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Coaliția nu vrea să moară.
In destăinuirile ce le-a făcut 

Polonyi asupra învoielei cu Coroana 
dela 1906 — despre cari am vorbit 
în numărul trecut al foaiei noastre— 

relevează între altele șl un moment 
caracteristic pentru spectacolul ce-1 
oferă astăzi bălăbănelile dintre parti
dele coaliției în camera ungară. Vor
bind de punctul doi al învoielei din 
1906, prin care se obligă guvernul 
coaliției de a vota indemnitatea și 
contingentul norma! de recruți pentru 
anii 1905 și 1906, Polonyi zise: „Punc
tul acesta e foarte important. Bl do
vedește că la început nu s’a dat gu
vernului o durată atât de lungă și că 
atunci s’a avut în vedere numai un 
timp foarte scurt de transiție“. Ei 
bine, guvernarea „marelui" ministeriu, 
cum s’a numit, a durat deja cel pu
țin încă odată pe atâta cât a fost 
prevăzută, și a sosit momentul când în 
cele din urmă s’au sleit toate mijloa
cele de a mai prelungi viața vestitu
lui cabinet al coaliției. De acum zilele 
îi sunt numărate. Convingerea despre 
aceasta a produs profunda neliniște 
și nervositate, ce domnește în sânul 
rnajorităței parlamentare și ai parti
delor din care se compune.

„Coaliția își vede moartea apro
piind u-se și ar vrea cu orci-ce chip 
să-și mai lungească viața. Aceasta o 
face să fie nervoasă, pripită, nechib
zuită, ba aproapâ copilăroasă. N’ajută 
însă nimic. Dacă e să meargă după 
voința grupurilor încăpățînate din par
tidul independist, sfârșitul trebue să 
vină. Acest sentiment a agravat însă 
situația, căci acum pe când încă e 
în viață pacientul s’a început cearta 
pentru moștenirea lui. Cine va fi în 
viitor majoritatea? Aceasta este ma
rea cestiune care pune partidele politice 
în mișcare. Conducătorii ar vrea ca 
toate să rămână așa cum au fost. Ei 
vor să dea coaliției prin fuziune o 
mai mare solidaritate, în speranța de 
a putea astfel conserva stabilitatea 
regimului actual pe mulți ani înainte. 
Și pe când conducătorii își dau si
lința a face aceasta fuziune, coali
ția stă să se destrame cu totul. Fie
care clică umblă să-și asigure viito
rul. Și nu cu acțiuni în parlament, ci 
afară de parlament. Deoarece mai cu
rând sau mai târziu, totuși trebue să 
vină nouăle alegeri, partidele coaliției 
se încearcă de a se asigura deja de 
pe acuma de alegători și scot iarăși 
la iveală vechile devize".

Așa prezentă starea de lu
cruri actuală în sânul coaliției „Neues 
Pester Journal" și observările acestei 
foi sunt nimerite, ba încă sunt făcute 
cu prea multă cruțare Ca dovadă că 
toate aspirațiile în sânul partidului 
independist, cari până acum au putut 
fi ținute în frâu, au isbucnit și cer 
împlinirea lor, numita foaie citează 
cu drept cuvânt faptul, că Geza Po- 
lonyi crede iarăși sosit timpul pentru 
atac șicăela și întâmpinat din partea 
stângei estreme aplause fățișe și mai 
mult încă ascunse.

Omul care a fost dat afară din 
guvern, fiindcă s’a ridicat contra lui 
grava acuzare că s’a folosit de mij
loace imorale pentru ca să se îmbo
gățească și s’ajuugă la putere, este 
azi din nou aplaudat și îmbrățișat de 
ortacii săi de odinioară. Bine opinează 
dar toți cei ce sunt de părere, că a- 
cesta este semnul cel mai vedit al 
decadenței coaliției, care trebue să 
aducă după, sine totala ei distrugere.

In două ședințe consecutive ale 
camerei ungare s’au sulevat cele mai 
grele probleme ce are să le rezolve 
coaliția : reforma electorală și cestiu- 
nea băncei. Polonyi, scormonind spre 
marea părere de rău a lui Andrassy 
punctele învoielei dela 1906, și, ca 
unul din principalii actori la aceasta 
învoială, constatând cum s’a înțeles 
și s’a intenționat atunci introducerea 
votului universal, a documentat in 
mod neîndoios, că s’a avut în ve
dere numai votul universal, egal 
și secret, care era înscris și în 
programul independiștilor, iar nici 
prin gând nu i-a trecut nimănui siste
mul pluralităței. In ședința următoare 
a camerei, duputații Hollo, Gal și Oko- 
licsanyi, au stăruit morțiș că trebue să 
se creeze banca independentă ungară. 
Și în punctul acesta, Andrassy este 
parte adversă, și a declarat de re- 
pețite ori că el și cu partidul lui con
stituțional, în nici o împrejurare nu 
vor fi pentru banca independistă. An
drassy le-a spus independiștilor, că 
nu poate lua asuprăși răspunderea 
pentru înființarea unei bănci indepen
dente ungare, că partidul independist 
având majoritatea poate să ia gu
vernul și, folosindu-se de mâna liberă 
ce o are în cestiunea băncei, poate să 
înființeze banca independentă ungară. 
Atunci însă Andrassy și cu partidul 
său se vor da la o parte, ear la o 
fuziune, care ar presupune aderarea 
partidului constituțional ia banca in
dependentă ungară, Andrassy nu va 
consimți nici-odată.

Sunt dar destul de mari diver
gențele între partidele coaliției și din 
cauza aceasta fuziunea cu anevoie se 
va putea face, ci nu va rămânea de 
cât ca partidul lui Kossuth să ia sin
gur frânele guvernului și să caute 
a rezolva acele grele probleme. Ori 
cine cunoaște cât de cât ce va să 
zică azi partidul lui Kossuth își poate 
închipui cam ce are rtsă urmeze în- 
tr’un asemenea caz.

Programul sie muncă al dietei. Preșe
dintele Justh în înțelegere cu prim-mini- 
strul Wekerle au luat hotărârea că înainte 
de vacanțele Crăciunului dieta să ia în 
desbatere după votarea legei financiare 
numai proiectul privitor la aranjamentul 
provizor al relațiunilor comerciale și de 
circulațiune cu străinătatea. Vacanțele Cră
ciunului vor ținea până la 18 Ian.’ n.

Reluarea negocierilor cu Turcie. Am
basadorul austro-ungar Pallavicini a pri
mit dela br. Aehrenthal nouă instrucțiuni. 
Un comunicat oficios spune, că guvernul 
austro-ungar, spre a face sfârșit boicotu
lui, s’a adresat Turciei cerând ca să-și în- 
drepteze atitudinea după dispozițiunile 

tratatului de comerciu și să înceteze cu 
boicotul. Guvernul turcesc a răspuns că a 
dat îndrumările necesare oficiilor vamale 
și că va face tatul spre a pune capăt 
boicotului. Guvernul austro-ungar a re
plicat, că dacă nu și-ar împlini îndatoririle 
recunoscute de ea, Turcia va avea să stea 
bună pentru toate pagubele materiale cau
zate de boicot. Fiind-că — zice comunica
tul mai departe — după declararea guvernu
lui turcesc și răspunsul nostru, nu mai 
există o divergență principiară. Guvernul 
austro-ungar pentru a da o dovadă de 
amicabilă prevenire se declară gata de a 
relua negocierile cu Poarta, cari pănă acum 
au fost întrerupte. Ambasadorul Pallavici
ni a primit deci instrucțiuni corăspun- 
zătoare.

De aici rezultă, că br. Aerenthal a 
preferit de a nu mai aștepta pănă va în
ceta boicotul, față cu care toate măsurile 
guvernului turcesc au rămas neputincioase 
și s’a hotărât ca pe baza unei înțelegeri 
principiare fictive asupra cestiunei boicotu
lui să continue negocierile cu Poarta 
pentru a ajunge la o deplină înțelegere 
politică și economică. Poate-că și cei dela 
Berlin l’au sfătuit să proceadă astfel, căci 
prin declarațiunea pripită că nu va 
relua negocierile cu Turcia pănă când nu 
va înceta boicotul cu Poarta, de fapt ofi
ciul nostru de externe ajunsese într’un 
corn de capră. Vom vedea acum ce va 
aduce ediția a doua a negocierilor, cari 
s’au reînceput Sâmbătă, când marchizul 
Pallavicini a anunțat că va face Duminecă 
o vizită marelui vizir spre a-i face o co
municare importantă.

; Ameliorarea situațiimsi Internaționale. 
»Politische Korrespondenz< află din izvor 
competent, că în urma răspunsului Austro- 
Ungariei la ultima, notă rusească, situația 
pare a fi fost ameliorată. Nu mai există 
nici o divergență între cele două guverne: 
ultimele dificultăți au fost înlăturate din 
cauza atitudinei conciliatoare a Austro- 
Ungariei. Se speră acum, că rezultatul fi
nal va fi considerabil. In ori-ce caz, ten
siunea din zilele trecute s’a micșorat con
siderabil. Probabil că ambasadorul Austro- 
-Ungariei d-1 Berchtold, va pleca în curând 
în concediu de Crăciun.

Din Maramureș.
iii.

Școalele.

Deși în cursul vremii s’a adaos, s’a 
reparat câteceva, așezământul școaleîor a 
rămas cum l’a pus M. Pavel. Avem 51 de 
școale cu 46 dascăli și un țăran. N’au școli 
Românii din Ocna-șugătag și Ocna-Slatinei 
unde proporția între Români și Unguri e 
2 : 3. Dascăli cvalificați erau 36. Invăță- 
tori-cantori a fost 6. Mai e un popă-das- 
căl. 4 dascăli au absolvat preparandie de 
stat, 2 sunt romano-catolici. (Așa pretinde 
patriotismul). Coruri sunt 1, biblioteci șco
lare 1. Le-a înființat dascălul harnic Po- 
povici din Crăcești. Avem 11147 copii în
scriși la școlile confesionale ; 3963 în școala 
repetițională și 750 înscriși la stat. Pe 
școală se vin 230 copii și 80 în școala de 
Dumineca. Statul plănuește înființarea a 
150 de școale. Noi am putea înființa și 
susținea școlile noastre trebuincioase — 
dar lipsește simțul datoriei.

Pe la 1865—66 dascălul își primea 
plata de 300 fi. De atunci nu s’a schimbat 
în bine chestiunea plății învățătorilor As
tăzi suntem siliți să cerșim ajutorul sta
tului. Deoparte pentrucă poporul ș’a pier
dut încrederea în școalele confesionale, 
de altă parte lipsesc directorii. Dascălii 
cântă »Osana« lui Apponyi, Starea lor le 
era umilitoare. Precum școala era consi
derată „anciUau bisericei, astfel și das
călul era socotit de slugă a popii. Preoții 

j nu s’au interesat de școală. Țăranul con
servativ nu s’a putut convinge despre bi
nele ce-J aduce școala. Administrația nu s’a 
interesat, ca copiii înscriși să cerceteze 
șeoala. Absențele arătate de dascăl popa 
nu le iscălea. Iată mântuitorul poporului 1 
l’a scăpat de gloabă. Când popa, dascălul 
și administrația își împlinea datorința, 
țăranii își întorceau mânia contra dască
lului »care îi globește<. Popa era slab să-l 
apere și dascălul era silit să părăsăsească 
de nevoie postul său. Pe câte unul l’au 
legat de car și așa l’au espediat din sat. 
Pe altul l’au pus la examen cu copii. S’au. 
adunat primarul, gornicii pi curatorii și au 
împărțit contracte, țiduli, soroace la copii. 
Copiii nu le-au înțeles, ori nu le-au putut 
citi. I-au dat drumul dascălului: »Să ne 
arăți Ia gloabă ști, dar a învăța copiii nuf 
Soartea dascălului era supusă caprițiului 
poporului. Cu plata avea asemenea neplă
ceri. De nu dădeau primarului 5—6 fi. de 
o păreche de »cisme« nu-și primeau plata 
la timp. In școală mijloacele și instrumen
tele de învățământ lipseau. Și mai ales 
cărțile cele românești. Părinții și senatul 
școlastic nu-și băteau capul. Și nici nu 
știu de unde le procura. In Gherla au mu
rit de mult cei ce scriau cărți. Iar Gherla 
pentru noi e alfa și omega culturei ro
mânești.

IV.
Viața economică.

In cele economice Maramureșul a 
moștenit o bună stare pe urma unor pri
vilegii seculare. Nemeșii erau contrari li- 
berărei iobagilor. După 1848 iobăgia în 
Maramureș a încetat numai de formă Ne- 
având vite cu ce lucra pământul — l’au 
pierdut și au rămas iobagi și pe mai de
parte, au rămas >zileri«. Duhul vremei a 
făcut să înceteze numai dispunerea necon
diționată asupra lor, iar umanismul a sta- 
torit învoială între »jupâni« și »zileri<.

Boerii se mărgineau la administrarea 
moșiei. Economia o conduceau după re- 
ceptele din bătrâni. De înoiri le era frică 
și de legile noi le era groază.

Când s’a luat catastrul au dat pui și 
oauă inginerilor, ca să pună în scărțile 
funduare* moșia lor pe »composesorat<._ 
Au crezut, că vor scăpa de dare. La dăj- 
dii nu erau învățați, mai puțin la stabili
rea dreptului de a dispune asupra bunului 
lor neîmpiedecați de legi. Legea silvanis- 
tică nici când nu s’a esecutat, poporul a 
prețuit mai mult »caprele«, ca pădurile. 
Nici nu aveau preț. Iar mai târziu în con
curență cu statul nu s’au putut ridica pre
țul pădurilor de fag. Pădurile de stejar 
le-au pustiit mai nainte de a întră în vi
goare legea silvanistică. Se vindeau de 
stâlpi la telegraf, la drumul de fer etc. '

In economia câmpului erau două mu
tări: țarina și imașul. Odată din sus de 
sat era imaș, în alt an din jos de sat. In 
ăst mod hodineau pământul. Imașul era. 
dat pradă Evreilor pentru gâște. In timpul 
din urmă, ca să împiedice folosința ne
dreaptă a Evreilor au declarat întreg ho
tarul de țarina. Vine rândul congregației, 
ca să întărească hotărârea comunelor.

Isvorul principal de câștig sunt vi
tele. Oile nu aduc mult câștig, dar pentrn 
guno'rea pământului sunt indispensabile. 
Vitele cornute nu sunt de soiu bun și nu 
aduc venitul ce l’ar merita prăsirea lor 
îngrijită și jertfele aduse pentru pășunat.

Pășunile sunt mai ales în cercul elec
toral al Ocnei - șugătag unde poporul e 
stăpân pe casa sa: comunale, ori ale corn- 
posesoratului.

Composesoratele sunt pădurile și pă
șunile nemeșești administrate și folosite 
în comun. Sunt administrate după lege 
specială. Au preșident, vicepreșident, cassar 
etc. Pentru conducerea afacerilor financiare 
și administrare internă se pot face regu
lamente, cari însă până azi nu s’au făcut. 
Cei mai populari preșidenți sunt: Dr. Ioan
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Mihalyi, Dr. Florent Mihalyi, Simeon Ba- 
lea, Dr. G. Bilașco și Dr. Ilie Mariș. Lipsa 
regulamentului dă anză la multe neînțele
geri și nedreptăți, mai ales la statorirea 
cheiei după care să se stabilească «iușuk, 
dreptul folosinței și datorința de-a plăti 
darea. Astfel se întâmplă, că plătesc dare 
cei ce nu folosesc și folosesc cei ce nu 
plătesc dare. Anomalia aceasta a inspirat 
multe procese de parcelare a «composeso- 
ratefor«, pe cari legea silvanistică din 1907 
le-a sistat, I

Pădurile se folosesc mai pe drept, fo
losește cine cât poate. Și cei ce nu au 
drept. Mai ales săracii, cari din săniarea 
lemnelor se susțin peste iarnă. Nemeșii 
scăpătați lăzuesc păduri întregi și astfei 
se despăgubesc. Fânațele de munte de pe 
»lăzaștini« sunt foarte prețioase. Ba des
fundă și câte o moină la umbra de pă
dure. Legea din 1907 silește pe nemeși să 
răsădească pădurea pe lazăituri. Aceasta 
dispoziție amărăște tare pe oameni.

In afacerile composesoratelor, cari trec 
peste 500, 600 jugere catastrale, s’au a- 
mestbcat «domnik și «jidanii*, ca să pes
cuiască. în tulbere, mai ales, când condu
cerea lor. caro nu da de bănuit, era în 
mâni nu prea de încrezut. Astfel proto- 
pretorul Simeon Pop pretinde și improce- 
suiază o pădure de 500,000 fl., sub pre
text, că «Muntele său Stioluc nu se chiamă 
munte fără pădure. Procese de aceasta na
tură se bazează și pe câte-o greșală de 
catastru, mai ales că la timpul său coi 
chiemafi nu și-au bătut capul mult cu 
treaba iar țăranii nu i-au dat nici o în
semnătate. Procesele aceste se îngreună 
pe spatele composesorilor și demoralizează 
mult prin exemplul, care tinde la «indivi- 
dualizarea«, la parcelarea mai întinsă a a- 
verilor comune. La ce îi silesc și opreliș- 
tele silvaniștilor. Composesoratele se com
pun, mai mult din păduri, cari dacă ș’ar 
găsi capitalul necesar, ar putea deveni o 
bogăție a Maramureșului.

Piscul munților, pășunile au rămas 
în mânile composesorilor ca avere privată 
până la 1867. Cu »restabilirea constituției* 
se schimbă situația în favorul «domnilor* 
și-a Evreilor. Prin înșelăciuni, șiretenie, 
terorism și lege, ajung munții în mânile 
for. Pășunile scumpe, trebue să le plătea
scă scump nepoții. O păreche de boi, mâ
nați la vărat în munte costă 30—40 fl. pe 
cari îi primește «sindicatul Evreilor*. Mi
nistrul Kristoffy s’a năzuit, că baremi 
munții statului să fie încliiriați din «mână 
liberă« comunelor, ca să se poată ținea 
concurență proprietarilor de munte și să 
scărițeze ’prețurile horibile ale «Sindicatu
lui«. I-a și succes. Dar cu coaliția se 
schimbă beneficiul acesta. Munții erariali 
ajung iar la Jidani. Kaffka, marele prietin 
al poporului sugrumat de interesele Evrei
lor și-a pierdut influința binefăcătoare.

Cauzele sărăcirei poporului sunt: 
lipsa de cultură și de conducători. Obice
iurile rele și mai ales procesele multe și 
costisitoare isvorîte din lipsa unui sistem 
de moștenire. Birocratismul greoi și for
malist, care numai spre paguba poporului 
analfabet este și spre folosul Jidanului, cari 
nu aleg mijloacele. Advocații neconștien- 
țiosi și păcătoși. Corupție de care n’a ră
mas strein nici țăranul. încă de mult era 
învățat la «anticuri*, iar dela jidan a învă
țat ce-i «hapisuk și «mekleraiul*. A lipsit 
organizație economică: organizație de bănci, 
Cele jidovești lucră în dragă voie cu 50%. 
In timpul din urmă se înființează băncile 
filiale ale «Centralei* din Budapesta și du- 
ghenele de consum ale «Hangzek.

Cultura pomilor, a albinelor, a vier
milor de mătase și un mai bun soiu de 
vite vor putea schimba bilanțul economic 
în spre bine. Bancă românească de s’ar și 
face «more patrio* abia ar scăpa de pă
catul uzurei. Altcum nu ți se asociază ca
pitalul. Avem școală de pomărit în Nagy- 
bocskâ, dar nici un popă nu și-a adus 
aminte să îndemne poporul să o cerceteze. 
Va curge multă apă pe Mara, până vor 
veni apostolii să prevestească altă viață, 
alte vremi.

Budapesta, Ia 30 Noemvrie 1908.
Dr. Gheorghe Bârfea,

medic.

Din dieta ungară.
Discursul dep. Mihali. — Programul ministrului 
Apponyi în afacerea cazului din Iaurin (Gydr).

In ședința de Sâmbătă a dietei dep. 
Dr. T. Mihali a rostit un discurs mai lung 
la desbaterea legei financiare. In partea 
primă a vorbirei sale dep. Mihali s’a ocu
pat cu discursul dep. Polonyi, a cărui de
stăinuiri cu privire la pactul încheiat sunt 
de mare importanță, deoarece dânsul ca 
fost ministru și martor la încheierea pac

tului a făcut comunicări autentice. In deo
sebi importante pentru naționalități sunt 
declarațiunile lui Polonyi în ce privește 
votul universal, din cari rezultă că guver
nul conform pactului încheiat a fost da
tor să facă reforma electorală pe baza vo
tului universal, egal, și secret. De interes 
pentru noi este și părerea lui Polonyi, că 
în ce privește deslegarea cestiunei națio
nalităților, el este aderentul unei rezolviri 
pe bază de pace. Dep. Mihali aprobă de 
asemenea și temerile lui Polonyi în ce 
privește conducerea finanțelor statului și 
îndeosebi cu privire la investițiunile colosale 
ce le contemplează guvernul în situația 
economică gravă de astăzi.

După aceste oratorul trece la plân
gerile ce le au Românii pe diversele te- 
rene în deosebi pe terenul justiției și ad
ministrației și expune pe scurt punctul de 
vedere, pe care stă partidul național ro
mân, în fața situațiunei politice actuale. 
Constată că guvernul ocupă o poziție atât 
de respingătoare față de cererile juste ale 
naționalităților, încât am ajuns la con
vingerea, că în situațiunea de astăzi ni s’a 
făcut imposibilă desvoltarea noastră pe 
teren cultural, economic și politic. Vor
bind în special despre proiectul reformei 
electorale, arată că prin acest proiect se 
întărește poate pentru secoli dominațiunea 
feudală. Amintește în deosebi dispozițiunea 
proiectului de lege, prin care așa numiților 
«agitatori* li se ia pentru 5—10 ani drep
tul activ și pasiv de alegător. Astfel gu
vernul poate intenta fiecărui deputat na
ționalist, care nu-i e pe plac, pentru o vor
bire de program un proces, luându-i drep
tul de a mai alege sau a mai fi ales 
deputat.

Relevând plângerile concrete spuse 
de deputății naționaliști în dietă, arată 
modul ușuratic și condamnabil cum răs
pund miniștrii în dietă la cererile juste ale 
deputaților. Atitudinea aceasta respingă
toare produce în sufletele'poporului o ast
fel de neîncredere față de guvern, încât 
avem impresia că ne aflăm sub guvernul 
actual într’o situație afară de lege. Amin
tind apoi declarațiunea ministrului de in
terne, care a spus că în cele mai multe 
cercuri ale naționalităților au fost aleși 
deputați guvernamentali și că aceștia au 
câștigat favoruri alegătorilor lor, arată că 
o astfel de enunciațiune e direct demora
lizatoare, căci prin ea se provoacă poporul 
să aleagă numai deputați guvernamentali, 
deoarece numai în cazul acesta li-se va face 
dreptate. Insă nici în cercurile aceste elec
torale nu se face dreptate poporului și 
spre a ilustra aceasta citează mai multe 
cazuri, între cari și afacerea stipendiilor 
năsăudene, care, deși cercul Năsăudului e 
reprezentat printr’un deputat guvernamen
tal (loan Ciocan) nu e încărezolvită. Cere 
guvernului, ca să rezolve odată această 
afacere, care se trăgănează de ani de zile.

De încheiere dep. Mihali declară, că 
în această țeară numai acel guvern va 
avea viitor, care va lua în programul său 
democratizarea țării, rezolvarea cestiunei 
sociale și a naționalităților, promovarea 
Gestiunilor economice și, dacă e necesar, 
desvoltarea independentă a țării.

*
In aceiași ședință ministrul Apponyi 

a răspuns interpelațiunei dep. Eitner în 
afacerea eliminărei studenților dela pre
parandia din Iaurin (Gydr). Din raportul 
ce l’a primit dela episcopul Szecsenyi s’a 
convins, că complicațiunile, cari au urmat 
din aceasta afacere, nu se pot altfel re- 
solvi, decât prin aceea, ce juriștii numesc 
«abolițiunea* unui proces. Prin urmare a 
provocat pe episcop, să introducă status 
guo-vâ de dinaintea zilei de 2 Dec., de
oarece studenții n’au avut intențiunea (?!) 
de a ofensa pe rege. Aceasta va corăs- 
punde mai bine și intențiunilor Maj. Sale. 
In urma acestei provocări — a zis Ap
ponyi — episcopul restabilit status guo- 
ul din ajunul zilei de 2 Dec. și cu aceasta 
afacerea s’a rezolvat.

Răspunsul lui Apponyi s’a luat cu 
mare alaiu la cunoștință.

Complicații!idle în Orient.
într’o întrunire secretă, ținută Vineri 

în Constantinopol comitetul de boicotaj a 
luat următoarele hotărâri:

1) Ca să continue cu cea din urmă 
energie boicotul în contra mărfurilor aus
triaco. 2) De a se încuraja ori-ce marfă 
de proveniență turcă. S’a numit o co- 
misiune specială, ca să controleze acesLe 
mărfuri și să le prevază cu o etichetă ca 
să fie scutite de vamă. 3) Noi subsemnații 
asigurăm pe onoare de a respecta liberta
tea comercianților și de a da în publici-1 
tate, în presa focală, pe ori-cine se opune 
la prescripțiunile noastre de mai sus.

O altă circulară dispune următoa
rele :

1) Toate mărfurile cari vor veni din 
Germania sau Svițera la Haidar-Pașa în- 
tr’un vapor austriac trebue să fie vizate 
de comisiune. 2) Toți comercianții cari au 
relațiuni cu fabricile din streinătate, vor 
lăsa libertatea comitetului de a trata cu 
aceștia din urmă, și toți acei cari vor face 
acestea vor fi considerați ca adevărați pa- 
trioți. 3) Sunt mai departe câteva alte ar
ticole mai puțin importante cari leagă de 
comisiunea comitetului de boicotare pe 
comercianți și îi amenință în cazul când 
nu vor asculta de prescripțiunile comite
tului.

— Din Belgrad se anunță, că sub 
îndemnul mișcărei de boicotare din Turcia 
s’a format și aci un comitet de boicotare. 
Comitetul central e alcătuit din 12 mem
brii și are subcomisiuni în toate orașele 
din provincie. S’au asociat mișcărei toți 
furnisorii, funcționarii dela vămi și lucră
torii din porturi. Boicotul va începe în 
toată țeara în prima zi de Crăciun și se 
va întinde asupra tuturor mărfurilor aus 
tro-ungare. Comitetul central o în legă
tură cu comitetele din Salonic și Constan
tinopol, de unde se deduce că mișcarea de 
boicotare se află și aici sub conducerea 
acelora cari au întrodus’o în Turcia.

— Ziarul «Le Matin< publică o rela
tare a evenimentelor, cari au motivat a- 
nexarea, Bosniei. In anul 1906 urmau să 
aibă foc manevre austriace în Bosnia, cu 
care prilej Maj. Sa monarchal și archi- 
ducele Francisc Ferdinand urmau să 
fie ^.vizitați de prințul Danilo și de o 
delegațiune turcă. Ministeriul de externe 
austriac a fost înștiințat că Bosniacii nu 
sunt mulțumiți cu desfășurarea manevre- 
lor în Bosnia și deci s’a renunțat la acest 
plan. Faptul acesta a supărat pe vremuri 
pe moștenitorul tronului. Mai târziu el a 
plecat la Ragusa, unde se găsea și prințul 
moștenitor muntenegrean Danilo. Publicul 
jubila, dar ovațiunile se adresau prințului 
Danilo. Faptul acesta a înfuriat și mai 
mult pe prințul moștenitor, care a stăruit 
pe lângă baronul Aehrenthal ca să gră
bească anexarea Bosniei.

— In cercurile neguțătorești din 
Moscva se vorbește că guvernul sârbesc 
a făcut comande însemnate de arme la 
fabricile rusești. însemnate transporturi de 
-munițiune au plecat deja din Rusia la 
Belgrad.

— »Pravda« din Belgrad spune că 
toți ofițerii sârbești cari petrec în străină
tate au fost chiemați în Serbia la corpu
rile de armată cărora aparțin.

— Știrile despre un tratat ofensiv și 
defensiv între Serbia și Muntenegru se 
desmint din partea oficială sârbească.

— Ministrul de finanțe bulgar Salabașev 
spuse într’o convorbire cu un ziarist bul
gar că negocierile dintre Bulgaria, și Tur
cia decurg foarte încet dar aceasta ar fi 
un semn că se desfășură normal. La în
trebarea dacă e vorba de încheierea unei 
convențiuni politice, ministrul bulgar a 
răspuns: «Nu e vorba numai de regularea 
cestiunilor financiare. Turcia cere ca Bul
garia să ia asupră-și și o parte din dato
ria de stat turcească, dar eu cred că se 
va mulțămi cu capitalizarea tributului ce 
l’am plătit pănă acum pentru Rumelia o- 
rientală și care era de 2,950,000 franci. 
Noi stăm pe baza că Poarta poate pre
tinde numai ceea ce de fapt i-se cuvine; 
capitalizarea tributului ar recere 59 mili
oane de franci. Do aici avem să subtra- 
gem o pretenziune a noastră de 28 de 
milioane ce oerivă dela o datorie a Tur
ciei de când s’a cumpărat calea ferată 
Ruscfok-Varna*. La întrebarea dacă Bul
garia vrea să plătească restul de 31 mili
oane, ministrul de finanțe răspunse : «Nu 
pot să zic nimic în numele Rulgariei dar 
în zilele viitoare cabinetul va da o decla
rare«.

Adunarea generală 
a Reuniunei Fomeilor române pentru ajutorarea 

văduvelor sărace din Brașov și Săcele.

Brașov, 1 (14) Dec.

Eri, în ziua S-tului Andreiu, și-a ți
nut Reuniunea femeilor române pentru 
ajutorarea văduvelor sărace din Brașov și 
Săcele, adunarea sa generală în sala festivă 
a gimnaziului românesc.

Adunarea a deschis-o presidenta Reu
niunii, d-na Balașa Blebea. In vorbirea de 
deschidere d-na Blebea comunică, că Reu
niunea împlinește acum 25 de ani de viață; 
caracterisează împrejurările din Brașov 
când s’a înființat Reuniunea și apelează la 

membre, cerându-le să servească cu zel 
cauza Reuniunii.

D-na Elena Sabadeanu în un discurs 
avântat vorbește despre D-na, Susana Andr. 
Mureșianu, care prin stăruința sa lăuda
bilă a dat ființă Reuniunii ; îi aduce omagii 
și propune a i se exprima mulțămita și 
recunoștința adunării generale. .

D-l secretar Dr; I. Blaga cetește apoi 
raportul general despre activitatea comi
tetului ; cassiera d-na Virginia Vlaicu ce
tește raportul special despre starea averii 
Reuniunii și mișcarea cassei în decursul 
anului 1907/8. Averea Reuniunei constă 
din : a) fondul Reuniunii, de cor. 24348’82; 
b) fondul Eufrosina Axente Sever, de cor. 
2135’03; c) fondul Elena A. Popovici, de 
cor. 1024’19 și d) fondul Victoria C. luga 
de Bacia, de cor. 400; total averea este 
de coi” 27908 04. Față de anul trecut a 
sporit averea cu cor. 1132.14. S’au împăr
țit 680 cor., ca ajutoare ia văduve sărace. 
Membre fundatoare sunt 34 și 6 membrii 
fundatori.

In decursul anului s’a înscris d-na 
Elena Sabadeanu în șirul membrelor fun
datoare. Membre ordinare au fost 93, un 
număr prea mic în raport cu mulțimea de 
femei fruntașe, cari ar trebui găsite în 
șirul membrelor. Comitetul a decis a se 
adresa cătră toți preoții de pe teritoriul 
Reuniunii, rugându-i a da mână de ajutor 
Reuniunei stăruind a face membre nouă 
pentru Reuniune.

In presără anului nou se va da pe
trecerea îndatinată și cu acea ocaziune se 
va serba și aniversarea de 25 ani de exi
stență a Reuniunii prin un festival, cu un 
program artistic, la care vor colabora 
tot dame, artiste de samă, invitate de co
mitet. In ziua de S-tul Andreiu s’a cele
brat în biserica română din Brașov-cetat.e 
un parastas, în memoria binefăcătoarelor 
răposate ale Reuniunii. D-na Elena Saba
deanu tot prin un discurs avântat arată 
meritelo deosebite ale d-nei Virginia Vlaicu, 
caro de 18 ani servește, cu mult zel și 
dragoste Reuniunea, în calitate de cassieră; 
propune și adunarea exprimă d-noi Vlaicu 
mulțumită viuă.

Se prezintă budgetul, care se prime
ște cu 1800 cor., la venite, si tot atât la 
esite.

5

Pentru cenzurarea socotelilor anului 
următor se aleg d-nele : Maria Baiulescu, 
Maria Burduloiu și Maria Merclieșan și 
pentru verificarea sumariului adunării 
d-nele: Emilia Aron, Ana Marica și Elisa- 
beta Popp.

rep.

SOIRILE ZILEI.
— 1 Decemvrie v.

Colecte pentru trupele noastre din 
Bosnia- Dela comanda corpului 12 de ar
mată. c. și reg. primim spre publicare ur
mătoarele : Pentru ca soldaților noștri din 
Bosnia, Herțegovina și din sudul Dalma
ției să li-se facă o bucurie de sărbătorile 
Crăciunului, s’au făcut și se fac colecte în 
orașele mai mari. Comanda corpului de 
armată 12 a dispus pe lângă aceasta, ca 
muzica regimentelor din acest corp de ar
mată să dea concerte și petreceri, al căror 
venit curat să se folosească spre ajuto
rarea soldaților încrelințați cu păzirea 
granițelor. Pentru ca să nu se trimită 
toate într’un foc, comanda corpului e apli
cată a primi atât bani cât și alte lucruri 
pe cari le va împărți între soldați sau 
dacă cineva vrea să trimită o sumă oare
care do bani la un anumit loc să facă cu
noscut aceasta corpului de armată. Tot 
astfel cine vrea sa trimită alte obiecte sau 
victualii (cari să nu se strice în decursul 
transportului) e rugat a încunoștiința des
pre aceasta pănă în 20 Dec. n. comanda 
corpului de armată. — într’o listă alătu
rată sunt notate obiectele, cari ar fi mai 
potrivite pentru soldați ca : albituri (schim
buri) călduroase, tutun, țigarete, slănină, 
salam, prăjituri, ceai, cafea, rum, zahar și 
altele cari nu se strică pe drum și se pot 
conserva timp mai îndelungat.

Ar fi de dorit ca cât mai multi să 
I contribue cu bani și cu victualii cauzând 
astfel o mare bucurie soldaților noștri, cari 
pe lângă timpul greu de iarnă mai au ,și 
un serviciu atât de anevoios.

In legătură cu apelul de mai sus 
ni-se comunică din partea magistratului 
orașului Brașov, că Vineri în 18 Dec. n. 
se va aranja de cătră musica militară și a 
orașului un concert, al cărui venit curat e. 
destinat pentru soldații noștri din Bosnia.

Gonferență publică. Eri seara d-l pro
fesor Aurel Oiortea a ținut o interesantă 
conferență despre «Cucerirea aerului*. Ex
punerile d-lui Ciortea au fost însoțite de
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Publicatiune
referitoare la sarcinele de pe case și pământuri cari sunt a se scădea 

la statorîrea dării supletorie după venitul general-
Dare supletorie după venit general se plătește:
a) 30 perțente pământuri, după casele supuse dării de chirie, după 

dările directe de stat prescrise pe anul curent și după aruncul pentru 
rescumpărarea pământului.

&) 40%. după casele, cari plătesc dare după classe.
c) 2O°/o după case și pământuri, cari beneficiează de liberarea de 

dare, perțentele se socotesc după suma de dare, care ar fi trebuit să 
se plătească sub numirea de venit general și arunc pentru rescumpă- 
rare, dacă proprietatea nu ar avea beneficii de a fi liberă de dare pe 
un timp oareși-care.

Proprietarului de casă sau de pământ, a cărui proprietate este în
greunată cu împrumuturi, în sensul articolului de lege XLVI § 13 i-s’a 
dat următorul beneficiu:

a) I-se scade proprietarului 10% din camătă de pe un an ce a 
plătit’o după suma, capitalului încă neplătit pănă la finea anului prece
dent, dar aceasta numai, în cazul dacă și datoria și și caametele sunt 
intabulate.

b) La împrumuturi luate dela institute de bani, cu condițiuni de a 
replăti capitalul în mai multi ani în sume fixate, camăta se socotește 
socotindu-se cât cade pe un an în sensul carnetelor statorite în con
tract dacă îrnprumul se replătește nu la începutul anului ci în decursul 
aceluia atunci se va socoti camăta anuală proporțional după carnetele 
din anul prim și cel din urmă și așa i-se va statori venitul anual general.

Carnetele ce să plătesc după dările statului intabulate nu se sub- 
trag la statorirea dării pentru venit general. (1883 XLVI. § 16).

Din dispozițiunea luată sub a) se vede limpede, că basa scăderii 
sau a subtragerii o formează acea sumă de camătă anuală care se plă
tește după restul de capital rămas neplătit la finea anului ce premerge 
anului în care se statorește darea. Dar dacă un proprietar de pământ 
în luna lui Ianuarie 1908 a luat un împrumut de 100.000 coroane 
dela un privat și din aceasta pănă la 15 Decemvrie a replătit 60.0000 
coroane, atunci baza scăderii sau a subtragerii pe anul 1909 o for
mează 10% din carnetele ce se plătesc după restul capitalului de 
40.000 coroane neplătit încă la finea lui Decemvrie 1908.

Această procedură însă se referește numai la împrumuturile îndati
nate menționate în alineiatul a), pentrucă acestea, se deosibesc în îm
prumuturile luate dela institute cu condiții de plată speciale.

Și anume pentru institute de credit, cari dau împrumuturi la stato
rirea venitului general se observă următoarele:

aa) Carnetele după împrumuturile ce se dau cu replătire într’un 
număr anumit de ani se socotesc pe întreaga durată a anilor și apoi 
drept cassată e acea sumă, care cade pe un an socotită după perțentul 
de camătă pus în contract pentru un an.

bb) Din camăta ce cade pe anul de dare — nu pe anul prece
dent — se iau 10% și în modul acesta se îndeplinește acest beneficiu 
si la împrumuturile, care se ’ncep în decursul anului (1891 41.187 
P, M. R. 1891 P. K.)

Observăm la acest loc, că sub cuvântul camătă la statorirea dării 
după venitul general, înțelegem acea camătă, care o plătește institutul 
după împrumutul original și o petrece și în cărticica partidei cu un 
perțent oare-care fixat, nu poate forma însă basă pentru scădere, ceeace 
se plătesc la institut pentru replătire din capital sau sumele ce se de- 
trag partidelor din partea institutelor sub titlul de administrație (1893. 
Ord. M. Fin. 28058 P. K. 1893 Nr. 13.)

Fassiunea trebue dată la primăria comunală (perceptoratul orășe
nesc) în anul de dăjduire și anume dela 1—31 Ianuarie.

Fasiuni intrate mai târziu în senzul ord. M. Fin. 21275 din 1897 
Martie 23 publicată în P. K. nr. 10 numai pe calea justificării se pot' 
valora și aceasta numai dacă se dovedește că întârzierea s’a întâmplat 
dintr’o cauză neîncunjurabilă.

Despre fasiunea prezentată se dă adeverințe, care servește drept 
dovadă.

Escepțiuni fac cazurile menționate sub b), pentrucă acei plătitori de 
dare, cari iau împrumuturi dela vr’un institut și-l întabulează după ter- 
minul pentru fassionări, au dreptul în termin de 30 de zile după înta
bulare să areto la direcțiunea financiară, că prin prescrierea dării înainte 
de întâmplata întabulare a împrumutului, i-s’a făcut nedreptate și cere 
îndreptare*

Toți plătitorii de dare, cari cu intenție umblă să păgubească erarîul 
în chestia dării de venit general arătând datorii neîntabulate, comit 
transgresiune și se vor pedepsi.

Brasov, 1908. Decemvrie 10.
4351—1. o;?ășeffiiesc.

Nr. 11900—1P08.

Publicatiune
referitoare la fassionarea venitelor din carnete și rente.

Venitele, cari cad sub darea de carnete și darea de rentă trebue 
fassionate din partea celor ce le folosesc sau din partea persoanelor mo
rale pănă în 15 Ianuarie 1909.

Obiect pentru darea de carnete și rentă formează ori-ce avere, cave 
nu e supusă nici mijlocit, nici direct la dare, nici pe pământ, nici de 
casă, nici de câștig, precum la darea, care au să o plătească întreprin
derile și reuniunile, cari sunt obligate a depune socoteală publică, cu 
deosebire formează obiect pentru dare de carnete și rente tot soiul de 
carnete, quote și dividende cari le primește vre-un locuitor al acestei 
țări [individ sau persoană morală] din următoarele isvoare de venit, anume;

cl) Din rente viagere fie din țară sau streinătate, din provederi 
pentru starea de revisuire sau din rente pentru rudenii;

b) Din capitale asigurate prin amanete sau întabulare sau prin 
simple obligațiuni, cambii sau și alt soiu de contracte dacă banii sunt 
dați împrumut fie în țară sau în streinătate, tot asemenea și de capi
tale fideicomisionale, familiare sau fundaționale;

c) Din drepturi ce sunt incorporate pe pământuri din țară, cari 
însă nu sunt supuse dării de pământ;

d) Din acții din țări streine fie fonciere, urbane industriale sau 
comerciale;

e) Din obligațiuni de stat, sau
f) obligațiuni de ale comitatelor, dacă nu-s eliberate de dare prin 

vre-o lege specială;
g) Din venitele, ce le trag pe basa de avisuri, cărticele de de

puneri, alte documente de depuneri sau pe basa de contocurenturi după 
banii depuși spre fructificare la institute de credit, cari pe basa statu
telor lor primesc și depuneri, mai departe la case de păstrare și la toate 
institutele de credit, cari fac și afaceri de păstrare de bani.

Contribuabilii sunt scutiți de a face fasiuni despre venitele din 
următoarele capitale anume:

a) din obligațiunile de stat numite mai sus;
b) din carnetele după obligațiunile de prioritate supuse dării;
c) din carnetele capitalelor asigurate pe întabulare cari le-au îm

prumutat întreprinderilor și reuniunile obligate de a da socoteală publică.
Darea de camătă după aceste carnete le plătește în cazul a) Sta

tul, în cazul bj și cj societatea care plătește celui ce trage camătă și 
o transpune la perceptorat.

Venitul din capitalele așezate la institute de bani menționate sub 
g/. proprietarii acestor bani de asemenea nu-s obligați a face fasiuni.

Pentru aceasta însă institutele de bani sunt datoare:
a) A arăta suma carnetelor plătite după capitale a-le arăta la fie

care pătrar de an în Martie, Iunie, Septemvrie și Decemvrie;
b) a arăta la perceptoratul regesc suma carnetelor capitalisate tot 

la jumătate de an și totodată a-și trimite darea ce cade pe acele ca
rnete, sunt îndreptățite a reținea din cametile plătite sau capitalisate 
suma dării plătite.

Fiind-că darea de carnete și rente este a-se statori totdeauna pe 
basa carnetelor folosite în anul ce premerge anului de dăjduit: de aceea 
pentru statorirea dării pe 1909 trebue fassionat venitul de carnete și 
rente din anul 1908.

Darea de carnete și rente se statorește pentru contribuabili tot
deauna în localitatea unde-și are locuința permanentă.

Contribuabili cari isvoarele lor supuse dării de carnete și rente le 
fassionează cu intenție de a prescurta Statul în venitele sale — fie în 
scris sau verbal — sau cari ascund isvoarele lor de venit prin aceea 
că sau le retac sau spun mai puțin: se pedepsesc în sensul art. de 
lege XLIV, din 1883. §. 100.

Brass6, 10 Decemvrie 1908.
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fabrîcă de spălat șî curățit m mod chemic, Kolozsvăr.
Spală și cab.-ă aJfeâissrâ femeâeșfti șs jpeirafciFu bărbați 

cu aju oral mașinelor tecnnice moderne, foarte frumos curând
și pe lângă prețurile cele mai moderate.
Primește pentru curățit în mod chemi» vestminte femeiești 

și bărbătești, materi de mătase, țesături și obiecte de lux etc.
Reprezentanți în Brasov la

Mlădia Nesag;.ă W. G9, (SE'eSs.eie-iatCEaO. — ITeBefl’att J>2, 
un e se primesc obiectele pe Jâugă revers, și în cel mai scurt 
timp se reinapmază Tot acolo se capătă și registrul prețurilor. 
(‘131.2■-10.) I’siffiUaetiorea sșsi exjBcdas’ea

Tipografia A. Mureșianu, Hr-mov.


