen fiber die Entstehung unseres 
Sonnensystcms damit abflnden mtissen«.

Atâta nu fu destul, ci Pickering a 
descoperit în 1905 al zecelea satelit, care 
fu numit Themis. Orbita acestuia întrece 
pe a lui Titan si Hyperion. Mărimea 17'5. 
Invizibil pentru ochiu, chiar ‘și în teles- 
coapele cele mai puternice. E perceptibil 
numai de aparatul fotografic. Nu e cunos
cut de cât prin trăsăturile ușoare, ce le-a 
lăsat pe clișeurile îndelung expuse asupra 
lui Saturn. Aceste trăsături fine au per- ' 

kossuthiști insistă ca desbaterea revizui
rei să se înceapă săptămâna aceasta. Li-e 
teamă ca în decursul unei luni să nu se 
schimbe părerile asupra necesității revi
zuirei regulamentului.

0 interpelație în chestia instrucției 
din comit. Sibiiului. In ședința de Sâmbătă 
a dietei, șirul interpelațiunilor s’a început 
prin aceea a dep. Bozoky A. în cestiunea 
instrucției școlare. Interpelantul pune ur
mătoarele întrebări ministrului de instruc
ție: Are cunoștință dl ministru că comit. 
Sibiiului are 175 școli elementare, dintre 
cari în 135(?) nu se propune limba maghiară; 
știe dl ministru, că în gimnaziul de stat 
din Sibiiu domnește spirit antimaghiar; 
are de gând, de a dispune ca în flecare 
școală medie să se propună cel puțin o 
limbă de naționalitate, apoi de-a înființa 
în Sibiiu școală de stat civilă și comer
cială; dorește a transpune în alt centra 
inspectoratul ajutător de învățământ din 
Sibiiu și de a lua dispozițiuni pentru in
troducerea instrucției de stat ?

Cam multe într’un răsuflet!

Chestia congruei preoților catolici. Zia
rul clerical »Alkotmfmy« scrie în n-rul 
său mai nou, că în chestia congruei preo
ților catolici se fac acum ultimii pași. Mem
brii comisiunei esmise de corpul episcopesc, 
Vârosy Gy. episcop în Kalocsa, Paryy S. 
Szepes, contele Szeclienyi M. din Gyfir, 
Radnai F. din Bistrița și Vasile Hossu, e- 
piscop gr. cat. în Lugoj, au ținut Sâmbătă 
o conferență sub presidiul ministrului de 
culte contele Apponyi. Obiectul consfăt.ui- 
rei l’au format cu deosebire modificările 
asemnării congruei preoțești.

Thun și Aehrenthal. Vizita ce a fă- 
cut’o contele Francisc Thun la Berlin, a 
dat naștere știrei, că baronul Aehrenthal 
se va retrage și va fi înlocuit de numitul 
conte, un cunoscut bărbat de stat austriac. 
Semioficiosul »Kel. Ert.« din Budapesta află 
cu privire la aceasta următoarele:

La curtea din Viena e un obiceiu 
tradițional ca de câteori se pregătește o 
schimbare în conducerea ministerului de 
externe, noul ministru de externe candidat, 
care e totodată și ministru al casei împă
rătești să facă încă cu mult mai nainte 
vizite la curțile marilor puteri aliate, pen
tru ca să aibă ocaziunea a întră în înțe
legere cu factorii politici ai acestor state.

Cu ministru de externe br. Aehren
thal s’a făcut o excepțiune din cauza ra
porturilor turburi politice de pe timpul 
numirei lui. Demisiunea contelui Golu- 
chowsky și numirea lui Aehrenthal s’a în

I mis de a determina toate elementele or
bitei, distanța, durata revoluției, excentri
citatea elipsei, înclinația, mersul etc. Di
mensiunea reală e evaluată la mărimea 
unui glob de 00 km. în diametru. Distanța 
ce ne desparte de Saturn face 1400 mili
oane km. De unde ușor vom putea de
duce micimea optică a acelui globuleț pi
tic. Strălucirea Iui poate fi comparată-cu 
a unei bile de 25 mm. în diametru, de
părtată Ia 5000 metri, reflectând lumina 
Soarelui. Diametrul Lunei e cam a patra 
parte (0.271) din diametrul Pământului și 
măsoară 3482 km. Diametrul Themidei e 
deci aproape de 60 ori mai mic.

<•

Tot prin micimi extraordinare se di
sting sateliții VI și VII ai Iui Jupiter. Sunt 
abia de mărimile 14 și 16.

Tot astfel sateliții lui Marte. Cel in
tern, Phobos, ne ofere aspectul unei stele 
de mărimea 13. Diametrul lui abia face 12 
km. Cel extern, Deimos, ne ofere aspectul 
unei stele de mărimea 14. Diametru-i abia 
face 10 km. Sunt deci două corpuri lili- 
putiene.

(Va urma.)
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tâmplat așa de grabnic, încât statele mari 
aliate s’au aflat deodată înaintea unui 
fapt împlinit și Aehrenthal numai după 
numirea lui s’a prezentat la Berlin și la 
cercurile curții italiene. Contele Thun va 
face probabil mai târziu vizita sa la Roma 
și la Petersburg. Thun este un membru 
de frunte al aristocrației austriaco, foarte 
bogat, care în mai multe rânduri a fost 
ministru-președinte austriac, ear într’un 
timp mareșalul curței moștenitorului tro
nului Francisc Ferdinand..

Moștenitorul stărue să aducă pe toate 
terenele pe acei bărbați în posturile cele 
mai însemnate, cari se bucură de toată 
încrederea sa. Dovadă eclatantă pentru 
aceasta este numirea locotentului-feld- 
mareșal Konrad Hdlzendorf a căruia nu
mire în postul de șef de stat major ge
neral este rezultatul înfluinței moștenito
rului tronului.

Același semioflcios mai află, că amba
sadorul austro-ungar Szbgeny-Marich, care 
deja de 10 ani funcționează în calitatea 
aceasta pe lângă curtea berlineză, se va 
retrage de sigur din postul său și că în 
locul lui ar veni iarăși un maghiar, deoa
rece ar fi «un principiu la curtea din 
Berlin ca reprezentantul monarchiei să fie 
lin bărbat de stat maghiar.» Deci candidat 
ar fi la acest important post diplomatic 
m primul rând Cajetan Merey și contele 
Paul Eszterhazy, ambii șefi de secțiune la 
acea ambasadă.

La chestia agrară în România.1

l) A se vedea nunierii 273, 279 și 282 ai 
..Gaz. Trans." din 1907 și nr. 2 din 1908.

București, 11 Ianuario 1908.
Dupăce am arătat, pe cât iartă co

loanele unui ziar, grelele raporturi agrare 
dintre marii proprietari de-oparte și din
tre săteni de altă parte, raporturi care nu 
puțin au contribuit la resmirița din pri
măvara trecută, — cred folositor pentru 
cetitorii Gazetei a resuma, foarte pe scurt, 
îmbunătățirile ce aduc, în chestie, dispozi- 
țiunile nouei legi agrare, votată de curând 
de ambele noastre corpuri legiuitoare.

1. Învoielile agricole le poate face, pe 
aceeași moșie, un locuitor deodată și în 
bani și în dijmă (parte), sub condiție ex- 
prosă însă de a se determina deosebit prin 
contract partea de loc dată în bani și par
tea de loc dată în dijmă ; dar învooli și 
în bani și în dijmă pentru același loc (ca 
mai ’nainto) nu sunt îngăduite (Art. 2.). — 
învoiala cu munca la tartă (obligația să
teanului do a cultiva (în schimbul bucății 
de pământ co-1 lucrează în parte) a’tă bu
cată de pământ tot atât de mare numai 
în folosul arendașului) și orice alte obli
gații (pocloane) sunt oprite (Art, 3.).

2. rnjmuilul (împărțeala) trebue să 
înceapă cel mult 15 zile după terminarea 
fiecărui fel de recoltă și să continue fără 
întrerupere. In caz do întârziere dijmui- 
rea se va tace din oficiu de cătră admini
stratorul (subprefectul) plășii (cercului) 
asistat de 2 conzilieri comunali. Dacă aren
dașul nu se va înfățișa la această dijmui- 
re. partea lui de recoltă rămâne pe câmp, 
ne mai fiind săteanul dator să i-o care la 
magazie, chiar dacă ar fi obligat prin con
tract. (Art. 4). — Săteanul cu învoirea 
proprietarului va putea ridica recolta sa, 
deși n’a fost achitat încă arenda locului pe 
care s’a produs, trecând datoria asupra al
tor culturi ce ar avea săteanul po aceeași 
moșie.

3. Ori ce țăran nemulțumit cu măsu
rătoarea, ce-i face proprietarul, va reclama 
primarului. Acesta cu măsuratul expert 
este obligat să verifice măsurătoarea, după, 
ce va fi înștiințat în scris po arendaș... 
(Art. 56.). Autorul măsurătoarei falșe și 
complicii lui — vor fi supuși în folosul 
comunei — pe lângă podopse penale, unei 
amende de 10 ori mai mare, docâtfpaguba ce 
ar li rezultat pentru reclamant. (Art. 57.).

In cazul când moșia este arendată, 
arendașul va fi supus la toate îndatoririle 
impuse proprietarului prin prezenta lego. 
(Art. 59.).

4. Plata muncilor trobue să se facă 
‘numai în bani, ea nu poate fi înlocuită 
prin nici o altă valoare, ca: jetoane (șe- 
dule cu sume scrise), mărfuri, beuturi etc. 
Nu se pot obliga țăranii să-și procure îm
brăcămintea, hrana, instrumentele, Ia pro
prietar, arondaș sau la persoanele desem
nate de dânșii. (Art. 26).

5. In fie-care comună se va constitui 
unul sau mai multe izlazuri (tmașuri) co
munale, așa fel încât și cătunele de câte 
25 familii, să-și aibă izlazul lor propriu... 
Izlazurile acestea se vor forma prin cum
părătoare de bună voie între comună și 
proprietari. Statul garantează datoria eo- 
munoi până la cel mai târziu 12 ani dela 
data contractului (Art. 9.). întinderea izla

zului — fie și în mai multe bucăți, se va 
fixa proporțional cu numărul vitelor mari 
din sat, calculându-se 4 vite mari de un 
hectar. (Art. 11.). Asemenea izlazuri co
munale se pot constitui pe proprietățile 
dela 150 ha. în sus. (Art. 12.).

In localitățile unde sunt proprietăți 
de mână moartă, izlazurile so vor consti
tui de preferință pe a’ceste proprietăți. 
(Art. 20.)

6. Arendările de locuri pentru pă
șune, în afară de izlazurile comunale, nu 
se pot face decât în bani, contractele ace
ste se vor încheia sau pe cap de vită sau 
pe hectar (Art. 22—24.). Vitele învoite pe 
izlazul comunal și care aparțin țăranilor 
învoiți pe moșie, vor putea pășuna fără 
altă plată pe miriști și porumbiști (mă- 
lăine) până la facerea arăturilor următoa
re, afară de partea de miriști și mălăine 
rezervată de proprietar pentru vitele sale.

7. Proprietarul e dator a elibera ță
ranului, când a săvârșit munca, chitanță 
în regulă și. a-i trece munca isprăvită și 
într’un libret anume al țăranului. (Art. 80) 
— Nu se poate preface în contractări de 
muncă agricolă nici o datorie care ar pro
veni din daraveri străine lucrărilor agri
cole prevăzute în aceasta lege. (Art. 84).

Și numai din aceste spicuiri ale legii 
(de 115 articole) se poate vedea cât de 
mult se vor schimba, și trebue să se schim
be, raporturile dintre domni și săteni, în 
avantajul acestora... Dacă vor fi animați 
numai pe jumătate de binele acestei țări, 
diregătorii caro vor fi chemați să aplice 
aceste dispozițiuni, precum sunt legiuitorii, 
fața acestei țări, în curând are să se 
schimbe în bine. Fie!

Prof /. Gr. Borgovcnu.

Veniturile Statului rouiân. încasările 
generale ale Statului, dela 1 Aprilie până 
la 31 Decemvrie 1907, au fost de lei 
215,913,875, cu un plus do 7,808,441 lei 
față de încasările efectuate în același in
terval din 1906. Față cu partea proporțio
nală a evaluărilor pe 9 luni, încasările au 
dat un plus de 26,557,283 lei. Situația bă
nească a tezaurului public, în 13 Decem
vrie, 1907, este după cum urmează: înca
sări 215,913,875 lei. Plăți efectuate de lei 
157,893,504.

Rezultă deci un excedent bănesc de 
58.220,371 lei.

0 rezoiuțig a social democraților ger
ma iii. Social-democrații au supus Reich
stagului o rezoluțiune cerând cancelarului 
Buolow să supună Reichstagului în viitoa
rea sesiune un proect. Introducând votul 
universal în imperiu și statele confederate 
alo Alsației și Lorenei. Pentru alegerile 
pentru Reichstag șl Diete, socialiștii cer 
sufragiul universal egal, secret și direct 
pentru toți-bărbații în vârstă de 20 de 
ani fără deosebire de sex.

Din camera ungară.
Ședința de Sâmbătă.

In ședința de Sâmbătă a camerei s’â 
primit în a treia cetire proiectul contin
gentului de recruți. A urmat apoi desba- 
terea proiectului de lege privitor la regu- 
larea proprietăților in Ardeal. După ce 
proiectul a fost recomandat spre primire 
de raportorul Ferenczi, a luat cuvântul 
dep. Vertan, care e de părero, că proiectul 
de față regulează numai în parte o chostie 
atât de importantă. Cere regularea coma
sare/., fiindcă comasarea e astăzi urgisită 
de toți, deoarece se comit mari nedrep
tăți față do popor. După ce mai vorbește 
pentru proiect dep. Bene, i-a cuvântul dep. 
naționalist Dr. A. Vlad, care rostește ur
mătorul discurs :

«Proiectul adus acum în discuție a- 
tinge niște chestiuni, cari din punct de ve
dere social și economic sunt de cea mai 
mare importanță pentru acele ținuturi ale 
țării, la cari se refere. Proioctul ’acesta prin 
disposițiile sale referitoare la comasați, 
vrea să lecuiască relele generale, iar prin 
disposițiile ce se referă la parcelare vrea 
să lecuiască relele speciale ce bântue în 
săcuime. Deși, după părerea mea, inten- 
țiunea legislatorului a fost foarte bună 
deși proiectul cuprinde rnulte dispoziții co
recte. — totuși multe dispoziții cardinale 
sunt de natură, încât din cauza lor întreg 
proiectul trebue respins.

«Acest proiect prin conglomerarea păr
ților proporționale vrea să limiteze dis- 
membrarea lor, și în același timp declară 
obligatorie menținerea comunității. E în 
dispoziția aceasta o însemnată parte bună 
și nu neg, că din punctul de vedere al eco
nomiei politice e foarte corectă dispoziția 

i legislațiunii, prin care se impune menține- 
I rea comunității. Nu trebue să uităm însă, 

că vânzarea acestor părți proporționale pe ; 
un preț atât de bagatel nu s’a fă;ut din 
cauza, mai bine zis nu s’a făcut întotdea
una din cauza că proprietarii lor au fost 
induși în eroare...

Sutnegi WZmos:Nu-i cunoșteau prețul!
A. Vlad... nici din cauza că nu-i cu

noștea prețul, ci din cauza că admi listra- 
rea moșiilor, mai bine zis a pădurilor co
mune e împreunată cu cheltueli atât de 
mari, încât proprietarii nu că nu au câș
tigat din această avere comună, ci dimpo
trivă sufere pagube (aprobări în dreapta). 
Dacă, prin urmare, administrarea și ex
ploatarea unei astfel do păduri mai mari, 
declarată comună, pentru proprietarii ei 
înseamnă sarcină materială, — cred că e 
firesc dacă acești proprietari s’au nizuit să 
scape de părțile lor (aprobări în stânga) 
și dacă mai bine le dau cu ori ce preț de
cât să plătească pe fiecare an de-asupra.

Vorbesc din experiență proprie. Știm 
că în comitatul Hunedoarei sunt astfel de 
păduri comune 5—8000 de jugăreși în fle
care an, la încheierea bilanțului, copro
prietarii. nu că ar avea din ce să plătească 
cheltuelile de administrație și daroa, dar 
trebue să mai plătească câte ceva din 
punga proprie. Intre astfel de împrejurări, 
înainte de toate ar trebui să purtăm grijă ca 
administrarea și exploatarea acestor moșii 
comune să nu fie pentru coproprietari o 
sarcină, căci altminteri înzadar dispunem 
prin lege că comunitatea trebue menținută, 
înzadar declarăm prin lege, că cei cari ul
terior își câștigă atâtea parcele încât îm
preună formează 100 de jugăre — nu pot 
cere desfacerea lor din comunitate: viața 
practică va eluda toate dispozițiile legii 
prin faptul, că toate parcelele ajung într’o 
singură mână...

Siimegi lr.: Pe un preț ridicol!
A. Vlad: Firește, pe un preț ridicol, 

fiindcă până când moșia e comună e o sar
cină pentru toți și toți se nizuiesc să scape 
de parcelele lor, Doi-trei inși acaparează 
toate parcelele, le înregistrează apoi pe nu
mele unuia dintre ei ca proprietatea lui 
particulară. Intre astfel de împrejurări, lu
cru firesc, nu se mai poate menține co
munitatea.

Proprietarul particular știe să exploa
teze moșia cu mai mult succes, fiindcă ex
ploatarea ei nu e împreunată cu atâtea 
cheltuieli și atâta muncă și oboseală. Con
form legii, administrarea acestor păduri e 
supusă acum controlului statului și nu pot 
fi exploatate decât conform unui plan apro
bat și de ministrul de agricultură. Prac
tica ne arată, însă, că prin faptul că ad
ministrația aceasta o atât de dificilă și se 
face într’o formă încât devine un adevărat 
jug pentru proprietari, — nu vom putea 
face ca toți proprietarii să nu se nizuiască 
să scape de jugul proprietății comune ; și 
ținta aceasta o pot ajunge înregistrând 
proprietatea tuturor parcelelor pe numele 
unui singur proprietar și răscumpărându-și 
apoi partea ca proprietate particulară.

Eu, însă, văd cel mai mare gravamen 
într’o altă dispoziție a legii, anume în di-! 
spozlțla, care fixează drept condiție preala
bilă a oricărei comassări — aprobarea mi- 
nislridwi de agricultură.

Principiul, ca eomassarea să fie înles
nită numai unde aceasta are rost, din punct 
do vedere e corect. Dar având în vedere, 
că la comassările actuale se întâmplă cele 
mai mari nedreptăți și abuzuri acolo, undo 
față în față stau proprietarul mare cu foștii 
săi iobagi, cred, că aceasta provine din in- 
fluitița, ce o exercită acesta asupra specia
liștilor : judecătorii și inginerii. (Mișcare.) 
Da, experiența ne arată că exercită mai 
mare influiuță proprietarii și astfel intere
sele lor sunt apărate, iar rezultatul e că 
micii proprietari sunt expropriați în înțe
lesul strict al cuvântului din partea pro
prietarilor mari.

Pentru sanarea radicală a relelor nu 
c suficient de a. obliga po reprezentantul 
ministerului dd agricultură să fie prezent 
la comassare. Trebue reformată întreagă 
procedura și trebue să dăm posibilitatea j 
ca la prețuire toți cei interesați să-și va-1 
liditeze pretenziunile în mod corăspun- 
zător.

On. Oameră 1 De ce se întâmplă cu 
ocaziunea coinassărilor cele mai mari ne
dreptăți, de ce trebue întrebuințată forța 
brachială, pentru a putea executa comas- 
sarea? Cauza e că îi expropriază, văd și 
simt că primesc pământ mai puțin decât 
proprietarul, care primește pământ cu mult 
mai mult și mai bun, decât a avut. E na
tural deci, că țăranul să răscoală, că tre
bue aplicată forța brachială cu ocaziunea 
executării, trebue chemată în ajutor gen- 
darmeria. Dacă voim să sanăm răul radi
cal, trebue să ne îngrijim, să avem jude- 

j cători pricepuți. Judecătorii încredințați cu 
eomassarea, partea cea mai mare nu cu
nosc chestia și nici nu se ocupă serios cu 
ea, i-au lucru ușor, pun pond pe numărul 

comisiilor și pe diurne. (Mișcare și con
testări).

Cum se prezintă chestia pentru vii
tor? Pentru viitor permisiunea pentru co-: 
massaro, punctul de gravitație al acesteia^ 
se încredințează ministrului de agricul
tură, chestiunea trece în cercul de compe- 
tință al acestuia ceeace înseamnă expro
prierea proprietății private. Cine mă asi
gură, că în ministerul de agricultură vor 
fi astfel do indivizi, cari nu vor decreta 
necesitatea comassării și când nu o de 
lipsă. Cine mă asigură, că într’o comună 
cu multi alegători dușmani comassării, 
chiar dacă eomassarea ar fi necesară și cu 
rost, ministrul din motive politice nu va 
zice : liaid să nu neliniștim comuna acea
sta? (Mișcare).

Așadară, când o vorba de proprieta
tea privată, când e vorba de astfel de di
spozițiuni, cari ating chestiunile de drept 
privat, la mii de indivizi, nu pot să încre
dințez acestor autorități tranșarea chestiu
nilor acestora importante.

E o garanție mai mare judecătoria 
și o procedură contradictorie cu ascultarea 
tuturor celor interesați, decât opiniunea 
unilaterală a reprezentantului ministrului 
de agricultură. E o garanță mult mai maro 
pentru cei interesați, dacă decisul acesta 
îl pot apela la judecătorie, decât dacă de
cretează ministrul do agricultură, permite
rea comassării. Cu un astfel de decis mi
nisterial e pecetluită soartea comassării, 
în înțelesul acestui proiect, prin un astfel 
de decis ministerial eomassarea trebue să 
fie executată.

(Va urma.)

La ecsîiunga organizării de partid.
Precum se știe, până acum nu

mai din isvor străin, deputății națio
naliști români împreună cu mai tnulți 
fruntași din diferite ținuturi au ținut 
înainte cu câteva zile, o conferența 
la Budapesta, și care s’a ocupat și eu 
cestiunea organizării ele partid.

Drapelul din Lugoj, vorbind de 
conferența amintită zice într’altele :

«Despre rezultatelo acestei conferențe 
— consueto more — nu s’a dat nici un co
municat autentic presei noastre, dar din 
diferitele informațiuni de natură particulară 
reese, că s’a decis introducerea unei or
ganizări mai eficace, în care scop s’a in
stituit ori se va institui la Arad un comi
tet central do executivă».

«...Câte planuri și câte proecte de or
ganizare s’au elaborat în ultimile două-trei 
decenii! Cine le-ar putea enumăra pe toatei 
In rezultatul final însă n’a dus nici unui 
din toate aceste la ceva pozitiv. Cauzele 
sunt de tot evidente. Blănurile și prooc- 
tele ■— oricât de frumos gândite și minu
țios elaborate au fost — tot n’au dus la 
nimic, căci ni-a. lipsit libertatea executărei 
lor. Și fără această libertate nu poți face 
n mic*.

«Acum se șoptește, — ba se spune, 
că și la conferența din chestiune din Bu
dapesta ar fi fost vorba — că acțiunea de- 
putaților noștri a reușit să stoarcă dela 
guvern recunoașterea noastră ca partid, 
dovadă, că guvernul ar fi inițiat anumit» 
demersuri pe lângă clubul deputaților no
ștri și că în timpul mai nou se iau în 
considerare la diferitele comisii parlamen
tare și deputății noștri și anume nu ca 
indivizi, ci ca membrii ai clubului națio
nalităților».

«Negreșit că dacă deputății noștri au 
obținut această recunoaștere și —■ ce ne 
impoartă aici — dacă au reușit să stoarcă 
dela guvern și pentru partidul nostru scu
tul legal, am făcut un pas enorm înainte. 
Numai că noi până acum nu vedem în pu
blic nici un efect. Așa credem că primul 
rezultat ar fi, ori ar trebui să fie retra
gerea neeoiislituționalelor și nelegalelor 
ordonanțe ale Ini llierony'mi, prin cari 
s’a oprit funcționarea publică a parti
dului nostru, ca partid național român. 
Până câad sunt în vigoare aceste ordo
nanțe, deși nelegale și. contrare principii
lor fundamentale ale constituționalismului, 
nu prea putem pune mare pond pe așa 
zisa noastră recunoaștere ca partid prin 
guvern «.

«Aici se reclamă o lămurire și nu 
putem ști dacă în privința aceasta ne-a 
adus conforența intimă din Budapesta lă
murire, sau nu 1 Vom vedea deci ce ne a- 
duce noul comitet de acțiune din Arad».

«Noi am așteptat în privința organi- 
zărei noastre cele mai mari rezultate dela 
intrarea în activitate față de parlament. 
Dar ca să fim bine înțeleși, nu în direcția 
recunoașterei sau nerecunoașterei noastre 
ea partid. Noi dela. guvern și dela rolul 
depidaților noștri în dietă, nu om așteptat 
nimic. Nu ne-ain legănat în speranțe sang-



Nr. 11.—190& GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

vfnice. Eram pregătiți că tocmai așa pre
cum nu au vrut să ne recunoască guver
nele legalitatea vieții de partid pe când 
•eram în pasivitate, nu ne-o va recunoaște 
nici cât stăm în activitate. Nu în direcția 
aceasta am așteptat avantagii. Și dacă au 
reușit deputății noștri să stoarcă ceva și 
în direcția aceasta—bine înțeles f rA a- 
bandonarea bazei principiale a vieții noa
stre (le partid — apoi au obținut rezul
tate mai mari decât la ce ne-am așteptat. 
Ear dacă n’au reușit să obțină ceva în di
recția aceasta, n’avem cuvinte a fi desilu- 
xionați, pentrucă nu am așteptat nimic«.

Avantagiile ce le-am așteptat sunt 
de altă natură. Prin faptul că intrăm în 
campania electorală, că străbatem satele, 
adunăm oamenii, îi lămurim, învățăm și 
însuflețim, am sperat să ducem organi
zarea noastră cu un pas gigantic înainte. 
Ear prin reușita la alegeri, stabilindu-se o 
legătură firească recunoscută de lege între 
cercul electoral și deputatul ales, am sperat 
că va lua organizația de partid o ființă 
mai concretă...»

In acelaș articol ziarul din Lugoj 
zice în alt loc :

In situația dată, când și așa nu aș
teptăm nici un rezultat favorabil dela ac
tivitatea dietală a deputaților noștri, cre
dem noi că ajunge dacă caz de caz față 
de fiecare chestiune abordată in dietă se 
preciseăză scurt și precis poziția princi
pială a clubului nostru dietal fără de a 
lungi vorba și încolo să lase lucrurilor 
mersul firesc, pe care nici de altfel nu-1 
pot opăci. Doar în situația dată o luptă 
înverșunată contra guvernului numai po
ziția guvernului o poate întări, căci toate 
■celelalte partide se aliază contra noastră..

$re?a generală a advocaților 
din România.

București 13 Ianuarie v.

Sâmbătă s’a întrunit în București al 
doilea congres al advocaților din România, 
pentru a protesta contra dispozițiunilor 
din noua lege a judecătoriilor de ocol, vo
tată de camerele române, cari lovesc în 
prestigiul și demnitatea corpului de avo- 
cați. Congresul la care au luat parte re- 
presentanții tuturor barourilor din Româ
nia, a fost prezidat de d-nul Petre Grădi- 
jșteanu. .

După ce au luat cuvântul d-nii Gră- 
dișteanu, Dobrescu, Dan, Drăgulănescu, 
Enibace, Statescu, Disescu și Păltineanu 
s’a votat următoarea moțiune:

^Congresul avocaților din întreaga 
țară, văzând că prin noua lege a reorga- 
nizărei judecătoriilor de ocoale se desfiin
țează autonomia corpurilor de avocați, re
cunoscute până acum prin legile în ființă, 
și prin tradițiunea constantă a obiceiurilor 
judecătorești.

«Văzând că prin această lege se lo
vește dreptul de apărare și se restrânge 
reprezentarea prin mandatari în afaceri 
patrimoniale, stabilindu-se deosebiri bazate 
pe întinderea intereselor bănești și pe clase 
sociale sau profesionale.

«Ascultând pe delegații barourilor 
din țară, cari în chip unanim s’au pronun
țat contra acestei legi, învederând inichi- 
tatea oi, spiritul ei antidemocratic și anti- 
Hberal, pericolul de caro este amenințată 
însăși libertatea individuală, prin confu- 
z.unea puterilor date aceluiaș organ jude
cătoresc, de a urmări, instrui, aresta șl 
pedepsi, lipsa de claritate a deosebitelor 
toxto și nenumăratele controverse la cari 
va. da loc.

«Văzând că modificarea adusă art. 
93 din această lege a lăsat numai în apa
rență jurisdicția consiliilor de disciplină, 
căci deducerea judecățoi disciplinare este 
obligatorie înaintea instanțelor de apel, ce 
vor judeca ca și în corecționai afaceri ci
vile nejudecate definitiv; Desaprobă spiri
tul de care a fost însuflețit actualul mini
stru al justiției, avocat el însuși, înscris în 
barou de peste douăzeci ani, fără a fi pro
testat vreodată contra actualei organiza- 
țiuni a corpului de avocați.

Ilotărește a lupta prin toate căile ce-i 
sunt deschise, pentru a dobândi revizuirea 
acestei legi câț mai neîntârziat.

Se pune apoi la vot, în ordine pe 
barouri următoarea moțiune; congresul 
avocaților întruniți azi 12 Ianuarie 1908. 
Pentru considerantele arătate în prima 
moțiune propusă și adoptată de congres. 
Văzând că printre alte căi deschise barouri
lor în lupta pentru înlăturarea dispozițiu
nilor din legea judecătoriilor de ocoale, 
jignitoare prestigiului corpului de avocați, 
greva se impune ca mijlocul cel mai efi
cace. Declară greva generală, a. corpurilor 
de avocați din iară, care va fi notificată 

prin decanii respectivi cu începere dela 21 
Ianuarie 1908.

Această moțiune s’a votat de cătră 
28 barouri, fiind contra grevei barourile 
de Ilfov și Iași, abținându-se cel de Covur- 
lui, iar baroul de Fălciu ne luând parte 
la vot.

Din Bulgaria.
Greva universitară. — Crisa guvernului.

— Coreap. part, a „Gaz. Trans.“ —

Sofia, 10 Ianuarie v.
Greva studenților și profesorilor uni

versitari din Sofia, s’a terminat cu is- 
bânda lor.

—Partidul stambulovist, care a’guver- 
nat pănă de present în Bulgaria, a fost 
nevoit să demisioneze în urma împrejură
rilor actuale de luptă nesfârșită a oposi- 
ției și de moartea marelui patriot român 
Mihăileanu.

Eri la ora 11% ministrul președinte. 
Dr. Gunev a presented principelui dimisia 
cabinetului, care, deși cu regrete,.a trebuit 
să o primiască. Miniștrii au fost rugați de 
principe, să poarte agendele pănă la ter
minarea crisei, care în nici un caz nu va 
putea dura mai mult ca 2—3 zile, căci ar 
da naștere la mari încurcături.

Ca dovadă do simpatia de care se 
bucură partidul stambulovistînaintea prin
cipelui, eri s’a dat la curtea princiară un 
dineu în onoarea cabinetului dimisionat. In 
întreg decursul dineului musica militară a 
reg. de gardă a cântat cântece patriotice. 
Principele într’o disposiție deosebită s’a 
întreținut timp îndelungat în parte cu flo- 
care ministru. Abia la 11 oare noaptea s’a 
ridicat dineul, ear după aceasta principole 
s’a întreținut cu ministrul președinte Dr. 
Gudew și a vorbit deosebit de mult cu 
șeful partidului stambulovist Dr. Ghena- 
dew. Cu cuvinte măgulitoare mulțumi prin
cipele pentru munca și patriotismul depus 
de acest partid pentru progresarea țării 
în decursul celor 5 ani de funcționare.

Biroul de pressă în ministerul de ex
terne a făcut azi dimineață cunoscut în 
mod oficial corpului diplomatic dimisiunea 
cabinetului și primirea demisiunei de că
tră principe.

La cererea principelui s’a depus o 
listă a 110 deputați, cari sunt propuși de 
a fi decorați drept mulțămită pentru ser
viciile țării. Azi au fost invitați toți mem
brii oposiției la un dineu al curței, înainte 
de ce se vor face pașii necesari pentru de- 
lăturarea crisei. Isvoare bine informate a- 
nunță, că partidul național democrat va 0 
însărcinat cu formarea cabinetului.

Corespondent.

ȘTIRILE ZILEI.
— .14 Ianuarie v.

COfflnne VfSdfllCB. înregistrăm cu plă
cere știrea că încă două comune au decis 
urcarea lefurilor învățătorești. Aceste două 
comune vrednice sunt Sacoșid-un  gureșe și 
Lecuscști din Bănat.

Tolstoi șl Sf. Sinod Oare-cari svonuri 
circulă în Rusia asupra reîntoarcerei lui 
Tolstoi în biserica ortodoxă și asupra er- 
tărei obținută din partea Sf. Sinod. Sfântul 
Sinod declară acum că iertarea nu poate 
avea loc înainte, ca Tolstoi să se pocăiască 
sau să-și renege erorile In acest caz însă 
ertarea îi va fl foarte ușor acordată.

Circulația Ia aliatoriul Brașovului în 
anul 1907- In anul trecut s’au tăiat: 40 
tauri. 2028 boi, 292 vaci, 354 bivoli, 1349 
junei și junince, 3959 viței, 10850 râmă- 
tori, 4568 oi, 18 capre, 15369 miei și 32 
iezi. S’au adus din împrejurime în stare 
tăiată 10 boi, 11 vaci, 7 bivoli, 18 junei 
și junince, 32 viței, 9218 râraători, 1 oae, 
326 miei și 65296 kgr. carne de porc. — 
Dintre toate aceste animale au fost ad
mise pentru consum în mod condiționat 
(împreună cu alte grăsimi, pentru cârnă- 
țărie): 6 boi, 20 vaci. Pentru consum nu 
s’au admis, (dar pentru scopul • propriu a 
proprietarilor s’au eliberat): 1 june, 41 
râmători, 42 oi și 7 miei. S’au confiscat 2 
vaci, 6 râmători, 1 oae, 2 miei și 510 bu
căți de diferite organe interne. N’au fost 
admiși la tăiere: 1 vacă, 35 viței, 1 râmă- 
tor și 131 iniei.

S’au încassat taxe de vizitare 9898 
cor. 18 bani, taxe de tăiere 33596 eor. 
dare de consum și adaus de 25% 129094 
cor. 41 bani, taxe de cântărit și alte con- 
petințe 1047 cor. 70 bani. La un loc s’au 
încassat 173,636 cor. 49 bani. In anul 1906 
s’au încassat 163,058 cor. 46 bani, prin 
urmare în anul 1907 s’au încassat cu 
10,578 cor. 46 bani mai mult decât în 
anul 1906.

^învățător valacli agitator*. Ziarele 
I maghiare înregistrează următoarea știre : 
i Consiliul de acuză al tribunalului din Arad 
a pus sub acuză pe învățătorul »valach« 
din Vidra, Nic. Magieru, pentru agitare 
contra națiunei maghiare. Se zice, că în
vățătorul ar fl îndemnat pe creștinii ro
mâni, ce ieșiau din biserică, să se poarte 
față de maghiari, ca în 48'?!)și apoi ar fl 
strigat, că trebuo înecați ungurii. învăță
torul a fost suspendat din post.

Procesul Hohenau-Lynar. in procesul 
contra conților de Hohenau și Lynar tri
bunalul primei diviziuni a gărzei a achitat 
pe contele de Hohenau de acuzațiunea de 
pederastie și a condamnat pe contele Ly
nar pentru abuz de autoritate în 6 cazuri, 
dintre cari 4 însoțite și de ofensă a sub
alternilor, și al cincelea de atentat la pu
doare. Contele Lynar a fost condamnat la 
un an și trei luni închisoare.

0 fabrică do certificate false. Poliția 
rusească a descoperit lângă Vilna o «fa
brică* de certificate false, care a funcțio
nat timp de 18 ani. Această fabrică pro
cura celor interesați certificate do matu
ritate, prin care se constata că sfârșiseră 
un curs de liceu sau gimnaziu și le dedea 
dreptul de a întră în universități, școli 
politechnice și mai ales în serviciul mi
litar. Se zice că sunt mii de persoane com
promise și între acestea mai multe, cari 
cu ajutorul acestor diplome falșe și-au 
făcut cariere frumoase. Un proces monstru 
nu este cu neputință.

Un credit de un miliard pentru flata 
rusă- In cercurile diriguitoare rusești se 
spune că guvernul insistă pentru ca să se 
voteze un credit de un miliard pentru 
construirea flotei. Contele Uvarof, șeful 
Octobriștilor, a declarat că guvernul a în- 
cunoștințat pe șefii Dumei că această adu
nare va fi disolvată în cazul când ar res
pinge proiectul flotei; totuși contele Uva- j 
row este hotărât să voteze contra proiec
tului și crede că și partizanii săi vor pro
ceda la fel. Deputatul cadet Niselovici s’a 
exprimat în acelaș sens. Dep. Puricikovici, 
din extrema dreaptă, este do asemenea 
contra proiectului. Mai multe ziare s’au 
pronunțat în acelaș sens.

Bala socistatea «Pstru Maior*. Sun
tem rugați a publica următoarele: Au bi
nevoit a-și rescumpăra ultorior biletele de 
onoare cu câte 10 cor.: D-șoara Valeria 
Papp și d-1 George Piopti, jude la curie, 
pentru ce ‘ societatea «Petru Maior* își 
esprimă prin subscrișii cele mai adânci 
mulțămite. Nicolae Negrutfiu v.-președinte, 
Sabin Evuțianu secretar.

Ia atențiunea proprietarilor și crea- 
dașlltr de pământ. Pereoptoratul orașului 
Brașov ne roagă să publicăm următoarele: 
Toți proprietarii de pământ, cari au dat 
în arândă pământuri, începând dela 1908 
sunt provocați a presenta perceptoratului 
orășenesc pănă în 10 Februarie a. c. o 
listă despre arendașii lor. Lista aceasta tre
buo să conțină: Numele arendașului, lo
cuința arendașului, numărul jugherilor 
arendate și arânda statorită pe un an.

Convocare. P. T. membrii ai reuniunei 
de înmormântare din Cincul-mare, sunt 
rugați a participa la adunarea generală 
ordinară ce se va ținea în localul școalei 
gr. or. la 31 Ianuarie st. n. (Vineri) la 2 
oare d. a. cu următorul program: 1. Des
chiderea ședinței. 2. Raportul comitetului. 
3. Raportul cassaruiui. 4. Alegerea unei 
comisiuni pentru censurarea rațiunilor. 5. 
Eventuale propuneri. Etnii Mandocea pre
zident. Dionisie Slănulcț secret., Emiiian 
Mihu cassar.

Comunicarea cu planeta Marte. De lung 
timp savanții caută mijlocul de a comu
nica cu planeta Marte. Se știe că astro
nomul popular francez Camille Flamma- 
rion, convins că planeta Marte e locuită de 
ființe pe o treaptă mult mai superioară de 
civilizațiune decât aceia a locuitorilor pă
mântului, a preconisat deja ideea do a în
tră în comunicațiune cu cei de pe planeta 
Marte prin mijlocul figurilor gcornotricemon- 
stre formate prin putere. Un savant ame
rican,'d-1 Nicolae Tesla, își va reîncepe es- 
periențele sale pe o vastă scară. El va în
cerca de a utiliza pentru aceasta cascada 
dela Niagara și cele optsute do milioane 
de puteri de cal ce le represintă. Aceste 
opt sute milioane de puteri de cal reuși- 
vor oare să atingă ținta de !60 milioane 
chilometri, care desparte pe Marte de pă
mânt? Aceasta trebue să se știe.

0 plsîoâ de 25,000 lei. La o expoziție 
de pisici la Westminister (Londra) a fost 
una cu numele «Fancy Free« a d-nei Coz, 
care a dat pe ea 25.000 de lei. Pisica e 
de soiu din Persia. Un cotoiu »Don Qui
xotic* a d-nei Stanford a ținut tot atâta.

Convocare.
Gasina română din Brașov își va ți-■ 

nea adunarea generală ordinară din acest 
an Duminecă în 20 Ianuarie (2 Februa
rie st. n.) 1908 la orele 3 p. m. în loca
lul său.

Domnii membrii neînscriși încă pe a. 
1908 sunt rugați, ca să grăbească a se în
scrie ca să poată participa la aceasta adu
nare generală împreună cu toți membrii 
deja înscriși.

Brașov, în 14 (27) Ianuarie 1908.
Comitetul casinei.ULTIME ȘTIRI.

Viona, 27 Ianuarie. Intre dele
gații austriaci și ungari s’au ivit mari 
diferențe în ce privește chestiunile 
militare. Delegații ungari pretind în
semnate concesiuni naționale.

Petersburg, 27 Ianuarie. In stația 
Șchisli un lucrător a fost călcat și 
ucis de tren. Un grup de lucrători 
crezând că conducătorul locomotivei 
a călcat intenționat pe tovarășul lor 
au tras focuri asupra lui. Pentru a 
se salva șeful locomotivei dădu vitezâ 
mașinei și alți 10 lucrători fură căl
eați și uciși. Conductorul nu este vi
novat de moartea primului lucrător. ;

NeW^YOl’k, 27 Ianuarie. La Bal
timore s’a declarat alaltăeri un in
cendiu teribil, cel mai mare din câte 
s’au întâmplat în acest oraș din 1904. 
Pagubele se urcă la câteva milioane i 
de dolari. Primăria și edificiile altor 
autorități au fost cu desăvârșire dis
truse de incendiu. Au ars acte, cari 
se păstrau acolo de sute de ani. 
Patru persoane au fost ucise si 20 
rănite.

Vai’ȘOVia, 27 Ianuarie. Leo Tolstoi 
a trimis o scrisoare scriitorului polo
nez Sienkiewitz, priu care blamează, 
din toate puterile proectul prusian 
privitor la expropierea silită a dome
niilor poloneze din Germania.

Diverse.
Combaterea criminalității și a tâm

peniei moștenite. In America e vorba să 
se întrebuințeze un mijloc nou, foarte o- 
riginal, pentru combaterea criminalității 
și a tâmpeniei moștenite: — castrarea. 
Astfel, statul indian are dela 9 Martie 
1908 o lege ale .cărui măsuri principale 
sunt: orice institut in care se aduc idioți 
și atentatori la bunele moravuri trebuie 
să aibă, afară de medicul institutului șî 
doi chirurgi iscusiți. Dacă toți aceștia sunt 
de părere că n’ar fi de dorit ca un ins să 
aibă urmași și că n’ar fi de nădăjduit să 
i se îmbunătățească starea sufletească, a- 
tunci chirurgii să Ie facă o operație pen
tru a-i împiedica de-a avea copii.

Bibliografie.
St. O. losif. „Zorile1* Dramă istorică 

în uouă ăct.a și în versuri. Prețu’ 1 «or. 
(10 b. porto).

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

„P. lspirescttu Povestirile nnohiașn'ni 
sfătos. 1 cor. 50. (10 b. Porto).

Vasile Alexandri. Ediția Ii diu oprre 
complete. Teatru I.

De cuprinsul urmă'or:
„Șoldan Viteazul", Mama Aughelușu", „Her- 

șcu Boccegiul’1, „Clevetici", „Sandu Napoilă", „Su
rugiul", „Ion Păpnșariul", „Cucoana Onir ța“ 
„Burbu Lftutaru11, „ Paraponisiți!", „Kara NastasLio 
„Haimana", „Gură-Cuscă“, „Qtan Covrigariui", 
„Vivandiera11, „Păcală și Tâudală„Ssara măfei-1 
„Craiu nou1', Harță Râzășul", „Rămășagul", ,;Pea- 
txa din c sîi", „Nunta țărănească1', „Chiriții !sv 
Iași", ița în Protincie".

Prețu! 1 oor. 50 b. (20 bani porto)

„0 roșii veștejită* cu text nemțesc 
după Heine și românesc de «Matilda Cug- 
ler-Poni pentru (vooe ei pian. Prețul 1 
coronă, plus o bani porto.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 11 1908.

„PATRIA», cassa de econom i societate pe acțiuni în BLAȘ.

Bilanțul pe anul al XXII-lea 1907.
Contul bilanțului. — Merleg szămla.

ACTIVE — VAGY0N. Cor. fii PASIVE. — TEHER. Cor. fii.

Numărar în cassa — Pânztârmaradvâny . 55 559 96 Capital de acț uni — Alaptâke .... 22O( 00 —
Imprum -Escompt — Leszâmitolt valtdk . 2446.675 80 Fondul de reservă — Tartalek-alap . . . 434000 69

„ H'potecar — Jelzâlogia kblcsdnzbtt 511839 — „ special de rezervă — Kulbn
„ Lombard—lîlrtâkpapirokra tartalek alap...................................... 2I.0C0 —
kOlcsbnzott............................................ 324728 — „ de penziune — Nyugdij alap . . 70.300 40

Efecte — Ert6kpapirok.............................. 250037 — Depuneri spre fructificare — Betâtek . 2,711.001 67
Efectele fondului de penziune — Nyugdij- Reescomptla banca Austro-Ungară — Vissz-

alap 6rt6kpapirjai................................... 62.804 61 leszâmitolăsaz Osztrâk-Magyar banknâl 98.031 —
Casa societății — Az intâzet hâza . . . 40.000 — Interese anticipate — Elolegezett kamatok 58.214 20
Realități de vânzare — Elado ingatlanok 20.030 — Depozite — Let6tek................................... 16.802 16
Cto Curent, Giro și Cheque — Folyo, Creditori — Hitelezfik.............................. 11.480 24

Giro bs Cheque sstâmla.................... 2.194 53 Profit curat — Tiszta nyeresâg .... 77.684 40
Spe^e de proces și protest — Per es

Ovatolâsi koltsâgek . ......................... 4.645 86

3,718.514 76 3,718.514 76

Avis.
Subscrisul am onoare a aduce 

la cunoștința On. public că sunt și 
de astădată aprovisionat cu cele mai 
curate vinuri de Ardea1, calitate su
perioară și anume: Burgunder, Ru- 
lănder, Vinuri roșii Rislinger, Vinuri 
albe de masă, și Vin du.ce.

Prețuri potrivite ca să poată 
cumpăra orișicine. Vânzare în mare 
și mic.

Rugându-mă de o cercetare nu
meroasă sunt cu toată stima

Georg's Enescu, 
comerciant de vinuri 
în Pojana mărului.

Un articlu căutat

Contul profitu'ui și perderilor. — Nyereseg es vesztesdg szămla.

I

EȘITE — KIADĂS. Cor. fii IN i RATE — BEVETEL. Cor. fii.

Interese pentru depuneri cap. — T6k6sitett 
betbti kamatok.................... .....

Interese pentru depuneri ridic. — Felvett.
Interese dă reescompt — Visszlesză- 

mitolâsi kamatok..................................
Maree de presență — Jelenletijegyek . .
Salare — Fizetâsek...................................
Spese curente — Fentartâsi koltsegek . .
Oontribuțiune — Ado...................................

v după interese de depuneri —
Ad6 betâti kamatokutân....................

Porto posfal — Postaber.........................
Competințe de timbru — Be'yegilletek. .
Profit curat —• Tiszta nyeresbg ....

125523
2.970

14.062
1.672 

17 790
2 318

12.464

12.849
1.811

236
77 684

77
09

91

73

38

28
40

Interese Esci mpt — Leszâmitolâsi kamat 
„ Hipotecar — Jelzâlog kOlcsOn kamat
„ Lombard — Ertbkpapir
kblcsOn kamat...........................

„ Efecte — Ert6kpapir kamat . .
Proviziune — Jutalăk...................................
Chirie — Hâzbâr .... .....

195924
41.846

16.939
10.900
2.371
1.400

69
16

48
47
76

■- 269382 56 >69382 56

pentru 
neguțători

în părțile locuite de români și sârbi 
este birca renumită pentru ciucuri 
la oprege și pentru țesut de braciri, 
cătrințe și măsaie. Birca aceasta 
resucită are glanți (luciu) demătasă 
și este tare căutată în multe locuri. 
( ereți mustre gratuit în 30 de co
lori dt-la

Magazinul de birca alni

Alexandru Kocsis 
văpsitor în Nemetbogsân

Nr. 28,2-0. Krassd Szoreny.

iul, hrmfi. de mulți ani recunoscut;! oa prima 
și foarte solidă:Blaj, din ședin,a direcțiunii ținută la 20 Ianuarie 1908.

1. Br. Hodosiu m. p. Victor Muntean m. p.
director esecutiv. prim-comptabil.

Meni brii Direcțiunii:
1 M. Mo'ăovan in. p. S. P. Mateiu m. p. Dr. A. Bwnea m. p. St, Popu m. p. George Bărbat m. p. 

președinte. vice-președinto.

I. F. Negruțiu m. p. Dr. Alexandru Pop m. p. E. Bianu m. p D. Ra>deș m. p. 
S’a revăzut și aflat în consonanță cu cărțile purtate în deplină ordine. Blaj, la 21 Ianuarie 1903.

A. C. Domșa m. p. lacob Mureșian m. p. Dr. Ambrosiu Chețian in. p. Gavril Precup m. p. Ioan Fodor m. p. 
președinte. membrii comitetului de supraveghiere.

Raportul comitetului de supraveghiere.
On. adunare generală!

Prima Pepiuerie ca vite nobiiitate 
de pe T&nuiva.

Proprietar, fr. caspari, Mediaș [Ardeal].
Cereți Catalogul prețurilor!

Gatal< gal coaliție s nson de recunoș
tință din toate părțile țârei. Fiecare pro
prietar de vii si« poale convinge, înainte 
de a 0'mand • de soliditatea firmei a- 
dresându-se verbal sau în s-jris la vre-o 

persoană cunoscută.
ÎPO 12.28 -47.]

Comitetul D-voastră de supraveghiere, — spre a face destul încredințării ce i-s’a dat, — a scon- 
trat în diferite rânduri cassa institutului, cercetând și cărțile de comptabilitate.

De asemenea a examinat bilanțul pe 1907, și contul profitului și perderJor, și le-a găsit în con- 
tonanță cu registrele institutului. Tct astfel a constatat, că și împărțirea profitului curat s’a făcut conform 
statutelor.

în urma acestora propunem: aprobarea bilanțului pe anul 1907, și primirea proiectului relativ 
la împărțirea venitului curat, dând absolutor direcțiunei și comitetului de supraveghiere.

Blaj, la 21 Ianuarie 1908.
Comitetul de supraveghiere.

Nuci de Cocos

Oda „Tipografia și Librăria* 
A. MUREȘIÂNV, Brașov 

ss pot procura urmă,t6rele cărți
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauga 

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

Scrieri istorice.
Ulemorii din 1848— 49 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei 111 în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra- 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiă, 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for 
marea unui fond pentru Internatul prepa
rau dial din Blașitt.

„Colonel David baron Urs de 
Maryina la Solferino și Lissat(, inte
resanta și eminenta oonferență, ce a ți- 
xut’o d nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bin6 
reușite ale baronului Urs, unul din anii

de mai înainte, când încă era major, 
altul din timpul mai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea 
mormântului eroului nostru. Prețul 80 b. 
plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
Lancu*, apelul dat oătră ministerul de 
interne D. Perozel prin d 1 Dr. Amos 
Frâncun causâ fondului pentru monument 
tul lui Iaucu. Prețul este 1 cordnă. In Ro
mânia 2 lei plus 5 baul porto.

„țț. &r anul român și ungur din 
Ardeal11, studiu psihologio poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-ț- 5 b. porto).

„Românul in sat și la oste*. 
Acesta este titlul unei nouă oărtioele, de 
p 1 loan Pop Reteganul, ouuosoutul și mâ
niosul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., ou posta 26 b- 

„David Almășianu1*, sohițe bio
grafice de Ioan Popea. Broșura acâsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.

Rupta pentru drept de Dr. Rudol 
de Ibeiing traducere de Teodor V. Pică 
țian. Prețul 2 cor. (-j- 10 b. port<>).

Numai ce a mai fine și uscate

Toate acestea cărți se pot procura dela 
tipografia și librăria A.Mureșianu, Brașov.

„Pintea Vitezul*, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reîeaanul. 
Cea mai completă soriere despre eroul 
Pin tea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb'at Pintea. Prețul 40 bani, 
plus 6 bani porto.

„Călindarul
Plugarului 

pe anul 1908
Se poate procura dela 

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov, 
cu prefsaă «le 40 banS (l’ilei-i), 

(plus porto postai de 5 bani).

folosește fabrica Cores, și pro
duce din: cele fără nici un adaos^ 

:: în aparate foarte curate. ::

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


