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Principii germani în Viena.
Ce a voit Cesarele german, s’a 

împlinit. Măreața manifestațiune a 
principilor Germaniei în frunte cu îm
păratul Wilhelm, s’a săvârșit eri în sala 
Maria Antoinette din castelul dela 
Schonbrunn; s’a săvârșit cu pompă și 
strălucire adevărat împărătească. Îm
păratul Germaniei, încunjurat de un
sprezece principi federali, între cari 
trei regi și patru mari duci, a gratu
lat împăratului Austriei la jubileul de 
60 de ani al domniei sale. A fost în
tre capetele încorouate și primarul și 
prezidentul senatului din Hamburg, el 
a reprezentat Hanza germană. După 
gratularea principilor a urmat gratu
larea împărătesei Germaniei și a fii
lor ei, prințul August Wilhelm și prin
cipesa Victoria-Luisa.

„Venirea mea" — zise împăra
tul Wilhelm cătră primarul Lueger, 
care l’a salutat în numele capitalei 
austriace — „are să fie o dovadă cât 
de mult stimez și venerez pe Majes- 
tatea Sa împăratul vostru, și-l stimează 
și venerează întreg poporul german." 
In alocuțiunea adresată Majestâței Sale 
Francisc Iosif, împăratul Wilhelm ac
centuează că el și principii au venit 
ca amici și aliați credincioși spre a 
felicita și a aduce omagii aliatului 
credincios și puternicului razăm al 
păcei. A făcut apoi una din cele mai 
măgulitoare declarații zicând, că fie
care din principii regenți germani pre- 
zenți încă înaințe de a se urca pe 
scaunele lor domnești, și-au luat ca 
pildă activitatea de șasezeci de aDi a 
lui Francisc Iosif.

împăratul și regele Francisc Iosif 
a ținut să constate că vizita princi
pilor germani este cea mai viuă do
vadă a alianței strânse și neclătinate 
ce există de aproape treizeci de ani 
între ei și el, bătrânul monarch ju
bilant. Efectul dorit al extraordinarei 
vizite princiare s’a ajuns. Lumea cea 
mare din afară va înțelege din a- 
ceasta vizită mai mult decât s’a 
mărturisit de amândouă părțile, — 
mai mult decât un act de recu
noștință față de un credincios aliat, sau, 
mai bine zis, față cu cel mai credincios 
dintre aliații externi ce i-a avut până 
acum Germania; va înțelege că dom
nitorul marei împărății dela miază
noapte și apus, care e obicinuit a le 
face toate în stil mare, a vrut să dea 
a se cunoaște Europei și lumei întregi 
că împărăția germană, proclamată în 
castelul dela Versailles, a ajuns la apo
geul puterei sale, răzimându-sepe di
nastiile statelor federale germane și 
pe dinastia aliată habsburgică, și având 
totodată de aliat și pe Italia, cu a că
reia dinastie legase alianță încă îna
inte de încheierea tratatelor între 
Bismark și luliu Andrassy.

O putere aceasta mai mult decât 
împuitoare în miezul Europei. Face 
deci o impresiune foarte mixtă, când 
unul din ziarele cele mai răspândite 
șoviniste maghiare asigură, că Ungu
rii privesc cu „sentimente mixte" la 
spectacolul acestei mari festivități a 
națiunei germane ce s’a desfășurat la 
Viena. Adevărat, că dela Arpad în

coace Ungurii au stat în luptă cu 
germanismul năvălitor spre răsărit. 
Ei să laudă, că ’n aceasta luptă aa 
știut să-și apere independența națio
nală față cu puterea covârșitoare nem
țească, apoi se întreabă cam naiv: „Ce 
va fi daGă Ungaria va înceta de a mai fi 
despărțită de Germania prin alcătui
rea de stat neutrală austriacă? Ce 
va fi dacă vizita demonstrativă dela 
Viena își va ajunge scopul și Austria 
și puterea Habsburgilor vor ajunge 
în cercuitul intereselor germane? 
Atunci alianța Ungariei cu Austria își 
va pierde toate favorurile ei și va ră
mânea numai cunoscutul „Drang nach 
Osten" al Nemților.

Apoi își face iluzii cum are să 
se întărească și să se desăvârșească 
înăuntru puterea statului național ma
ghiar prin consolidarea tuturor for
țelor lui și deci sperează, că atunci 
când va sosi ceasul critic, Ungurimea 
va fi gata cu opera acestei consoli
dări, ba mai mult sperează, că uni
tatea germana și unitatea maghiară 
se vor realiza de-odată și ’n același 
timp.

încă și acum șoviniștii sunt pă
liți de laudele umflate, ce li-le-a adus 
împăratul german acum vre-o câțiva 
ani, când cu vizita sa la Budapesta. 
Visul și planul e grandios și ce-i lip
sește este numai, că domnii șoviniști 
ca de obiceiu își fac socoteala fără 
birtaș.

Din dieta ungară. Miercuri s’a înce
put., precum știm, desbaterea budgetului. 
Primul orator a fost deputatul naționalist 
Mihail Polii, care într’un discurs mai lung 
se plânge, că guvernul nu caută să asi
gure existența materială a cetățenilor, ci se 
ocupă cu alte lucruri. Continuând, orato
rul spune, că naționalitățile sunt acuzate 
și urmărite ca trădătoare de patrie și că 
membrii partidului naționalităților sunt mai 
rău tratați ca anarhiștii în Italia. Oratorul 
atacă apoi guvernul pe chestia politicei 
sale din Croația și spune că se poate în
tâmpla să se repete evenimentele sânge
roase din 1883. Un guvern, care se ocupă 
numai de interesele unei singure națiuni, 
a statului, nu poate căpăta încrederea mea 
și de aceea nu voi vota proiectul de buget.

»Reichstag*-ul  german și jubileul Maj. 
Sale Monarcliului. La slârșitiil ședinței de 
Mercuri a >Reichstag«-ului german, preșe
dintele Stolberg a rostit o cuvântare, în 
care a spus, că adunarea întreagă, fără 
deosebire de partide, salută jubileul împă
ratului Francis^ Iosif, arătând simpatiile 
cordiale și încrederea imperiului german 
pentru venerabilul suveran al imperiului 
aliat.

Slovaci pedepsiți pentru turburarea (?) 
serviciului religios. Din Timișoara se a- 
nunță, că preotul evangelic din Antalfalva, 
Iohan Csaplovici, primise o circulară dela 
episcopul Scholtz, de a face serviciul reli
gios și în limba maghiară, pe lângă cea 
slovacă. Această circulară n’a fost adusă 
la cunoștința credincioșilor, din care cauză 
preotul a fost suspendat. Succesorul aces
tuia, încercând să aplice circulara episco
pului a fost împiedecat de cătră Slovaci, 
cari au întrerupt pe preot, cântând cân
tece pati'iotice slave. Poliția a trebuit să 
evacueze biserica. Aceasta s’a întâmplat în 
luna Martie. Au l'ost dați în judecată pen
tru turburarea serviciului religios 90 de 
Slovaci. Prin sentința pronunțată Miercuri, 
au fost condamnați 2 acuzați la câte 4 

luni, 6 la câte trei luni, 8 la câte 2 luni 
și jumătate, 16 la câte 2 luni și 2 la câte 
15 zile închisoare. Acuzații au mai fost 
condamnați solidar la 6280 coroane chel- 
tueli de judecată. Toți condamnații au a- 
pelat sentința.

Omagiu! principilor germani
adus Maj. Sale Monarchului.

Alaltăieri și eri dimineață au so
sit în Viena principii federali ai Ger
maniei, în frunte cu împăratul Wil
helm al Il-lea, pentru a aduce Maj. 
Sale Monarchului nostru omagiile lor 
din incidentul aniversării de 60 ani 
de Domnie, Eri la orele 12 din zi oas
peții princiari s'au presentat în cor- 
pore în castelul din Schonbrunn.

împăratul Wilhelm // al Germaniei 
stând în fruntea principilor federali 
germani a adresat Impăratului-rege 
Francisc Iosif următoarea alocuțiune:

»Inălțătoarea pronie a îndurărei și a 
provedinței divine ne-a unit astăzi în ju
rul înaltei persoane a Maj. Voastre. Șease- 
zeci de ani timp de două generații Maj. 
Voastră a-ți dedicat un zel neobosit și în 
cea mai credincioasă și nobilă împlinire a 
datoriei binelui și fericirei popoarelor Voa
stre. Inima Maj. Voastre va fi cuprinsă de 
mândria îndreptățită a unei înalte satis- 
facțiuni, dacă supușii din toate 'părțile în 
supunere omagială se întrec de a răsplăti 
iubitului Domnitor credința Sa de părinte 
al patriei cu iubire și recunoștință de
votată.

»Dar nu numai milioanele propriilor 
fii ai țării aclamează cu bucurie sărbăto
rească pe iubitul lor Împărat și Rege, nu, 
ci și mai departe peste granițele Monarhiei, 
lumea se pleacă cu adorațiune și admira- 
țiune înaintea figurei venerate a Majestății 
Voastre.

»Maj. Voastră vedeți aici trei gene- 
rațiuni ale principilor germani întruniți în 
jurul Vostru și pe nici unul din ei nu-1 
Veți găsi, care să nu-și fi luat deadreptul 
pildă pe M. Voastră, înainte chiar de a fi în
suși chemat, de-ași exercita datoriile înal
tului său oficiu. Nouă tuturor, Maj. Voa
stră ne-ați dat un măreț exemplu într’o 
muncă de 60 de ani, de care exemplu încă 
și copiii și nepoții celor mai tineri dintre 
noi se vor pătrunde. "Astfel, am alergat 
noi, credincioși amici și aliați ai Majestății 
Voastre și cu noi și soția mea, spre a da 
mărturie de cordialelejsentimente de strânsă, 
amiciție și alipire, ce ne însuflețesc pentru 
Maj. Voastră.

»Din inimă emoționată aducem oma
giul nostru nobilului Domnitor, credincio
sului aliat și puternicului scut al păcii, 
asupra căruia implorăm dela Dumnezeu 
cea mai îmbelșugată binecuvântare*.

împăratul Rege Francisc Josif 
răspunse:

>Dovada amiciției Voastre, mie atât 
de scumpă, care va fi una din cele mai 
prețioase aduceri aminte ale vieții mele, 
mi-a umplut inima de bucurie. Vă rog a 
primi pentru aceasta mulțumirea mea cea 
mai adânc simțită. Cred că-mi este permis 
a privi în actul acesta de alipire cordială, 
ce mă fericește în așa mare măsură, o ma
nifestație sărbătorească, a principiului mo
narchic, căruia Germania îi mulțumește 
puterea și mărirea ei. Și puterea Austro- 
Ungariei zace în acest princip. Și din cre
dința și nestrămutata iubire a popoarelor 
mele câștig totdeauna nouă speranță și 
încredere, pentru de-a-mi împlini datoriile 
ce-mi incumbă.

»Faptul, că-mi este dat a vedea adu
nați în jurul meu un număr așa de mare 
de principi germani, este și cea mai ex
presivă confirmare a raporturilor de alianță 
neclătită, ce esistă între noi de aproape 

30 de ani. Ziua aceasta îmi întărește ve
sela așteptare, că aceasta alianță, care ur
mărește numai scopuri pacinice și la care 
se alătură nizuințele adequate ale altor pu
teri, își va împlini problema până în cel mai 
îndepărtat viitor.

>Rog providența divină, să ia pentru 
toate timpurile sub scutul zău grațios pe 
M. M. Voastre și pe toți principii federali 
germani, precum și peM. Voastră, a căruia 
prezență mă atinge foarte adânc și mă 
îndatorește la cea mai caldă mulțumire*

Dela Sinodul Arhidiecezan 
din Sibiiu.

Sibiiu, 6 Maiu n. 1908.

Ședința a treia din 6 Maiu.

Ședința se deschide la orele 10 a. m., 
de cătră I. P. S. Sa Mitropolitul. Notar Dr. 
G Proca.

Notarul Dr. loan Radu cetește pro- 
cesul-verbal al ședinței premergătoare. Au- 
tenticarea rămâne în suspens, pentruca 
comisiunea școlară să textueze de nou 
propunerea referitoare la școalele comer
ciale din Brașov.

Prezidentul prezentă rugarea depu
tatului sinodal Arseniu Vlaiau pentru a i-se 
da concediu. Se acordă. Alte petițiuni in
trate la prezidiu se predau comisiunei pe
tiționare.

Intrându-se în ordinea .de zi, se con
tinuă discuția pe' articole asupra raportu
lui general consistorial, ca senat școlar. 
Raportorul Dr. loan Stroia propune și Si
nodul ia la cunoștință punctul 4, litera a) 
6) c) și d) din raportul consistorial, accep
tând propunerea potrivită, făcută din par
tea comisiunei. Asemenea se primesc pro
punerile comisiunei, referitoare la punctul 
III. (Catehisarea) și IV. (Examenele) din 
raportul consistorul ui, fără discuție.

La punctul V.»Vizitarea școalelor*  se 
naște discuție. Sunt două propuneri, a mi
norității și a majorității comisiunei șco
lare. Cea primă cere vizitarea școalelor 
prin oameni experți, bărbați de școală, din 
caz în caz, cea din urmă instituirea de vi
zitatori școlari permanenți, ori de inspec
tori supremi școlari.

Vorbește deputatul Nicolae Bogdan 
pentru propunerea majorității din comi
siunea școlară, pentru instituirea de inspec
tori supremi școlari. Rostește o vorbire 
mai lungă, pentru motivarea propunerii, pe 
care o recomandă spre primire Sinodului, 
ca singura modalitate bună de a se face 
vizitarea școalelor noastre confesionale cu 
pricepere și conștiențiositate. Propune deci, 
ca Sinodul să îndrume consistorul arhidie- 
cezan să sistemiseze deocamdată cel pu
țin două posturi de inspectori supremi 
școlari.

P. S. Sa d-1 Arhiepiscop și Metropolit 
loan Mețianu, arată pedecile cari stau în 
calea realizării acestei dorințe. Dorește deci 
să se predee ambele propuneri consisto
rului, spre studiare și combinare, pentru 
a afla cum ar fi mai bine și mai de folos 
pentru școalele noastre confesionale.

Vorbește deputatul Vasile Bămian, 
care e de părerea, că de vizitarea școale
lor vom avea să ne îngrijim numai după 
ce vom ști câte scoale ne vor rămânea ca 
să fie vizitate. Cere să se respecte usul de 
până acum. Consistorul să facă inspecta
rea școalelor din caz în caz, când va afla 
de lipsă.

Deputatul Dr. Miron E. Crislea con
stată, că unii inspectori actuali școlari nu 
fac aceea ce ar putea și ar trebui să facă, 
cu privire la vizitarea școalelor noastre. 
S’a convins despre aceasta la fața locului. 
In principiu e deci pentru instituirea de 
inspectori supremi școlari. Sunt însă pe- 
deci financiare, cari stau în calea realizării 
acestei dorințe. Crede, că înmulțirea per-
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sonalului muncitor în senatul școlar, va 
suplini lipsurile constatate. Propune deci sis- 
temiearect încă a unui post de referent 
școlar, ca să fie doi, dintre cari unul să 
aibă mai mult a face cu inspectarea școa- 
lalor.

Deputatul Nicolae loan propune ace
lași lucru, sistemisarea unui nou post de 
referent consistorial în senatul școlar, și 
precisează în propunere cercul de activi
tate al noului referent școlar, care post să 
se creeze numai decât

Deputatul gSergiu Mectecm nu primește 
nici propunerea minorității, nici a majori
tății, ci propune luarea la cunoștință a ra
portului consistorial. Nu primește nici pro
punerea luî Cristea și Ivan, fiindcă nu 
sunt bani.

Deputatul Parteniu Cosma constată 
întâi de toate, că nu avem oameni pentru 
posturile de inspectori școlari. Protopres- 
biteri harnici ne trebuesc, și se va face 
treabă bună. Să nisuim deci se avem pro- 
topresbiteri conștiențioși. E pentru propu
nerea deputatului Cristea. Primește însă 
și propunerea minorității din comisiunea 
școlară.

Deputatul I. Șenchea propune închee- 
rea discuției.

Vorbește în contra primirei propu
nerii majorității și a minorității Dr. Eu- 
sebiu H Roșea, declarându-se pentru pri
mirea propunerei deputaților Cristea-Ivan. 
Ar dori însă, ca nu Sinodul să decreteze 
sistemisarea noului post de al doilea refe
rent școlar, ci Sinodul să dee indemnisare 
consistoruîui, ca să-l sistemiseze.

Deputatul I. A. de Preda e pentru în
ființarea posturilor de inspectori supremi 
școlari, a căror necesitate e foarte sim
țită. Pledează în o vorbire mai lungă pen
tru primirea propunerii majorității comi- 
siunei școlare, și cere sistemisarea a două 
posturi de inspectori școlari permanenți.

In cestiune de regulament vorbește 
deputatul Victor Torăășianu. Răspunde ra
portorul Dr. I. Stroia. Dr. Miron E. Grișlea 
are cuvântul ca propunător. Cere primirea 
propunerei sale cu adaosul făcut de depu
tatul Dr. Roșea.

Deputatul Nicolae Bogdan apără pro
punerea majorității din conusiune.

Deputatul Sergiu Medean recomandă 
de nou spre primire propunerea sa, de a 
se respinge toate propunerile și de a se 
lua la cunoștință raportul cosistorului.

Raportorul Dr. I. Stroia are cuvântul 
din urmă. Iși cetește de nou propunerea. 
Mâi vorbește în cestiune personală N. 
Bogdan.

Esc. Sa dă unele lămuriri. Urmează 
votarea. Se pune la vot propunerea mi
norității comisiunei școlare și se primește 
cu mare majoritate. Asemenea se primește 
propunerea deputatului Cristea cu privire 
la angajarea unei puteri noua de lucru la 
senatul școlar.

Punctul VJ , VII ți VIII, din raportul 
consistoruîui arhidiecesan ca senat școlar 
se ia apoi,, la propunerea raportorului, la 
cunoștință, fără desbatere.

Urmează raportul comisiunei finan
ciare, S’a constituit astfel: Prezident D. 
Moldovăn, raportor Dr. I. Șenchea.

Raportul consistoruîui arhidiecesan, 
senat epitropesc, se consideră cetit și se 
ca basă pentru desbaterea specială.

La desbaterea pe articole, raportul se 
la cunoștință punct de punct, primin-

du-se propunerea comisiunei, ca consisto- 
rul arhidiecesan să angajeze o nouă pu
tere de lucru și la acest senat (epitro
pesc).

Ședința proximă se anunță pe Joi, la 
orele 10, și ședința se închide la orele 12 
și trei sferturi.

ca 
ia

ia

Dumineca nu va mai pleca flăcăul 
dis-de-dimineață cu traista de merinde pe 
un umăr și cu pușca pe celălalt, ca să 
treacă atâtea văi și plaiuri până la târg, 
la reședință, »la companie*,  unde se strâng 
toți dorobanții cu schimbul, pentru ins
trucție.

S’a șters legendarul »dorobanț cu 
schimbul*,  pe care 1877 ni-l’a trimis la bi
ruință cu ițarii și cușma Iui 1

t-

Și oare să ne pară rău, că în locul 
vechilor împrejurări, împovărătoare pen
tru oștean, să stabilesc altele, cari îl ușu
rează, cari îi cer neîntrerupt doi ani de 
slujbă, dar numai doi — și po urmă îl re
dau familiei și nevoilor lui?

Nu, de loc! Dar totuși dacă el

de

Nu, de loc 1 Dar totuși daca el nu 
era tocmai fericit în dorobănția lui »teri- 
torială«, noi, însă, cari l’ain văzut sosind 
în fugă la primărie, în sunetul cornului, 
sau acei ce l’au auzit noaptea venind cân
tând dela companie sau în miezul zilei de 
Duminecă urcând pe vale sau trecând cu 
pas întins plaiul în ceata tovarășilor, cân
tând cu căciula într’o parte și pușca răs
turnată voinicește pe un umăr, noi cari 
i-am văzut venind așa grăbiți dela in
strucția obositoare ca să apuce și hora din 
sat. noi trebue să ne întristăm, că noua 
lege pentru reorganizarea armatei ne des
ființează dorobanțul cu schimbu...

*
Sf. Gheorghe ! Sosi din nou aceasta 

zi a sfântului, care are cei mai multi lift 
pe pământ, cu deosebire în lumea orto
doxă. Dar dacă acest sfânt oferă pentru 
mulți prilej de chefuri, de veselie, pe iarbă 
verde și chiar de bătaie (tot pe iarbă 
verde'J) apoi pentru mulți alții, mai cu 
seamă orășeni, e un sfânt în adevăr făcă
tor de minuni. El te mută, după plac, sau 
la întâmplare, vrei nu vrei. Nu mai pome
nesc de celalalt sfânt, care în preajma 
iernii te așteaptă cu brațele deschise pen- 
tru-ca să te mute și el la rându-i după 
obiceiu. Dacă ești arendaș îți cere câștiul 
arendei, dacă ești chiriaș îți cere înainte 
pe un trimestru sau po jumătate de an. 
Dar dacă po lângă acoea că aceasta zi îți 
Gere să vâri atât de adânc mâna în pungă, 
n’ar mai fi bucuria, doliciul ce-1 simte un 
om, când se mută, n’ar mai fi entuziasmul 
pe care ți-l procură clipele în cari te arunci 
dintr’nn loc într’altul,—atunci ar trebui să 
desnădăjduim. Să pierdem ori-ce speranțe 
în mântuirea prin credința...

*
Dar nu, nu trebuie să desnădăjduim ! 

Soarta e mai puțin vitregă decât s’ar pă
rea. Oricât ar fi de deprirnătoare plata chi
riei, de caro de altfel nu poți să scapi, îți 
rămâne putința să cauți să alegi după plac 
o locuință, chiar dacă ar fi să te muți de 
trei-ori pe an ! Și chiar dacă ar fi ca să 
spargi cu prilejul mutatului vre-o oglindă

a) pentrucă sub decursul restaurărei 
camerei advocațiale, a aflat de bine a de
părta firma sa românească advOcațială mai 
de 2 stânjeni de lungă adusă din Sibiiu.

b) pentru că e Român.
c) pentru că stau în raport de duș

mănie cu d-lui. (Destul do trist! — Red.) 
Deci dară nu se poate aștepta dela d-sa 
imparțialitatea recerută. Ca Român l’am 
escepționat pentrucă n’am vrut să figureze 
preste tot Român în chestie. Să nu-i dau 
anză de a veni în contrazicere cu conștiința 
sa națională. Dorind ca să fie un for cu
rat străin. Cumcă îmi o adversar a tipă- 
rit’o urbi et orbi.

Prin depărtarea fără incident temei
nic a firmei românești, am crezut a de- 
duco cu tot temeiul, cumcă în folosirea 
firmei nemaghiare află un fapt inconve
nient și așa admis fiind de judecător va 
fi negreșit pentru disciplinarea clientului, 
căci altcum sieși își contrazice, și n’am 
putut aștepta dela votul lui achitarea cli
entului mou Nici după expunerea motive
lor nu s’a depărtat, ci a provocat hotărî- 
rea senatului.

Senatul mi-a respins escepțiunea pro- 
vocându-se lă § 78 al regulamentului ad
vocațial, carele ia de cinosură § 56 a pro
cedure! civ. (art. 54 din 1868).

Ei dar chiar după § 56 lit. e ar fi 
trebuit să se retragă, dară mai cu samă 
bazându-se pre § 68 al procedure! crimi
nale art 33 din 1896, despre care am su
sținut că după natura delictului disciplinar 
mai bazat se poate folosi după natura o- 
biectul de scut și scop și stă mai aproape 
de procedura criminală ca de cea civilă. 
Am susținut dar, că procedura criminală 
ca lege mai nouă a abrogat dispozițiile § 

' 78 al regulamentului advocațial. Și așa 
, mi-am rezervat dreptul a remedia aceasta 
j constituire în eventualul recurs în contra 
I sentinței meritorie.

Am avut și alte motive, căci între 
altele nu am aflat-o de convenient a săr
bători pre Verbeczius illustratus sive auc- 
torul decretului tripartit, a cărui ținută 
față de iobagi este cunoscută lumei în
tregi. Și eu, deși am fost învitat să parti
cip ca referent al unei chestii de drept, nu 
m’am putut, decide a participa la Festa și 
a bancheta acolo.

Dar aceasta împrejurare n’a fost de- 
cizătoare în prima ordine pentru escep- 
țiunilo mele de nedumerire (Judexsuspec- 
tus) ci persoana judelui de sub întrebare 
luându-o în întregitatea sa, cugetând că 
prin aceasta-i dau ocazie ași trage con- 
sequențele. Inzadar a fost părerea mea, 
căci în forma aceasta s’a constituit juriul, 
precum scrie și corespondentul.

Pertractarea a fost tare scurtă. Eu 
am susținut că tipăritura pe plic nu este 
esențială nici demonstrare, ci numai folo
sința unui drept original.

t

i

sau oală, îți rămâne mângâierea că ai să I Terminându-se pertractarea fiscalul a 
treci în miezul zilei pe străzi dealungul, făcut propunerea, cumcă în faptul de mai 
cu camioanele încărcate cu dulapuri, mese 
și scaune trântite frumos una peste alta, 
cu cufere, sobă, boarfe, tingiri etc. Și tu 
vei merge cu cățel cu purcel, cu nevastă 
și cu copii înaintea sau în urma camionu
lui, indiferent.

(Va urma).

Cronici bucureștene.
— 7 Aprilie n. 1908.

Noua lege pentru reorganizarea ar
matei e cea mai frumoasă din câte încer
cări s’au făcut până azi pentru întărirea 
acestei instituțiuni, chemată să garanteze 
integritatea si prestigiul țării.

Dar aceasta reformă permanentizând 
toată armata, desființează batalioanele te
ritoriale.

Un element al armatei, cu care popo
rul se deprinsese mult, poate flind-că se 
asemăna cu elementele organizărilor mili
tare în Principatele de odinioară, un ele
ment obicinuit în viața satelor, un element 
devenit și rămas literar se duce, se duce 
pentru totdeauna...

Părinții feciorului unic nu vor mai 
veni la recrutare să stăruiască pe lângă 
comisie, ca să-l dea »cu scliimbu«, când 
vor ști, că nu se mai poate decât perma
nent pe doi ani!

*

Și dupăce vei isprăvi cu mutatul, care 
ar putea să dureze două sau trei zile pen
tru mângâierea sufletului tău, după ce te 
vei așeza în noua locuință, fericit că ai 
folosit și de rândul acesta cum se cuvenea, 
după datină, această frumoasă sărbătoaro 
a primăverei, vt-i atârna și tu după oglindă 
sau în grindă, o ramură verde, te voi cân
tări și tu, după datină cu întreaga familie 
ca să vezi câte chile sau mai adăogat în- 
tr’un an de zile...

M.

In afacerea încliizițiunei 
dela camera advocaților din Cluj.

Cluj, 5 Maiu n. 1908.
Domnule Redactor 1

Corespondența din Cluj
Maiu, apărută în »Gazeta*3

mă roctificarea următoare:
E fapt că în 2 Maiu a.

cu data de 
de azi, recla-

c., în urma 
epistolei primite în ziua pertractărei, am 
avut onorul al reprezenta pe dl deputat 
dr. I. Maniu în cauza disciplinară în urma 
concluzului de acuză a camerei advoca- 
țiale din loc, No. 513—908. Fiscalul (pro
curorul) camerei a propus acuza pentrucă 
dl Dr. I. Maniu a folosit plicul adresat că
tră cameră cu inscripțiunea tipărită româ
nește: »Dr. luliu Maniu advocat în Blaji. 

înainte de pertractare l’am escepțio
nat pe dl dr. Amos Frâncu, sperând că se 
va retrage înainte de constituire. N’a fă- 
cut-o. Așa am fost silit a-1 escepționași la 
deschiderea pertractărei din 3 motive:

sus a clientului carele l’a repețit prin aceea, 
că în al doilea plic a folosit tot aceasta 
inscripțiune, când la provocare și-a dat 
rectificarea. Iar fiind limba de gestiune a 
camerei cea maghiară, membrii ei sunt 
datori a o folosi aceasta în toate scrierile 
k r cătră cameră, atât în merit cât și la 
plic. Mai încolo a susținut cumcă proce
dura clientului este și în contra §. 2 și 5 
al articolului 4 din 1898 despre numirile 
comunelor. Și așa clientul meu nu numai 
din șematismul comunelor edat din partea 
oficiului central statistic, dar și din praxa 
sa oficioasă știe, că numele locului sediu
lui său nu e »Blaj« ci »Balâzslălva*  și 
după ce folosește numele Blaj, ce nu ob- 
vine în Șematismul oficios, cu aceasta de
monstrează contra linabei maghiare ofi
cioase.

Mai încolo a susținut fiscalul cumcă 
clientul meu în scrierile sale cătră cameră 
s’a folosit de numele precum l’a căpătat 
la botez, iar nu precum e indus în lista 
advocaților, pe când e dator a-1 folosi nu
mai pe acesta. Și dacă se folosește de nu
mele acesta tradus în românește inactivi
tatea sa de advocat, aceasta e demonstra
ție în contra limbei oficioase maghiare. 
Deci dară faptul clientului meu este de a 
se considera de delict disciplinar conform 
§. 66, lit. b) a regulamentului advocațial. 
Prin urmare că conduita aceasta nu se 
poate aduce în consonanță cu demnitatea 
și cinstea advocațială. Deci dară propune, 
pe baza §, 70, punct I.: >dojană în scris<.

La aceasta am răspuns, cumcă liber
tatea modernă nu mai este un concept 
mărginit de stat, nici de rassă, ci un drept 
comun omenesc, care nu se absoarbe prin 
aparținerea la stat și după ce limba este 
una dintre substanțele naționalității, re
spectivul advocat prin aceea că-și folose
ște numele său în limba sa nu demon
strează contra nici unui stat, nici în con
tra unei națiuni.5

Acest drept este un drept înăsent omu
lui. La noi chiar garantat prin o lege fun
damentală, adecă a diferitelor naționalități 
a căror existență s’a recunoscut mai re
cent și de ministrul Andrassy. Am into
nat per tangentem că chiar apărătorul con
telui Vesselenyi Miklos a susținut în apă
rare cumcă a aduce o lege și a nu o eze- 
cuta, e imoralitate. Și și aceea am accen- 
tuat’o, că legea aceasta este mai presus ca 
legile organice, prin care se regulează in- 
stituțiunile iudiciale și nu poato fi abro
gată prin ele, căci are natura unui aran
jament constituțional între diferitele na
ționalități.

Și aceea am amintit, că chestia na
țională nu poate fi tratată cu atrocitate 
și desprețuire, ci numai cu iubire.

Văzând că fiscalul nu este în clar cu 
poziția advocatului, am expus că advoca
tura nu-i oficiu, ci o chemare liberă. Apă
rarea intereselor de drept, conform §. I. 
al regulamentului advocațial înaintea ori
cărei judecătorii ori oficiu, deosebind drep
turile și datorințelc advocatului de mandat 
negotiorum gestio, vocalio, conduclio, etc. 
și caracterizând cumcă advocatul nu se 
denumește, nu se admite prin oficii de stat, 
ci se suscepe prin cameră. In specie am 
amintit, cumcă oficiu public numai acela 
poate fi, care conduce un cerc anumit de 
afaceri publice între marginele competenții, 
pe când aceasta la advocat nu obvine, din 
contră reprezentarea drepturilor cetățeni
lor de stat e pusă chiar în contrarietate 
cu organismul oficial.

Din aceasta rezultă, cumcă documen
tele, scriptele advocatului nu sunt docu
mente publice, căci n’au facultatea legală 
pentru ele și mai cu samă coresponden
țele între advocat și cameră fiind de na
tură internă, cu atât mai puțin pot fi do
cumente publice. Din aceste am dedus 
cumcă folosirea inscripțiunoi pe plic nu 
poate fi o manifestare agresivă preste tot, 
cu atât mai puțin poate fi delict în cazul 
de față, căci clientul meu, so poate folosi 
do numele său precum l’a primit dela na
ștere, iar camera advocațială nu-i oficiu 
de botez sau ,de controlă, deci dară 
nu poate aplica nici §§. 2 și 5, art. 4 din 
1898, despre numirea comunelor, cu atât 
mai puțin căci după cum a expus clientul, 
Blajul are mai multe numiri iar ministrul 
de interne, conform §. 2, încă nici n’a sta
bilit numele oficios al Blajului, fiindcă 
oficiul de statistică nu-1 suplinește, iar §. 5. 
vorbește de scrisori oficioase publice, de 
caro plicul nu se poate considera din mai 
sus espusole motive.

Am amintit și aceea că plicul ca atare 
nu se poate considera de parte esențială 
a corespondenții, e numai întâmplător și 
aci am expus principiul imaterialității.

In fine am determinat conceptul »de- 
monstrațiune«, de care purcederea Clien
tului meu nu se poate considera, căci prin 
plic nu se manifestă vre-o 
tativă.

Din toate aceste am 
clientul meu nu și-a călcat... ........,___
vocațială, n’a călcat demnitatea statului și 
n’a demonstrat contra limbei de stat, căci 
adresa pe plic și toate scriptele au fost 
stilizate în limba statului. Ași merge de
parte, dacă ași expune aci diferința limbei 
do stat de afaceri și limba de serviciu. Mi-a 
fost țînta a arăta cumcă propunerea fisca
lului nu e serioasă. Și am cerut achitarea 
din lipsă do obiectivitate.

Senatul disciplinar l’a judecat con
form propunerei fiscalului Ia dojana în 
scris. Motivele camerei sunt cumcă e drept 
că legea de naționalitate garantează.favo
ruri pentru limba maternă, dar din consi
derări publice înaintea oficiilor, a căror 
limbă e singura limbă folosivera cea ma
ghiară, prin aceasta restrânge folosirea lim- 
belor. Limba camerei ca a unui oficiu con
stituit prin lege pentru executarea func- 

1 țiunilor publice, înaintea ei numai limba 
oficioasă se poate folosi ca limbă de admi
nistrare. Cu atât mai vârtos trebue să o 
facă membrii camerei și cari sunt advo- 
cați maghiari și jură pe constituțiunea țării. 
(Am susținut căjurământul advocatului nu 

- este politic. Deci dară advocatul nici în scrieri 
nici pe plicuri nu poate folosi numai limba 
maghiară.) Față cu datorința aceasta le- 

1 gală ori și ce tendință contrară este cua- 
lificată de delict disciplinar, care îl vede 

> și întru aceea, că acuzatul recunoaște că
■ de acest drept s’a folosit cu intențiune, și
■ faptul l’a și repețit. Plicul camera îlconsi- 
; deră de meritor, căci plicul dovedește ziua 
; întrărei. E document oficios și deci capa- 
i bil de a demonstra cu el. Forul disciplinar 
s nu primește nici acea escepțiune-scuză,
■ cumcă numele oficios al Blajului încă nu-i
■ stabilit. Așa se poate folosi ori și care
• nume și acuzatul s’a indus în lista oficioasă
• a advocaților sub numele I)r. Mania Gyula 

i-igy ved, liâldsls'falva.

vedere osten-

dedus, cumcă 
datorința ad-
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Așa dară advocatul așa are să-și fo
losească numele, și delict disciplinar nu 
vede numai în aceea, că sediul nu și l’a 
tipărit oficios, ci și în aceea, că nici adresa, 
nici ocupația nu și le-a folosit ungurește 
în script cătră cameră, ci l’a determinat 
tradus în altă limbă. Dar și altcum nu se 
recere cumcă o comună să fie întâiu in
dusă cu nume oficios și acuzatul a știut 
cumcă Blajul ca sediu înaintea oficiilor se 
numește Balăzsfalva și chiar el în rubru 
așa l’a folosit. După ce dară advocatul și 
în folosința drepturilor sale aro să păstreze 
demnitatea și cinstea advocațială, proce
dura acuzatului în contra limbei oficioase 
do stat este de a se considera de de
monstrație și nu se poate aduce în con
sonanță cu demnitatea și cinstea advoca
țială și deci a trebuit să fie declarat vino
vat. Ca împrejurare ușurătoare se consi
deră că până acum n’a fost pedepsit.

Așa a decurs lucrul. Pertractarea fiind 
publică ar li putut lua parte cât de mulți. 
Regret că chiar nimeni n’a fost de fată. 
Cu atât mai straniu este cumcă din cores
pondență se vede, că s’au divulgat secre
tele conzultăroi și așadară chiar acela ar 
fi fost în conglăsuire cu interesele clien
tului corespondenții, carele și-a depărtat 
firma nu de mult.*)  Eu în cazul acosta mă 
provoc la §. 76. al reg. de conzultare al 
camerei care zice că conzultările senatu
lui sunt secrete, se decide tot în ședința 
închisă și așa nu pricep cum vine coresp. 
la divulgarea unor împrejurări, cari ar tre
bui să fie tainice, și a căror divulgare este 
nu numai violarea discrețiunei, a colegiali
tății, ba chiar și a secretului oficios.

*) Dacă nu ar fi premers mărturisirea, că 
autorul „trăiește în dujmănie“ cu advocatul din 
Cluj, despre care e vorba aici, l’am întreba ce va 
se zică călărirea dânsului pe aceasta pretinsă de
părtare a firmei ? Depărtarea însăși fără a se ști 
sigur scopul, poate servi de vr’un argument ? Ori 
doară autorul se încumetă a pretinde, că este un 
mai mare și mai consecvent Român decât amicul 
său de odinioară și „dujmanul11 său de azi ? E 
trist că între oameni învățați de talia acestor doi 
antagoniști, pot să obvină astfel de împunsături 
fără de nici un rost, dictate numai de patimă co
pilărească. — Red

**) De ce să nu ia parte dacă e membru ? 
A și pledat pentru client, nu contra lui. Alta este 
firește, cestiunea, cum se pune față cu sentința 
pronunțată de maioritatea acelui senat și ce con- 
zecențe vrea să tragă din ea. — Red.

Oare din 5 care a împărtășit? Străini, 
cari r.’au nici un interes, sau Românul 
care vrea să fie și preamărit și și scuzat. 
Ori și care membru al colegiului ar fi îm
părtășit datele, a făcut rău.'Cor. a voitși prin 
violarea datorinței de oficiu, ca să ridice 
valoarea unui membru, care durere a luat, 
parte în acel senat, care l’a judecat pe 
clientul Dr. I. Mania.**)  Că respectivul a 
rămas, deși recunoașterea faptului că el 
ș’a depărtat firma românească, pe când de 
repetite-ori i-am dat ocazie să se retragă. 
Să nu uite corespondentul că eu am fost 
apărător în cauză și am cercat toate mij
loacele legale, motivele de drept, ca să fie 
clientul meu achitat, fără ca să-mi vină în 
minte a ataca ori demonstra contra limbei 
de stat, susțiind că clientul a avut drept 
a-și tipări pe plic numele cum îi place.

Va fi chemarea înaltei curți supreme 
a aduce sentința finală în chestie, ce ne
greșit va avea să ne servească de cino- 
zură. N’am avuț de gând a publica ches
tia aceasta înainte de resolvirea ei finală, 
dar văd în corespondență tendința și în
cercarea de a corecta un impas prin vio
larea unui secret. Chiar să fie drept pre
cum se scrie în coresp., eu funcțiunea 
mi-am terminat’o. Va fi chiemarea clientu
lui a remedia și a mă și mustra dacă nu 
i-aș fi împlinit mandatul. Ce mult ași re
greta, căci cu cea mai bună conștiință am 
lucrat, încât mi-a permis scurțimea tim
pului.

Cu toată stima 
Dr. Aurel Isac, 

advocat,

ȘTIRILE ZILEI.
— 25 Aprilie.

Rapoartele despre sinoadele din Si- 
hiiu, Arad și Caransebeș, ce ne-au sosit, 
le vom publica, din causa aglomerării prea 
mare de material actual, în numerii viitori. 
Sinodul din Caransebeș s’a închis Marți 
seara. In ședința de Luni d. a. a acestui 
sinod a fost la ordinea zilei și afacerea 
institutului pedagogic din Caransebeș luân- 
du-se o hotărâre, în senzul căreia sinodul 
solicitează cercetarea grabnică a învinui
rilor ivite și aplicarea celor mai riguroase 
măsuri spre înlăturarea a tot co so va 
constata jignitor pentru vaza și reputa- 
țiunea institutelor amintite.

împăratul Wilhelm la Pola, Din Poia 
se anunță următoarele: Pe un timp de 

o frumsoțo rară, yachtul »Hohenzollern« 
a fost așteptat aici Miercuri dimineața. 
Portul era ocupat de trupe, nepermițând 
accesul publicului. Amiralii, generalii și 
ofițerii de stat major austriac purtau uni
formă de gală. La oarele 8 și un sfert 
dim. începe a se zări corpul alb ca zăpada 
al yachtului. Peste câte-va minute se aud 
salvele de salutare. Crucișătorul austriac 
>Lakroma< a eșit întruîntâmpinareayach
tului imperial. La o mică distanță îl ur
mează vaporul Hamburg. In acest moment 
yachtul Hohenzollern, având pe bord pe 
împăratul Wilhelm, se apropie de vaporul 
austro-ungar. Mateloții ambelor vase iz
bucnesc în urale. Pe »Lakroma« răsună 
imnul imperial austriac, iar pe Hoben- 
zollern imnul imperial austro-ungar. După 
câte-va minute >Lakroma« se apropie de 
Hohenzollern și amiralul contele Monte- 
cucali trece pe bordul yachtului pentru a 
saluta pe împărat și îi predă o scrisoare 
autografa a împăratului Francisc losit.

împăratul dă ordin ca mateloții să 
debarce și să expedieze telegrame. Gene
ralul Potiorek, care se afla pe yacFtul 
Hohenzollern pentru a saluta pe împărat, 
se reîntoarce în port și ordonă companiei 
de onoare să se retragă la cazarmă, de 
oare-ce împăratul va debarca dimineața, 
împăratul a răspuns scrisoarei împăratu
lui Francisc losif printr’o telegramă de mul
țumire.

In ctențiimea proprietarilor ih case 
din străzile prin cari trece rețeaua canali
zării. Primim din partea mâi multor pro
prietari de case un apel, prin care se in
vită proprietarii de case din stradele, prin 
cari trece rețeaua canalizării, la o consfă
tuire, care se va ținea Duminecă în 10 
Maiu n. la oarele 3 p. m. în sala dela 
Gewerbeverein, având la ordinea zilei dbs- 
baterea asupra pașilor ce sunt a să între
prinde, însă înaipte de ar fi prea târ
ziu, pentru obținerea legăturei facultative 
(adecă voluntare) și pentru abrogarea le
găturei obligatorice (adecă impuse) cu re
țeaua canalizării. In apel se spune, că ese- 
cutarea legăturei obligate a clossetelor cu 
rețeaua canalizării ar putea aduce cu sine 
pentru mulți proprietari de case ruinul 
material, de oare-ce clieltuelile reale pen
tru aceste joncțiuni, cari au fost stabilite 
de cătră magistrat cu 512 cor. pentru o 
casă mai mică, cu 781 cor. pentru o casă 
mijlocie și cu 908 cor. pentru o casă mai 
mare — astăzi se urcă la circa 1000 cor., 
cei mai multi proprietari de case însă vor 
avea cheltueli de 2000, 3000, 4000 cur. 
Prin urmare se impun grabnici pași pen
tru cassarea hotărârei reprezentanței ora
șului din 13 Dec. 1905.

Îndemnăm pe proprietarii români de 
case să participe la această întrunire în nu
măr cât mai mare.

Condamnarea unui ziarist slovac. Re
dactorul ziarului slovac sNarodni Novini« 
Wladimir Hurban publicând două articole 
scrise de Bjornson în ziarul său și anun
țând că va publica și fotografia marelui 
scriitor, a fost dat judeeăței pentru’ agi
tație. Curtea cu juri din Budapesta l’a 
condamnat Miercuri la două luni Inchi 
soare și 100 coroane amendă.

Studenții croați ia Viena și Praga. 
Miercuri dimineața la oarele 9 au sosit în 
Viena cu un tren special 350 studenți 
universitari din Agram, cari din cauza 
celor întâmplate la universitatea de acolo 
își vor continua studiile la Viena și Praga. 
După oarele 11 ei au apărut în fața par
lamentului, unde pentru menținerea or
dinai poliția era în picioare. Ei au fost sa
lutați de deputății slavi Spincik și Man
dies. O deputațiune compusă din 20 stu
denți a fost primită în sala parlamentului 
de membrii clubului sud-slav. Deputatul 
Ploi le-a ținut un discurs, la care a răs
puns un student croat. Au fost primiți 
apoi și ceialalți studenți, în grupuri de 
câte 20. Ei au trecut în cele din urmă 
prin fața parlamentului și s’au risipit în 
liniște.

Miercuri seara au sosit în Praga 
200 de studenți din Agram pentru a-și 
continua aci studiile în urma evenimen
telor dela universitatea croată. Ziarele 
ceche fac apel pentru sprijinirea stu
denților.

0 viitoare căsătorie a lui Nansen, știri 
din Londra și Christiania anunță că ce
lebrul explorator Fridjof Nansen în timpul 
cât a fost ambasadorul Norvegiei la Lon- 

’dra a reușit să cucerească inima prințesei 
Victoria, a treia fiică a regelui Eduard. 
Această veste este confirmată și prin fap
tul că regele Eduard a ținut să viziteze 
pe Nansen în Christiania. Nansen este vă
duv de un an și este în vârstă de 47 de 
ani. Prințesa Victoria e în etate de 40 
de ani.

In amintita lui Pavel Gotoțiu. Pre
tind mult regretatului Pavel Cotoțiu, fost 
actuar metropolitan și membru deștept și 
folositor al multor așezăminte culturale ale 
noastre, d-nii Dr. loan Borcia, profesor la 
școala civilă a »Asociațiunei« și Nicolae 
Nașcu, paroh în Răstoșnea, dăruesc întru 
eternizarea memoriei mult regretatului, 
anume, la fondul »Victor și Eugenia Tor- 
dășianu pentru înzestrarea fetelor sărace«, 
câte 5 cor., în total 10 cor.

Monografia comunei Sacadate — pre
miată. La concursul cu premii, publicat de 
^Reuniunea română, agricolă sibiană«, pen
tru scrierea monografiilor comunelor din 
comitatul Sibiiu, a întrat monografia co
munei Săcădate, lucrată de elevul semina
rului »Andreian«, clericul loan Podea, ori
ginar din Săcăclate. Această monografie, 
care e scrisă cu dragoste și căldură și 
care dă informațiuni suficiente, pe alocurea 
chiar bogate despre trecutul și starea de 
astăzi a comunei Săcădate, descrie limpede 
situațiunea ei topografică și etnografică, 
sanitară și materială a locuitorilor, mora
vurile, datinele și obiceiurile lor și încheie 
cu o bogată colecție de literatură poporală 
locală: la propunerea profesorului Vasile 
Stan, însărcinat cu cenzurarea ei, a fost 
premiată cu primul premiu de cor. 90. 
Prin această monografie s’a înmulțit nu
mărul mic al monografiilor comunelor 
noastre românești cu una nouă, destul de 
succeasă. Până acum avem, după cum 
știm, monografia comunei OrlatdeR. Simu, 
Gurarâului, de Ioachim Muntean și mono
grafia corn. Răhău de Nic. Cărpenișan. 
Comitetul central al Reuniunii, pe cum 
aflăm, va publică nou jconcurs cu premii 
pentru scrierea monografiilor și a altor 
comune. Cor.

Mișcars anticlericală în Austria, stu
denții germani liberali dela universitatea 
din Insbruck au protestat contra închide- 
rei catedrei profesorului Wahrmund. In 
urma acestui protest, rectorul și-a înaintat 
demisia. Mișcarea se va întinde probabil 
și Ia celelalte universități din Austro-Un- 
garia,

Numărul nostru jubilar.
Ziua aparițiunei numărului ju- 

bilar al » Gazetei Transilvaniei*  se 
va face cunoscută publicului cetitor 
cu opt zile înainte. Observăm, că 
numărul jubilar va fi mult mai volu
minos decât se proiectase la început 
și va cuprinde și număroaso ilu- 
strațiuni.

In urma aceasta ne-am văzut ne- 
voiți a urca puțin prețul numărului 
festiv stabilindu-1 dela 1 Maiu n. pentru 
abonații„(xazetei“,cariîncă nu s’aupre- 
notat, cu 80 bani, ear pentru neabonenți 
cu 1 coroană 50 bani de exemplar. 
Mărindu-sc ediția suntem în pozi- 
țiune de a primi abonamente în 
tot timpul până la aparițiune.

Prețul este în Austro-Ungaria 
1 coroană 50 bani de exemplar (80 
bani pentru abonații > Gazetei f iar 
în România și străinătate 2 coroane 
de exemplar.

Venitul curat din abonamente va 
întră la fondul jubilar pentru ajutora-i 
rea ziariștilor și a scriitorilor român 
dela noi. Convocare!

Despărțământul Blaj al reuniunii în
vățătorilor gr. cat. din Arhidieceza de Gyu- 
lafehdrvâr și Fogaras (Alba-Iulia și Făgă
raș) în senzul §-ului 21 din Statute și 9 
din Regulament își va ținea adunarea, de 
primăvară la 17 Maiu 1908 st. n., la 7 
oare a. m, în școala gr. cat, din Monora 
(Mănărade). La care se învită cu toată 
căldura toți membrii fundatori, ordinari și 
ajutători, domnii preoți în calitate de di
rectori, precum și toți cari doresc binele 
și înaintarea învățământului nostru națio
nal pe lângă următorul

Program: 1. Participarea în corpore 
la serviciul divin la 7 oare a. m. 2. Des
chiderea adunării prin președinte. 3. Con
statarea membrilor prezență. 4. Cetirea și 
verificarea protocolului luat în ședința a- 
dunării de toamnă — 1907. 5. Prelegere 
practică de Iosif Marian, învățător gr. cat. 
în Buzâsbocsârd (Bucerdea grânoasă) tema 

din țintuițiune ^obiectele din școală*  în 
limba maghiară după metodul direct. 6. 
Apreciarea prelegerii practice din partea 
membrilor prezenți. 7. Incassarea taxelor 
vechi și nouă. 8. Raportul cassarului. 9. 
Raportul bibliotecarului. 10. Dizertațiuna 
d. Nicolae Frățilă, înv. gr. cat. în Tiir. 11. 
Apreciarea dizertațiunii din partea mem
brilor prezenți. 12. Alegerea alor 3 comi- 
siuni: a) pentru examinarea raportului ca
ssarului; b) pentru examinarea raportului 
bibliotecarului, și c) pentru înscrierea de 
membrii noi. 13. Raportul comisiunilor a- 
lese sub p. 12. a) 6) și c). 14. Designarea 
locului pentru ținerea adunării de toamnă. 
15. Insinuarea Ia .dizertațiunea pentru a- 
dunarea de toamnă. 16. Alegerea unei co- 
misiuni pentru verificarea protocolului luat 
în ședința de astăzi. 17. Eventuale propu
neri. 18. Alegerea oficialilor despărțămân
tului pe un nou period de un an. ’19. în
chiderea adunării prin președinte.

Nagycserged (Cergăul-Mare) 25 Apri
lie 1908 st. n.

Dem.efr.iu Ban, losif Marian,
președinte. notar.

ULTIME STIBI.
Vîena 8 Maiu. —• Eri dimineață 

la 9 și jumătate, au sosit în stația 
Meidling de lângă Viena, împăratul 
Wilhelm, împărăteasa, principele Au
gust Wilhelm, principesa Victoria 
Luisa. împăratul Francisc Iosif a aș
teptat aci pe înalții oaspeți și s’a 
urcat în trenul lor sosind la ora 10 
la stația Penzing de lângă Sehoen- 
brunn. Aci așteptau toți archiducii, 
archiducesele, autoritățile, primarul 
Vienei, membrii ambasadei germane 
și multe alte persoane oficiale. întâi 
s’a dat jos din tren împăratul l?ran- 
cisc losif, apoi împăratul Wilhelm, 
care a dat mâna cu archiducii și a 
sărutat pe archiducele Francisc Fer
dinand. Primarul Vienei, dr. Lueger, 
a salutat pe împărat în numele ora
șului. Apoi suveranii s’au dus în tră
suri la castelul Schoenbrun în mij
locul ovațiunilor entuziaste ale mul- 
țimei.

Viena, 8 Maiu. Regele Saxoniei a 
sosit eri dimineață incognito. Nu i-s’a 
făcut nici o primire oficială.

Viena, 8 Mai. La prânzul de gală 
dat în castelul Schonbrunn, Maj. Sa 
Monarchul a închinat pentru principii 
germani, relevând amiciția și alianța 
uestrămutată ce există între dânsul 
și oaspeții săi princiari. împăratul 
Wilhelm mulțămind Maj. Sale pentru 
toastul prea-grațios, l’a îmbrățișat și 
sărutat de repețite ori pe Maj. Sa. — 
Regele Italiei a adresat Maj. Sale 
deasemenea o telegramă de felicitare 
foarte cordiulă. Eri seara principii 
germani au părăsit Viena.

Budapesta, 8 Maiu. Banca austro- 
ungară a scăzut scomptul la 4 Ia sută 
cu începere de mâine.

București, 8 Maiu. Din cauza tim
pului favorabil excursiunea suverani
lor pe Dunăre, despre care se zicea 
că se va face cătră sfârșitul lunei 
Maiu, a fost hotărâtă pentru săptă
mâna viitoare. Familia regală se va 
îmbarca Joi, 1 Maiu, la Galați, pe 
yachtul Ștefan cel Mare.

Galați 8 Maiu. — Eri a încetat 
din viață aici cunoscuta artistă ro
mână Fany Tardini, văduva artistului 
Al. Vlădicescu, în etate de 84 ani.

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

Wăllischhof,
sanatoriu aranjat — după sistemul Dr. 
Lahmann — cu toate îniocin rile moderne 
ale thera’piei fisicale și dietetice; */ 2 oră 
depărtare dela Viena în regiune romantică 
și sănătoasă. Posta și telegraf: Ma- 
ria-Enzensdorf bei Wien.

Cu desluș'ri și prospecte stă la dis- 
posiție direcțiunea și medicul șef al sta
bilimentului :

Qr. Marius Sturza.
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„MUNTEAHA”
Societate de credit și păstrare pe acții 

In Ofenbaia.

Convocare!
Domnii acționari ai societății 

de credit și păstrare pe acții “Mun- 
teana“ pe basa decisului adunării 
generale din 18 Aprilie a. c. prin 

< aceasta se invită la

Adunarea generală extraordinară,
care se va ținea în 25 Maiu fi. 1908 
la 10 oare a. m. în Ofenbaia, eventual 
în lipsa numărului recerut de acțio
nari, în 16 Iunie a. c.

Obiecte le:
1. Deschiderea adunării prin pre

ședinte, denumirea unui notar și doi 
scrutători,

2. Aducerea deoisiunei asupra 
disolvări societății

3. Alegerea alor doi acționari 
pentru verificarea procesului verbal.

P. T. acționari sunt poftiți a 
participa la adunarea generală în 
persoană sau prin plenipotențiat, care 
numai acționar poate fi și ași de
pune acțiile, eventual dovezile de 
plenipotență la cassa societății noa
stre, păDă la 12 oare din ziua pre 
mergătoare a adunării.

Ofenbaia, în 2 Maiu 1908.

Direcțiunea.9

azok a legtâbbet igărOnek becsârou 
aiul îs el fognak adatni.

Az ârverăsi feltătelek Buday 
Gâbor brassdi kirâlyi khzjegyzo ird- 
dâjâban (Brassd, kolostor uteza 6. 
szâm elsO emelet) a hivatalos orâk 
alatt ărdeklOddk ăltal bârmikorroeg 
tekinthetbk.

Kelt Brassb 1908. (egyezerki- 
lenczszăznyolcz) ăvi mâjus h6 4-kăn 
(negycdik) napjân.

Buday Gâbor, 
bir. kdzjegyzd,

Nr. 7530—1908.PUBLICAȚIUNE.
Socotelile scaunului orfanal orășe

nesc peanuil907 dimpreună cu bilan
țul lor se află depuse spre vedere și 
esaminare publLă în localul de oficiu 
al scaunului orf. orășenesc timp de 15 
zile adecă dela 6 Maiu până la in
clusive 20 Maiu a. c. Oricine poate

lua îq vedere aceste socoteli în de
cursul zilelor de sos totdeauna în 
oarele antemeridiane.

Dacă cineva ar avea de făcut 
vre-o observare contra acestor soco 
teii, o poate face în seri? la sub
scrisul magistrat.

Brass o, în 1 Mai 1908.
152,1—1, Magistratul orășenesc.

154,1—J.

Ugyszam 196/1908.

Âmrfei hirdetmhy.
Aldlirott kirâly kbzjegyzo Dr. 

Kovăcsy Dânes brassdi ugyved mint 
Staniloiu Gyorgy es Tiutesch Gyorgy 
rozsnydi lakdsok megbizottja meg- 
keresesăre ezennel kOzhirre teszi, 
hogy a kdvetkezo faâru es pedig

I. Csoport:
A rozmyoi vasuti âlldmâs szom- 

sedsâgâban Olekbe rakva elbelyezett 
120. (szâzhusz) inâter bl felhasitott 
biikk tuzifa.

II. Csoport;
A Ro zsny 6 kozseg hatârân 

Schwarze - weidenbaci) erdoteszben 
csomokban es olekbe felrakott 4483 
azaz (năgyezernăgyszâznyolzvanhâ- 
rom) □ meter (1 j 20. es 3/4 meter 
01) felhasitott bflkktuzifa Csoporton- 
kent kiilon-kulon 1908. evi mâjus h6 
IO ik napjân dălutân 3 drakor Rozsnyo 
kOzseg hâzâuâl aJegtObbetigârbnek 
nyilvâny s âiverăseu azonali kesz- 
penz fizetăs mellett, eladatik, me yre 
venni szândekozok oly ertesitessel 
hivatnak meg, hogy sziikseg esetăn

La tipografia și librăria A. Mureșianu 
se află de vândare nrmătorele:

Cărți literare âpărute din ediția „Minerva, 
...r-.-.-■■■■■I BucurescT. - - ----- - ——■-
N. Petra-Petrescu. Uie Marin, istorid- 

ră pentru tinerime, localisată după 
nemțesce. 193 pag. . Prețul cor. 1.50 

Vasilie Pop, „Domnița Viorica" ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto băni) 20 

M. Salodeamt. „Floarea Ofilită", ro
man. Prețul 2 cor. (plus porto bani) 20 

Ștefan losif, „Credințe." Poesii â cor. 
Em. Gâ/rleanu-Emilgar, „Bătrânii", 

sehțe'din vi6ța boarilor moldoveni 
Eugeniu Boureanul. ,Povestiri din 

copilărie". Prețul â . . . cor. 
Vasilie C. Osvadă, „Băncile poporale 

din România" cu un adaus infor
mativ. Prețul 1 cor. (plus 5 b. 
porto).

Se caută o

econoa
pentru un preot dela oraș, rămas df 
tânăr văduv cu trei copii, (cel ma 
mare de 10 ani și cel mai mic de 
5 ani.

îndatoriri are de a conduce me
najul casei și a se ocupa de crește
rea copiilor.

Să -nu fie trecută de 60 ani, dai 
nici sub 40 ani. — Persoanele culte 
sunt preferate. — Condițiuni avan 
tagioase.

Ofertele să se adreseze la ad
ministrația acestui ziar’. (isc,1—3.)

< iîHFSiîEÂEfĂL ib I

De vânzare.
Un teritoriu acomodat pen- 

---- i tru întreprin
deri industriale, cu putere de apă și 
ucele clădiri, vis-ă vis de casarma 
de infanterie cea nouă este de 
vânzare cu condiții favorabile. In- 
formațiuni mai de aproape Strada 
Porții Nr. 15 (în curte).

I

La prea înalta poruncă a Maiest. Sale Ăpost. c, și reg.
A XXVI. LOTERIE de Stat c, f r.

p?ntru scopuri de binefaceri militare.
loteria acesta unică în Austria legal concesionată conține fl8<8 90 

câștâgwri hs fraisi gata în suma totală de 513.580 ( or.

p.în‘H.’â! 200a000 c o b« 6 n e b a si s g a t
Trage-ea urmeză irevocabil în 14 Maiu 1908. Un los costă 4 coiD1,

Losurî se capătă la secțiile loteriilor de stat în Viena III Vordere Zollamts- 
strasse 7. CoiectanțI de loterie, TraficI, la oficiile de dare, poște, telegraf și căi 
ferate, zarafii etc. Planuri pentru cumpărători gratis.

dosurile se trimit franco. z

Direeția e. r. a loteriei
Secția loteriei de stat.

1.50
<1 0.W-10).

1.50

din BUZIflS
La siiimle de riiicM si lieșică. Suueriora oricărei ape mineralo. 

PLĂCUTĂ, PUȚIN ACRIȘăRĂ, FĂRĂ FIER, CONȚINE MULT 
ACID CARBONIC.

Ces deosebire apă «le «nașă răcoritoare. 
Recomandată de medici. Recomandată de medici.

Are efect escelent ca »pă «Se cură la suferințe de rinichi, bășică, 
catar cronic de linichi, formațiuni de peatră și boale catarale de 
secrețiune. — La cerere trimite prospecte] Administrația isvoarelor: 

l irecția băilor MUSCHONG în Bnziaș.

^V0GRĂf7/

1

1 Bcarea §1 sosirea trenariler h stal ras. aag. îii Brașov.
Valabil din 1 Maiu st. n. și până în 1 Oct., st. n. 1903.

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Budapesta:

I. Trenul mixt la ora 5’46 min. dimin.
II. Tr. acoel. (peste Clușiu) la 6. 2’45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la ora 7’30 min. s4ra.
IV. Tr. accel. p. Aiad la orele 10’26 m. s4ra.

Dela Brașov la Bucuresci:
I. Trenul de persone la ora 3’20

II. Trenul mixt la orele 12’00 m.
III. Trenul accel. la ora 2’19 min.

(ce vine pe la Clușiu).
IV. Tren mixt la 6reie 7’47 sera. *

*) (caro circulă, numai la Predeal’.

Dela Brașov la K-ezdi-Oșorheiu Bereczk
si Giuc-Ghimes: I

I. Trenul de pers, la ora 5.15 min. dim.*
II. Trenul mixt la ora 8’41 min. a. m.*

III. Treuul de per. la ora 3’05 m. p. m.
(are legătură cu Ciuc-Szeroda;.

IV. Tren de pers, la 'rele 7 00 m. sera.*
(*  au legătură numai la Szepszi-Szt.-G-yorgy). 

lela Brașov la Zernesci (gara Bartolomeiu)
I. Trenul mixt la ora 8’40 min a. m.

II. Trenul mixt la ora 4 16 min. p. m. 
III. Tren mixt la or*  9 46 sera.

m. dim- 
p. in.
p. m.

I.
II.

III.
IV.

I.

II.

III.
IV.

Sosirea trenurilor în Brașov;
Dela Budapesta la Brașov :

Tren ace. p. Arad la orele 4'52 m. dim. 
Trenul de persone la ora 7’12 dim.
Tr. acoel. peste Olușiii la 6.2’09 m. p. in 
Trenul mixt la ora 8’50 miu. sera.

Dela BucurescT la Brașov:
Tren, de pers, la ora 7’28 min. dimin. 

(numai dela Predeal).
Trenul acoel. la ora 2.18 min. p. m, 

(Are legătură cu Sibiiu și Cluj).
Trenul pers., la ora 4 55 m. p. m.
Trenul mixt, la ora 9T8 min. sera.

Dela Bereczk-Kezdi-Oșorheiu și Ciuc-Ghimes 
ia Bra*ov:

Trenul de persone 1» ora 8.16 m. dim.*  
(are legătură cu Ciuc-SeredaJ.

Trenul de pers, la ora 1’59 m. p. m.*  
Trenul mixt, la 6ra 6’33 m. sera. *)  
Tren mixt, la orele 10’08 m, sera.

(*  au legătură cu Ciuc-Gyimes).
Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomeus.!

I. Trenul mixt la ora 7’12 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 1’39 min. p. m.

III. Tren mixt la ora 7’07 eera.

ilrnșov^ Tergfiii louiui i^r. 30.
Acest stabiliment este provenit cu cele mai S| 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne - 
este pus în posițiune de a pute esecuta orbec (Jj 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:-®

IftIPRIhlATE ARTISTICE
tN M’’ ARGIHT Șl COLORI.

DĂ BȚl DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICETOI PERIODICE.
BILETE lit VISITĂ

liIFURlTR FORMATE.

JROGaAKEJLEGAÎTTE. 
MIȘTE DE L060DKĂ ȘI DE NUNTI

DUPĂ DORINȚĂ ȘT ÎN COLORI.

A.'viTvraiwH.

Comandele eventuale 
tipografiei, Brașov Târgul limiui Nr. 30, îneta-

i

H
■ 
t 
f 
i 
♦< 
* 
*

REGISTRE și IMPRIMATE 
psntru toto speciile de servieiurl. 

ZE3ZZL T2±.

Compturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

(Souv&zts^ în Iotă măvimea-

i1© rr

<3I

I.

II.
III.
IV.

I

£) 7 
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE. 

PREȚURI-CUReȘ ?I DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

■f)

X

tj giulf îndărept în curte. — Prețurile moderate. — | 

Ccmandele din afară rugăm a le adresa la-Q Tipografia A. MTOEȘIANU, Brașov. !
3

6

ca

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


