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mentele cât și inserțiunilt 
sunt a se plăti înainte.
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Delatorii noștri.
Acelora dintre noi, cart, când 

cu schimbarea statutelor „Asocia-' 
țiunei44 nostre, au avut prea bizara» 
der puțin nimerita ideiă de a înlocui 
vechiul titlu al acestei societăți lij 
terare și culturale române cu nu
mirea benevolă, contrasă din silabile 
inițiale și scurtă: „Astra“ — imitând 
astfel pe Maghiari, cari au dat so
cietăților lor dise culturale, în reali
tate înse mult certate cu spiritul 
de cultură adevărată, numele pres
curtat de „Emke44*),  de sigur că nu 
le-a trecut prin minte, că printr’asta 
vor facilita numai șoviniștilor adver
sari jurați ai culturei române de a 
vorbi despre societatea nostră, pe 
care pănă acuma ne-a succes a-o 
feri cât numai nl-a fost cu putință 
de gura lor cea rea.

*) Emke = Erdâlyi magyar kulturegylet.

' Cuvântul „Astra44 adecă e ușor 
de pronunțat pentru amici ca și 
pentru adversari, pentru cunoscătorii, 
cât și pentru necunoscetorii limbei 
române. Der nici de l’ai pune pe rug 
Maghiaral, ori Jidano-maghiarul, care 
nu scie românesce, nu va putâ pro
nunța și scrie fără de greșelă și 
fluent curentul „ Asociațîune*  — și 
din nenorocire pentru raporturile 
dintre poporele acestor țer! de tot 
putini dintre publiciștii și politicianii 
maghiari de acj! sein românesce.

Numirea greu de pronunțat și de 
scris a societății nostre culturale nu 
puț,in a contribuit pănă acuma, ca 
adversarii ei să se ocupe de ea forte 
rar, mai ales, că prin lucrarea ei 
pacinică și liniștită nici nu le dădea 
ocasiune de a se acăța de ea. De 
când inse a ajuns la modă numele 
de „Astra44 pe care gazetarilor șo- 
viniștî de totă categoria ie vine mai 
ușor a-1 scrie, pare că li-s’a desle- 
gat limba și, credincioși tacticei lor 
perverse, găsesc cu cale, în momen
tele de fată, nu numai de a vorbi 
de rău Asociațiunea nostră, der de 
a ațița și agita chiar pe față în 
contra esistenței ei.

Ce ușor i-a fost de esenwlu lui 
Bartha Miklos a scrie sub titlul „Az 
Astra'4, unul din acei articolî agita
tori ai săi, prin cari din cas in cas 
alarmâză pe cetitorii dela „Magya- 
rorszag44 arătându le cât de pericli
tată este nația și patria maghiară 
d;n causa „slăbiciunei“ fișpanilor și 
a polițailor guvernului Tisza.

Pe două colone și jumătate 
Bartha varieză în numărul de Du
minecă al clarului amintit glumele 
sale pe cât de nesărate pe atât de 
reutăciose despre „Az Astra“, „mi 
az Astra?44 și „az Astra emberei44 
și intrând în cârtă cu fișpanul lui 
Tisza și cu primarul guvernamental 
al orașului autonom Timișora, pen- 
tru-că nu și-ar înțelege chemarea 
lor, ajunge la conciusiunea, că 
„Astra44 trebue suprimată și omenii 
„Astrei“ la altă ocasiune trebue să 
fie alungați eu bâta afară din sala 
de întrunire a ei.

Cu ușurătatea și neconsciențio- 
sitatea, ce caracterisâză pe gazetaul 
ungur, ori de câte ori are de a face 
cu vr’una din naționalitățile urgisite, 
pentru care nu mai este loc în a- 
câstă „patrie unitară națională ma
ghiară44, Bartha Miklos se folosesce 
de nisce minciuni încornurate răspân
dite more solită de unele foi de clacă 
jidovesc!, pentru a face din ele cap 
de acusațiune în contra „Astrei“, 
car e — după cum ne asigură și con
fratele de la Lugoș — n’a păcătuit 
de patru-cțecl de ani, de când s’a 
înființat, alfa, de cât că a invitat cu 
abatere de la usul de păn’ acuma, 
trei 4'ai’iștî șovinistl maghiari din 
Timișora la adunarea sa generală de 
Miercurea trecută.

Acestora are să le mulțumăscă 
d 1 Bartha tote datele, ce le ia ca 
pretext pentru a acusa pe ămenii 
„Astrei“, că agitâză în contra na
țiune! și a crăiei maghiare și a-i 
declara de nisce mincinoși înșelători 
ai poporului și ai ocârmuirei un
guresc!.

Și fiind-că numitul domn gaze
tar, care e „gura satului41 între șo- 
viniștii periodului ce-1 străbatem, nu 
pote scrie fără câte un tronf ar- 
deiat al limbagiului seu agitatoric, 
acesta șl-a ajuns culmea în articolul 
„az Astra44 prin afirmarea, ce denotă 
înalta cultură a scriitorului, că „Mișu 
lăutarul singur plătesce mai mult, pen- 
tru-că e un patriot mai de încredere, 
decât totă „Astra'4.

Dâcă s’a păcălit vr’odată Bartha 
Miklos, atunci s’a păcălit lăudând 
peste măsură pe acest lăutar, că ar 
fi refusat de a cânta pe „Domne 
ține și protege44 (Gott erhalte!); căci 
după cum se constată, „patriotismul 
vrednic de încredere44 al lăutarului 
Mișu, nu l’a împiedecat ca, după tu 
șu), cu care a răspuns la toastul pen
tru monarch, se întoneze acordurile 
imnului nostru național român.

Și totuși contra cui se ridică 
Bartha cu atâta furie și lipsă de 
tact și de bună cuviința contra cui 
se ridică, când pune mai presus pa
triotismul pretins șovinist al unui 
lăutar plătit, decât patriotismul taie- 
nilor „Associațiunei14, cari representă 
florea poporului român?

In contra sentimentului se ridică 
acest Cunchus șovinist, în contra sen
timentului. național ce se manifestă în 
iubirea de limbă si de cultură a 
„omenilor Astrei44.

Pentru a suprima acest senti
ment strigă el după poliție și face 
imputări guvernului actual și trecut 
că n’a maghiarisat încă pănă acți 
șcălele Românilor.

Din mândru și mare oposițio- 
nal el devine agent de rând pentru 
planurile destructore de cultură ale 
ministrului Berzeviczy, âr’ din cam
pionul independenții și al liber
tății se face delatorul uduî po
por întreg, leal și credincios, la o 
stăpânire, care țintesce a tace din a. 
cest stat un model de stat polițienesc.

Un rol puțin de invidiat pentru 
un gazetar de talia lui Bartha.

Brașov, 15 (28) Septemvrie.

Obstructiunea Cehilor. Nici nu 
s’a convocat încă parlamentul austriac și 
diferitele partide încep de pe acum a-se 
ocupa cu atitudinea, ce au de gând s’o 
observe în viitorul „Reichsrath44. Gel mai 
de frunte diar al Cehilor „Narodni Listyu 
scrie, că la tdtă întâmplarea partidul Ce
hilor tineri va continua ob3truețiunea, pănă 
când nu va fi secerat victoria deplină în 
cestiunea limbei. De ore-ce Maghiarii per
mit, ca fără de constituție și pe basa §-lui 
14 să se guverneze în Austria, parlamen
tarismul austriac nu mai are nici o valdre 
pentru Cehi; ei n’au deci nici un motiv 
de a renunța la obstrucțiune.

Facultate italiană tn Innsbruck.
Guvernul austriac împlinesce o veche do
rință a Italienilor din Austria: facultatea 
de drept din Innsbruck o separăză de uni
versitate și o transformă în scdlă superi- 
oră italiană independentă. Ordinul minis
trului inslrucțiunei publice privitor la 
acestă facultate italiană, s’a publicat în 
numărul de erî al fdiei oficiale austriace.

Memorandul Sașilor.
(Urmare.)

Să esaminăm acum disposițiile re- 
feritore la esaroenul de capacitate al în
vățătorilor !

Nu vrem să cercetăm, întru cât se 
pdte justifica din punct de vedere peda
gogic divisarea în două examene, dintre 
cari cel de-al doilea să se facă după 
1—2 ani după absolvire; atâta însă este 
cert, că fixarea esamenului special la un 
termin de 1—2 ani după absolvire era 
prevăzută deja în legea instrucției pri
mare, însă măsura acesta s’a dovedit atât 
de rea, încât, inse, și institutele statului au 
fost cele dintâiu, cari—fără considerare la 
disposiția legei — s'au întors cu acest 
esamen la terminul absolvirei. Resultatul 
esamenului maghiar însă este chiar pri
mejduit, dăcă elevii unei preparandii ne
maghiare se aplică la o șcdlă germană 
într’o împrejurime cu populație germană 
și apoi să fie siliți a face după doi anî 
esamen din limba maghiară!

In general trebue să se constate, că 
deosebirea esențială între disposițiile pro
iectului și între cele actualmente în vi- 
gdre, este următărea:

Diploma se dobîndesce acum în timp 
de patru anî, er după proiect în timp de 
5—6 anî, ceea-ce este o scumpire și în- 
greunare a studiului, care, având în ve
dere sărăcia mediului din care se recru- 
teză de obiceiu învățătorii, va ave drept 
consecință reducerea numărului candida- 
ților la acâstă carieră.

Actualmente esamenul pentru di
plomă se face pe lângă intervenția ins
pectorului de șcdle. Conform proiectu
lui, ace3t esamen trece cu totul în resor
tul statului.

Actualmente se face în institutele 
ndstre în limba germană. Conform proiec
tului (§ 70) limba germană se reduce la 
două obiecte. (Religia și morala, pedago
gica și metodica).

In general influenței ministeriale 
i-se dă o intensitate ne mai pomenită.

Să anaiisăm disposițiile referitore la 
acestă influență :

Ministrul va fixa ordinea examenu
lui fundamental (§ 60); el va da permi
siune (§ 32) a depune examenul special 
mai tarefiu decât după doi ani; el va da 
elevilor particulari permisiune (§ 68) de a 
depune esamenul fundamental și special. 
Tot atâtea disposiții îngreunătdre, cari vio- 
lăză grav autonomia bisericei și cari în 
același timp diminuăză pe căi piezișe in
fluența patronilor șcdlei, căci este evi
dent, că fie-care ordine de examen în 
ultima analisă trebue să aibă influență 
hotărîtore asupra întregei instrucțiuni.

Am arătat de repețite-ori, că ante
proiectul violeză grav autonomia bisericii 
nostre. Abstragând de la numărdsele ca
șuri singuratice, pe cari le-am citat deja, 
sunt cu deosebire două puncte, pe cari 
trebue să le considerăm ca vio/dW ex
treme, pănă acum neîncercate, a autono
miei nostre garantate prin lege. Punctul 
întâiu este disposiția vizată în anteproiect, 
că cualificația învățătorilor trebue să se 
dobîndăscă nu ca pănă acuma prin un 
esamen depus la preparandia (seminarul) 
confesională, ci în fața unei comisiuni 
esaininatore de stat. Disposiția acesta este 
gravaminosă în gradul cel mai mare nu 
numai fiind-că ea confiscă brevi mânu 
un drept esercitat din vechime în cadrul 
autonomiei confesionale și duce chiar și 
esamenul asupra credinței și moralei, va 
se dică asupra unor cestiunl de credință, 
înaintea comisiunei statului, — ci și fiind
că esamenul ce trebue depus înaintea fo
rului statului va trebui s6 se facă de acum 
înainte de cătră candidații bisericei nostre 
nu în limba lor maternă, și nu în limba, 
în care și-au căpetat crescerea sciențifică, 
în sfîrșit nici în limba, în care vor fi che
mați a-și practica vocațiunea. lor de înve- 
țători, ci în limba maghiară.

Seim prea bine, că proiectul face 
confesiunilor nemaghiare concesiunea, ca 
esamenul se se pdtă face din două obieote 
(din cele șăse) în limba institutului. Sun
tem însă de părerea, că cu tdtă concesiu
nea acesta, reprimarea limbei de predare 
a institutului merge prea departe și o re
primare în o asemenea măsură nu o ve
dem justificată prin motivarea, că adecă 
candidatul va trebui să-și dovedăscă la 
esamen în chip suficient capacitatea sa în 
întrebuințarea limbei maghiare.

DecS. s’ar ține cont numai de cerința 
acăsta din urmă, atunci ar trebui să se 
evite o codificare a acestei disposiții, prin 
al cărei text candidatul să fie espus ispi
tei, de a renunța în esamen la întrebuin
țarea limbei de predare a institutului, nu
mai ca să-și asigure o apreciare mai bine- 
voitdre a cunoscințelor sale.

Nu găsim potrivită nici espunerea, 
prin care autorul proiectului se încărcă a 
motiva și justifica trecerea în resortul sta
tului a esamenului de capacitate.

A se referi la usul din alte state, ar 
fi un motiv fdrte șubred chiar și atunci, 
când autonomia școlară ar fi și acolo un 
drept al confesiunilor păzit cu gelosie de 
vecurl, sancționat și garantat prin nu- 
mărdse tratate de pace, convenții, diplome, 
jurăminte regesc! și în timpul mai recent 
prin legi, cari posed caracterul unor legi 
fundamentale de stat.

Chiar și când t<5te acestea ar fi de 
față în aceie state, întocmai ca și la noi. 
totuși pentru stabilirea analogiei, ar lipsi 
încă ceva, anume: identitatea scopurilor.
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Decă în alte țări ale Europei, esa- 
menul de capacitate al învățătorilor se 
face în fața unui for al statului, acesta s’a 
făcut cu intențiunea cinstită de a promova 
în tote direcțiunile instrucția primară și 
în special a o feri de direcțiunea retro
gradă, unilaterală-bisericăscă.

Inse când anteproiectul, cu violarea 
gravă a autonomiei, face același lucru la 
noi, unde de veacuri tocmai singuraticele 
confesiuni au fost și sunt încă purtătdrele 
gândirei liberale și ale progresului spiri
tual, acesta nu se face în interesul pro
movării nivelului spiritual al instrucției 
primare, ci, după cum nici nu se tăinuesce, 
în interesul răspândirei intensive și exten
sive a limbei maghiare, său în ultima aua- 
lisă, se o spunem fără încunjur, în inte
resul maghiarisării.

Imposibil de a găsi o altă esplicare 
pentru pretensiunea esagerată, ca învăță
torul să trebuâscă a fi stăpân pe două 
limbi neînrudite una cu alta în așa mă
sură, ca să fie în stare a depune esame- 
nul de capacitate în amândouă limbile și 
în amândouă să fie capabil a preda, cu 
tdte că nici prin minte nu-i trece se pre
dea unguresce și nici odată nu i-se va 
impune de cătră autoritatea b’Bericescă, 
care îl pune în slujbă, ca să predea totă 
instrucția în limba maghiară.

Decă anteproiectul avea în adevăr 
numai scopul, ca fie-care învățător să scie 
unguresce, acăsta s’ar fi putut ajunge pe 
o cale mai simplă și mai cruțătore prin 
aceea, că s’ar fi cerut un esamen riguros 
pentru limba maghiară.

(Finea va urma.)

II. Cestîunea cursurilor practice
la școla superidră de comerciu din Brașov.

— Urmare. —

Intru cât privesce resultatele, ce le-a 
dat șcdlă nostră superidră de comerciu, 
am reprodus aprope literalmente, cele ce 
le spune directorul șcdlei în Anuar. Tot 
așa și ceea ce spune privitor la băncile și 
institutele de credit românescl.

Este adevărat, că elevii absolvenți ăi 
șcdlei comerciale superidre nu sunt destul 
de pregătiți, căci le lipsesce rutina și es- 
periența necesară, seu mai mult decât 
atâta, ocasiunea și posibilitatea de a se 
forma și a-șî câștiga esperiența și rutina 
necesară. D-l director al șoolei propune 
în acest scop ridicarea cursului teoretic 
de la 3—4 ani în șcdlă și apoi înființarea 
de cursuri practice, pentru funcționarii 
tehnici de bancă.

Am aplauda și noi aceste din urmă 
măsuri, ddcă s’ar aplica esclusiv la absol
venții șcdlei superidre de comercid, ori 
s’ar ave în vedere dmeni binișor pregătiți 
pentru acestă. carieră de la niscaiva Aca
demii comerciale. Insă lucrurile se pre- 

sentă cu totul sub o altă formă și sub 
personalul technic vizat se înțelege cu 
totul altceva.

Lăsând la o parte cursul teoretic, ne 
vom ocupa mai de aprope cu conclusul 
delegațiunei băncilor române, luat la 17 
Decemvrie 1901, că pentru ridicarea ni
velului intelectual al oficialilor de bancă 
și pentru crearea unei sucrescențe bine 
cualificate pentru administrarea și con
ducerea băncilor în viitor, să se stăruesoă 
de a se înființa un curs practic, „prin care 
personalul teclmic (?) să se pregătdscă 
anume pentru afacerile de bancă14.

Ori ce om nepreocupat care va ceti 
scrisdrea secretarului Delegațiunei băn
cilor adresată directiunei șcdlei comer
ciale din Brașov și publicată în Anuarul 
acestei șcdle,. va găsi în ea un vot de 
blam la adresa șodlei superidre de comer- 
ciă și a conducătorilor ei. Și ore nu e 
așa, când școla superidră de comercifi ro
mână esistă deja de 35 de ani și unicul 
scop și debușeu al ei era la bănoile ro
mâne din patrie, și totuși abia 1/i dintre 
cei 400 funcționari ai băncilor sunt recru
tați dintre absolvenții acestei șcdle, și nici 
unul dintre ei nu se află în posturi de 
sine stătătore, ci numai în posturi mai 
mici și „aglomerați la câteva institute mai 
mari*.  Raptul real său brutal în sine este 
și rămâne, că Delegațiunea Băncilor — 
quintesența economiștilor noștri — după35 
de ani de esistență a șcdlei găsesce una
nim, că ei nu au lipsă de personal trecut 
și format prin vr’o șcdlă superidră de co
merciu, ci pretind pentru funcționarii lor 
technici actuali spoiala unui curs suple- 
mentar, ca să le dea un titlu și o sanc
țiune legală, și ei să nu le facă boclucurî, 
er absolvenții maturisanți și cei trimiși cu 
stipendii pe la Academiile de comerciu 
din străinătate, pot să ia frunză în buză 
și toiagul pribegiei ca pănă aci, ori și 
mai rău, căci tdte posturile le vor fi în
chise. Ca câștig moral și material, mai 
departe, cine va fi prostul să urmeze 7—9 
ani regulat de cursuri secundare și aca
demice pentru o cualificare, pe care o va 
pută dobândi altul și în câteva săptămâni' 
seu luni, având apoi egale beneficii și 
avantagii ?!

*) De la Bucurescl. — Culeg.

Totuși directorul șcdlei ndstre co
merciale salută cu bucurie ideia, pe care 
o consideră de forte seridsă, o supune 
consiliului școlar, și raporteză că ea ar 
necesita e cheltuială cam de 5000 cordne 
pe an.

Gât de seridsă în sine o considerau 
chiar propunătorii ei, dovedesce că ei în
șiși au retras’o la 24 Octomvrie 1903, — 
decidând, că pănă la alte disposițiuni, să 
se ia de la ordinea (jilei.

Noi vom căuta a ilustra acestă ideiă 
de „cursuri practice14 din punctul de ve
dere social și economic prin două cașuri 
analdge, din care unul fictiv și altul real.

Ce ar dice lumea de es. despre o 
scrisore analdgă adresată uneia din căpe
teniile ndstre bisericesc!?

...înalt Prea Sfinția ta, țineți cu mari 
spese șcdle primare, gimnasiale, preparan- 
diale și seminar teologic pentru a scote 
învățători și preoți cât mai bine pregătiți 
în stațiuni mai bune și mai slabe.

„Der ore nu s’ar pute care cumva, 
nu ați găsi un mijloc, ca să ne dați nouă 
în stațiile cele bune altfel de preoți, un 
fel de moraliști, ori popandoșî, cum se 
numiau înainte vreme, după trecerea unui 
curs prealabil special de 6 săptămâni, pen
tru obraze subțiri și fețe simandicdse? 
Căci cutare este ginere-meu cerul de ec- 
lesie, cutare este vărul meu, cutare ne
potul meu, cutare fiul vărului meu, eli
minat din șcdlă, cutare ruda ndstră & fost 
ofițer în armată der s’a pensionat la vârsta 
de 26 ani pentru a se devota binelui și 
culturei poporului nostru și deci la toți 
le este greu de a mai întră în șcdlă și a 
face un curs regulat. Ddcă se va pute I. 
P. S. ta pe lângă dar, să le dați duhul 
Luminăției vostre și esperiența ce ați 
câștigat’o păstorind un lung șir de ani, 
și decă se va,pute să le dați și un grad 
mai înalt — brâu roșu — numescă se ei 
protopresbiteri ca la Sibiiu, deși abia le mi- 
jesce mustața la unii, său archidiaconi cum 
se usiteză la Blașiu, ori vice archidiaconi 
cum este obiceiul pe la Gherla. Er încât 
este pentru teologii și pedagogii absol
venți ai I. P. Tale, ei mai pot posti și 
rabda, ori mai sunt locuri de refugiu: 
Muntele Athos cu bisericele românesc!, 
Lavra, Kremlinul — ori nouăle țări ale 
Manciuriei câștigate crucei orientale — 
între Tunguz! și Hunhuși, caute și-și vor 
găsi și ei mijldcele de trăit.4*

Nu seim ddcă este mare diferența 
între acesta și spiritul și tendința adresei 
Delegațiunei băncilor române de la 29 
Sept. 1903 și publicată în Anuarul șcdlei 
de comerciu.

Ne mai aducem aminte de cașul de 
la o altă șcdlă profesională *),  ce și-a ser
bat jubileul semioentenar cu mare pompă, 
pentru-că în decurs de 50 de ani a dat 4 
specialiști în serviciul statului și curând 
după serbare au pus în fruntea ei pe unul 
din o altă branșă, er pe cei din branșa 
proprie, veniți de la șcdlele superidre din 
străinătate, pe unul l’a trântit, că nu scie 
destulă carte, că altul este: bun la postă, 
telegraf, ori la căile ferate, pe basă că a 
făcut doctoratul în sciințele economice și 
a făcut și practică în agricultura mare, la 
altul i-s’au oțețit și stricat vinurile pe 
drum, ce le-a analisat; pe' altul purtat 
erăși pe la tdte icdnele și pe la toți sfinții 
l’au trimis, ca să se certe cu bucătarul, eco
nomul, rândașii, portarul etc. etc. Der să 
vedi ai noștri, ce omeni desăvîrșițl sunt?! 

Fratele meu, care avea puțină zăpăcelă 
la cap, ce însă nu-l împedecâ de loc să 
fie 3 an. de cjile dascăl; cumnatul meu cu 
4 cl. primare și o șcdlă elementară, a de
venit consilier ministerial și pdte să fie 
și dascăl la o șcdlă înaltă, ca pe basa pro- 
ponimentelor de 2 ani, să fie numit în 
post devinitiv; feciorul meu de pe capră, 
pe care l’am luat ca ucenic din băcănie 
în câte sciințe și ramure nu s’a specialisat 
el ? deci merita să i-se dea proverbial cele 
7 pite. Ginere-meu întrece pe toți, dă pe 
cel mai bun dascăl și director la șcdlă, 
căci îndată a ajuns la lefă de 800 pe lună 
și apoi subsecretar de stat, și însărcinat 
cu mari lucrări, - la studii nu se prea 
caută; și în fie bărbatul unei nepdte încă 
este bun de plasat’ la șcdlă, căci prin arta 
lui elevii vor nimeri mai bine meseria și 
cariera lor, nu vor mai pușca în vânt — 
ori nimeri ca Zăharia cu oiștea în gard! 
Cu’n cuvânt ai noștri toți calcă a economiști, 
cum alții calcă a popă.

(Va urma.)

Ce s’a petrecut la
adunarea „Asociațiunei“?

Etă ce scrie „Drapelul^ din Lu- 
goșiii față cu învinuirile răutăciâse 
ale foilor maghiare:

Nici nu e trebuință să spunem, că 
la banchet s’a închinat pentru „Maj. Sa 
împăratul și Regele nostru apostolic Fran- 
cisc Iosif I.“ și prin urmare e calomnie 
murdară a presenta toastul loial al d-lui 
Dr. Lemenyi drept un atac contra suve
ranității regatului ungar.

Tot așa e și cu draperiile. Sala de 
la hotel, în care s’au ținut ședințele, con
certul și balul, a fost cu decorațiunea sa 
obicinuită; comitetul aranjator nici n'a adăo- 
gat nimic și nici n’a eliminat nimic. Er 
draperia obicinuită a salei nici nu e fă
cută de hotelier, ci de însuși orașul Ti- 
mișdra, care e proprietarul marelui hotel.

Mai ridicol e de a vorbi despre un 
pretins conflict cu lăutarii, mai ales când 
nu e nici o tradare de patrie a cânta im
nul Gasei domnitore când se rostesce to
astul oficial pentru Monarch. Der la Ti- 
mișdra — din causa neatențiunei lăutaru
lui — nici nu s’a cântat imnul Casei dom- 
nitore, ci un simplu „tuș“, cum se <^ice, 
din care a trecut apoi lăutarul în un pot
puriu național, care se începe cu acor
durile imnului „Deștâptă-te Române". Er 
publicul de la banchet ajerupt în aplause. 
Unde e aici pretinsul conflict?

învinuirea cu pretinsa „garanță“, ce 
s’a refusat autorităților, e o prostie cu 
cdrne. In sensul legilor s’a anunțat adu
narea, banchetul și balul la autoritatea 
competentă, împlinindu-se tdte formalită
țile reclamate de lege, căci la cas contrar 
negreșit intervenea poliția și disolva adu
narea. Ce „garanțe" mai trebuiau onora
rilor șoviniști?

Apoi să ne erte, der e ridicol a-ne 
învinui, că am vorbit românesce la o adu
nare culturală românescă!

Concertul — durere — a fost oât să 
pdte de internațional! Din 9 compositor?,
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Micul sublocotenent Oki.
Schiță, de Rudolf Greinz.

Vasile Petrovici, era fiul unui atașat 
rusesc și și-a petrecut o parte a tinerețe- 
lor sale în Tokio. El a lăsat chiar acolo 
un tovarăș de jocuri, pe micul Oki. Pă
rinții acestuia posedau o mică afacere de 
export de mătasă.

Vasile a trebuit apoi să se întdrcă 
acasă, spre a-și face armata. Au trecut 
câți-va ani de atunci și Vasile, făcând o 
călătorie în lume, a ajuns din nou în țera 
cireșilor și a chrisantemelor.

Micul Oki nu se făcu într’aceea mult 
mai mare, ajunse însă sub-locotenent în- 
tr’un regiment de infanterie. Părinții îi 
muriseră și peste familie au dat multe 
nenorociri. Afacerea de export, în urma 
concurenței, a dat faliment.

In timpul anilor, cât a absentat Va
sile crescuse și Kasira, sora drăgălașă a 
sublocotenentului, o fată căreia i-se dă
duse oultură europenă. Ea conducea me- 

nagiul fratelui său, care îi era singurul 
sprigin.

Vasile Petrovici se aprinse de dra
goste pentru fată, er Kasira, la rândul ei, 
iubia de asemenea pe Petrovici. Va
sile avea de gând să ia chiar de nevastă 
pe Kasira.

Voința familiei lui Vasile a fost însă 
mai tare, decât dragostea lui. Ea s’a-fă
cut luntre și punte pentru a-i scote din 
cap gândul căsătoriei. Și familia a triumfat.

Despărțirea celor doi a fost forte 
grea. Nici fata însă, nici fratele ei nu 
simția nici o mânie. S’au împăcat cu sdr- 
tea, crezând, că așa este voința destinului.

Vasile și Oki s’au despărțit tot în 
prietenia veche. Nu a fost scris în cartea 
sorții, ca frumosa japonesă să fie fericită, 
er micul sub-locotenent se fie cumnatul 
prietenului din copilărie....

Au trecut la mijloc aprdpe doi ani... 
Vasile Petrovici a fost chemat ca ofițer 
în reservă pe câmpul de răsboiti din Man
ciuria.

Brâul regimentelor japonese se strîn- 
gea din ce în ce mai mult în jurul posi- 
țiilor rusescl de la Liaoyang. Apoi au ve

nit filele teribile ale luptei. Bubuitul tu
nurilor, pocnitul armelor-mașine, gemetele 
răniților și ale moribunțlilor.

Și veniau massele dușmanilor din ce 
în ce mai multe. Batalionele par-că eșiau 
din pământ.

Japonesii înaintau peste mormane 
de cadavre. Strigătele lor de „Banzai44 îi 
asurdia pe Ruși.

S’au încăierat în luptă piept la piept, 
cu baioneta, sabia, revolverul.

Vasile Pet.ovici se afla cu compa
nia sa într’o posiție pe care a apărat-o 
cu eroism. I-s’a trimis ajutoi», căci altmin- 
trea era perdut. Insă dușmanul năvălia 
necontenit.

Strapațe teribile. Cu ploia de foc se 
amesteca turbarea elementelor. Furtuni 
mari și ploi nesfîrșite. In noroiul fără 
fund, în ceța grosă din Manciuria muriau 
cu sutele, amici și inimici.

Soldații săvîrșiau muncă supraome- 
nescă. Voința de a muri a subjugat total 
voința de a trăi. Din oră în oră ame
nința de a-se face stăpână istovirea com
pletă.

Și dușmanul se apropia tot mai mult. 

Și tot mai numărdse se iviau stegurile cu 
radele sângerăse ale Sdrelui-Resare pe 
fond alb. Și străbăteau prin cdță și pu- 
hoiâ, prin zăpușâlă și tunete, printre gra- 
nate și bubuit de tunuri...

Atunci se ivesce la câțî-va pași de 
Vasile Petrovici un sub-loootenent ja- 
pones. Vasile ridică sabia să-1 taie.

De odată însă îi încremeni brațul, 
Gu ochii bleojdiți se uita la sub-locote
nent. Era Oki.

Japonesul l’a1 recunoscut de aseme
nea. In mâna iui se afla revolverul pe 
care voia tocmai să-l descarce. L’a lăsat 
însă în jos.

Vasile a uitat pentru un moment si
tuația în care se afla.

Voia chiar să-i pună o întrebare 
care ar fi avut următorul conținut: „Ge 
face Kasira?"

Erau însă numai clipite trecătdre. In 
aceste clipite se uitau cei doi bărbați 
țintă ochi în ochi. N’aveau decât clipite 
pentru cugetare.

Massele asaltatorilor năvăliră din dă- 
rătul micului sub-locotenent, care mai sări 
câți-va pași înainte. 
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ale căror produse s’au interpretat publi
cului, deabia 2 au fost Români, ceilalți 
au fost, 1 Ungur, 1 Neamț, 2 Poloni, 1 
Frances, 1 Norvegian și 1 Muscal!

Mai internațional nici că se pote!
Și totuși ne-au găsit șoviniștii nod 

în papură!
Ei bine, ce va se (jică aoesta?
Și să nu credă cineva, că aici avem 

de a face cu informațiunî culese de pe 
stradă și răspândite în mod inconscient!

Trei jurnaliști șoviniști au asistat — 
■ca ospeți invitați — la adunare și soirile 
aceste nerdde s’au plasat în tote foile din 
Budapesta prin o semioficiosă litografată 
al cărei corespondent a fost de față la 
adunare și a fost în plină măsură a lua 
cele mai autentice informațiunî despre tdte 
detaliile.

Și totuși lansăză astfel de inepții în 
publicistică, pentru a seduce opinia pu
blică maghiară și a o astnuța contra lu
crării pacinice și adevărat patriotice a so
cietăților ndstre culturale!

In fața astorfel de întortocherl și 
falsificări de drept, devine penibil a mai 
invita gazetarii de la foi maghiare la adu
nările ndstre și a mai ședea cu ei la 
masă !

Er dăcă adi mâne îi vom eschide, 
— ceea-ce va trebui să urmeze, decă abu- 
■seză în mod atât de temerar de ospitali
tatea, ce le oferim — er vor sbiera ca 
din gura șerpilor, că noi ne separăm pen
tru a pute mai cu succes „trada patria" !

Resboiul ruso-japones.
După o telegramă din Petersburg, la 

Mukden situațiunea se schimbă (Jilnic în
tru cât acum atacă Japonesii, acum Ru
șii. Nu e vorba însă de ciocniri mari, ci 
de hărțueli între patrule și avant-posturi.

Din cartierul lui Kuroki „Daily Mail" 
primesce soirea, că acolo se crede, că în 
urma retragerei succese a lui Kuropatkin 
prospectele viitdre ale răsboiului s’au 
schimbat esențial. Se prevede, că Kuro
patkin nu se va angaja într’o luptă defi
nitivă la Mukden, ci va atrage după sine 
mai adânc spre nord pe JaponesI,(eventual 
pănă la Charbin, dăoă la jTienling nu va 
da lupta deoisivă.

Din tote semnele se vede, că răsbo- 
iul are să dureze muit. Rusia se va bu
cura în viitor de o mare înlesnire prin 
deschiderea liniei ferate în jurul Baicalu- 
lui. De unde pănă acum trebuiau cel pu
țin patru săptămâni pentru a merge de la 
Moscva la Oharbin, de acum înainte du
rata călătoriei nu va fi de cât cel mult 
12 d e. De acestă înlesnire se va folosi 
Rusia, dovadă modul cum grăbesce trimi
terea trupelor menite a forma a doua ar
mată sub ordinele generalului Grippen
berg.

Țarul Rusiei Nicolae a adresatgene- 
raluiui Grippenberg, comandantul circum
scripției Vilna, o scrisore autografă, prin 
<care îl numesce comandantul celei de a 
doua armate manciuriene. Scrisdrea relevă, 
,qă față cu sforțările înverșunate, cu cari 
Japonesii duc răsboiul, precum și față cu 

înaltele calități răsboinice ale inimicului, 
Țarul se află în necesitatea de a. înmulți 
în mod considerabil forțele militare, spre 
a asigura succese pe cât posibil mai cu
rând. De dre-ce însă numărul trupelor ce 
se vor pune în campanie va fi așa de 
mare, în cât nu vor pute fi lăsate se for
meze o singură armată, Țarul a decis — 
continuă scrisorea — de a împărți forțele 
manciuriene în două armate, lăsând co
manda generalissimului Kuropatkin și nu
mind pe generalul Grippenberg la comanda 
celei de a doua armate. Țarul este con
vins, că generalul Grippenberg o va con
duce, urmând ordinele comandantului su
prem.

— Situațiunea la Porl-Arthur, după 
ultimele telegrame, ar fi desperată pentru 
Ruși. Prin ultimul atac Japonesii ar fi do
bândit succese mari; au ocupat două for
turi mai mari și câteva forturi mai mici 
în partea de nord-vest a fortăreței.Unul din 
aceste forturi este cel numit Kuropatkin, 
care apăra conductul de apă. Prin cuce
rirea lui, Rușii sunt lipsiți acum de apă 
prdspătă. Au însă destule fântâni în ce
tate. Al doilea fort ce l’au ocupat Japo
nesii se află situat lângă muntele Itșan, 
așa că ei amenință acum și fortul Itșan, 
care e cheia Port-Arthurului. Lupta ce s’a 
dat pentru posesiuuea fortului amintit, se 
dice, că a fost atât de înverșunată, în cât 
întrăga garnisonă a fortului a eăjut. Soi
rea despre lupta și succesele aceste ale 
Japunesilor, a dus’o un Chines la Cifu.

Se mai vestesce, că Japonesii au pro
vocat din nou pe generalul Sto*sel  să ca
pituleze. El însă a refusal cu indignare.

Apoi vă<ju Vasile pe un al doilea 
.ofițer alăturea de tovarășul jucăriilor sale. 
Acest al doilea ofițer îi răcni lui Oki o 
comandă.

Corpul lui Oki se cutremură ca de-o 
■scânteie electrică și ținti revolverul asu
pra lui Vasile Petrovici.

N’avu însă timp să-l descarce, căci 
Sabia dușmanului său rus îi despică 
capul.

Ou un gemet sălbatec că<ju Oki pe 
-spate și dispăru în învălmășălă...

Strigăte de furie. Adevărat măcel. 
Vasile Petrovici ca prin minune rămase 
^neatins în pldia de gldnțe.

In retragerea spre Mukden Vasile 
Petrovici nu-și pute scdte din cap pe sub
locotenentul Oki, pe care el l’a omorît, ăr 
sora-sa, pe care o iubia, a rămas fără 
.sprijin în lume.

Iubia pe Kasira cu tot focul inimei 
itineresci, ăr pe fratele său l’a omorît..

Ce se va face acum Kasira?...
După „N. Fr. Pr.“

SOIRILE DILE1.
— 15 (28) Septemvrie.

Regele Carol va sosi mâne, Joi, 29 
Septemvrie în Viena. Încă în acea di, re
gele va lua parte la prândul de curte, ce 
se va da în onorea lui, în castelul din 
Schonbrunn. Regina Elisabeta va sosi în 
Viena Sâmbătă d’minâța și va rămână 
aici numai câteva câsnri. In aceeași <ji, 
părechea regală română va pleca din 
Viena spre Sinaia.

țliua de 13 Septemvrie st. v. Luni 
s’auîmplinit 56 de ani de la lupta pompie
rilor (1848) de pe Dealul Spirei din Bu- 
curesci. In amintirea dilei s’a făcut un pe- 
lerinagiu pios la monumentul din Dealul 
Spirei ridicat, după cum se scie, pe locul 
unde s’a făcut eroica împotrivire a câtorva 
pompieri contra armiei turcesc!.

Baronii cei noi. Au stîrpit deci de 
ani pădurile și au esportat dăge și... s’au 
îmbogățit. Acum au căpătat baronatul. 
Foile maghiare spun, că l’au cumpărat, 
cum se cumpără și alte mărfuri. Cu o 
singură danie s’au creat 10 baroni evrei. 
Patru frați Gutmann și cu șese fii ai lor fac 
la olaltă dece. „E—g“ constată, că pănă 
acuma s’a acordat baronia ungară urmă
torilor jidovi: 1) Schosberger (despre care 
„E—g“ d>ce, că i-s’a stins familia în ra
mura evreescă, va să dică care-o mai- fi, 
o fi convertit), 2) Popper de Podbragy și 
3) Herzog de Csete. — Unul dintre noi 
baroni Gutmann este președintele comu
nității israelite din N. Kanizsa. — Foile 
maghiare oposiționale comenteză nefavo
rabil acordările prea dese de baronie și îi 
înfruntă aspru pe noii baroni, că pdrtă tot 
nume nemțesci. Să-și fi maghiarisat cel 
puțin numele, mângâierea foilor oposițio
nale ar fi mai ușdră.

Congresul studenților iugo slavi, 
ce s’a ținut la Belgrad cu ocasiunea înco
ronării regelui Petru și la care au parti
cipat studenții sârbi din regat, Croați, 
Sloveni, Bulgari și Cehi într’o frățescă ar
monie, a fost turburat de câți-va socia
liști butgarî, printre cari, se bănuesce, că 
au fost și evrei. Sârbii propuseseră să se 
trimită o telegramă de simpatie generalis
simului Kuropatkin, dr alții să se cânte 
în cor imnul național rusesc. Socialiștii 
bulgari protesteză, er o damă socialistă a 
strigat: „Trebue, ca Rusia autocrată să se 
spulbere, pentru mântuirea libertății slave" 
Atunci presidentul congresului, un Șlo- 
vean, a părăsit demonstrativ sala.

Emigrări din Basarabia. Se anunță 
că din Basarabia emigreză în massă sol
dați!, cari trebuesc trimiși în Manciuria. 
Dilele trecute un grup de 60 de inși au 
fost estrădați de eătră autoritățile române. 

In urma intervențiilor Rusiei, s’au înmul
țit santinelele pe malul Prutului.

Esposiția agrară din Bncuresci a 
fost visitată dilele acestea de-o afluență 
enormă. Era o adevărată înghesuială în 
t<5te pavilidnele. Nu e vorbă, sunt și forte 
multe lucruri de văfjut și admirat. Dis
tracțiile n’au lipsit, căci musica militară a 
desfătat pe visitatori de la drele 2 pănă 
la 7, er lăptăria d-lui Paian și berăria Lu
ther au funcționat în continuu.

Ministrul Mirski și Evreii. Cu oca
siunea presenței sale în Vilna, ministrul 
de interne principele Sviatopolk Mirski, a 
primit și o deputațiune a comunității e- 
vreesci. In alocuțiunea ce a adresat de- 

i putațiunei, ministrul de interne a dis, că 
cundsce în mod esact trebuințele corauni- 
tăței și astfel pdte să se ocupe în curând 
în deplină cunoscință de causă de grava 
cestiune evreâscă. Ministrul esprimă spe
ranța, că israeliții vor aștepta măsurile 
guvernului cu deplină încredere. Ei pot fi 
cu totul asigurați, că ministrul are ea de- 
visă dreptatea și deci sprijinul Țarului. 
Vâi;veghea pentru-ca Evreii sp nu fie ne
dreptățiți.

La fondul „Masa studenților" de la 
g-imnasiul pnblic român gr. or. din Brad 
au întrat de la 1/14 Iulie pănă la 14/27 
Sept, a c. următorele dăruiri marinimdse: 
1) De la fondul gimnasial din Brad ca 
cunună eternă pentru fericitul Ioan Groza 
ppresb. în Hălmagiu, vice-președintele re- 
presentanței gimnasiale, răposat la 6/VJII 
1904 20 cor. 2) Ales. Furduiu învățător 
Abrudsat 2 cor., 3) Mănasie Iar preot 
în Simeria, din incidentul alegerei prof. pr. 
Pavel Oprișa de director gimnasial în 
Brad 4 cor., 4) loan Ștefănescu preot în 
Berini, comit. Timiș 2 cor. 5) Dr. A. Cio
ban când, de adv. în M. Radna cu prilejul 
logodnei sale cu d-șdra Alimpia Hamsea, 
celebrată Ia 18 Septemvrie a. c. ca res- 
cumpărare a anunțurilor de logodnă 30 
corona. Binefăcătorii dăruitori primescă 
espresiunea profundei mulțumite. Prad, 
14/27 Septemvrie. 1904. — Comisiunea 
administrativă.

Activitatea Vezuviulni cresce, es- 
plosiunile puternice continuă. Vulcanul 
aruncă materii aprinse la o mare înălțime. 
Bombele vulcanice au incendiat pădurile 
din împrejurimi. A fost de asemenea in
cendiată și gara superidră a funicularului. 
Im timp de 13 ore s’au produs 1844 esplo- 
siuni puternice.

Nouă școiă română în Macedonia. 
La Călirele (vilaetul Salonicului), unde lo- 
cuesc peste două sute familii de Români 
fărșeroți, s’a înființat o școlă românescă 
de băeți și fete, er șcdla grecescă a fost 
desființată pentru tot-dâuna.

Procesul institutelor catolice 
din România.

Sâmbătă la drele 5 p. m. s’a conti
nuat judecarea -procesului călugărițelor ca
tolice. Au fost ascultați martorii: d-1 Ma
laxa, advocat din Galați, care spune, că 
d șdrele Basarabeanu de bună voie s’au 
călugărit și că nu au depus nici un ban 
pentru călugărițele catolice.

D-1 Gr. Trancu, cassier la banca Na
țională, a declarat, că anul trecut au ve- 
venit d-șorele Basarabeanu însoțite de 
Mere Marie Glaire și au depus 120,000 lei 
pe numele lor și 60,000 pe numele maicei 
Marie Claire.

D-na Abramoff, fiind ascultată, de
clară, oă pe .fiica d-sale, care era la insti
tutul catolic din Galați, au aderaenit’o 
maicele și au convertit’o la catolicism.

Ședința s’a ridicat la ora 8 săra.
Luni, (jiua a 5-a a procesului, la ora 

4 p. m. s’a continuat la ministerul instruc- 
țiunei publjce, judecarea procesului.

S’a luat interogatorul d-ș6relor Cor
nelia și N. Basarabeanu, chiemate ca mar
tore.

Ambele au declarat, că au învățat 
în institutul catolic din Galați, și că după 
ce au devenit majore, de bună voie și de 
ore-ce du aveau o religie hotărîtă, tatăl 
fiindu-le armean, er mama grecdică, au 
trecut la catolicism.

Asupra faptului, dăcă au depus suma 
de 60,000 lei pentru institutele catolice, 
pe numele maicei Marie Claire, la banca 
Națională din Galați, declară că nu e ade
vărat și că acei bani au fost ai maicei 
Marie Claire, din averea-i personală.

Ședința se suspendă pentru 5 minute, 
după care se dă cuvântul d-lui Xenopol, 
spre a-șl continua apărarea.

D-sa începe prin a spune, că d-nul 
Theodoru, deore-ce a făcut ancheta în va

canță, când fetele nu sunt la institut, nu 
a putut constata și gradul lor de cultură. 
Mărturisesce, că la institutele catolice se 
dă femeei o cultură contrară celei dorite 
de d 1 Teodoru, care are pentru femee 
idealul socialist, cerendu-i energie și eman
cipare.

Educația din aceste institute tinde a 
face pe femee bună gospodină, casnică și 
instruită pentru a îndulci căminul conju
gal și a alina neplăcerile și suferințele 
vieței sbuciumate din afară a bărbatului.

Acolo se învață fetele se fie manie
rate, er ou emancipate, se cundscă limbi 
străine, să facă față în fine tuturor con- 
dițiunilor și cerințelor sooietăței de adi. 
Pote că e o eduoație greșită, e însă o 
educație necesară.

Mai departe spune, că dela înființarea 
șcdlelor Notre-Dame și pănă astătji, au 
perindat printre ele 16,000 de eleve. Din 
acest număr numai 36 s’au convertit, din 
cari unele sunt străine și altele din pă
rinți catolici, dr cele câte-va Românce au 
trecut la catolicism de bună voie și la o 
etate destul de înaintată.

D-sa îșî încheie pledoaria susținând, 
că instituția călugărițelor este o utilitate 
chiar din punct de vedere național. Fără 
ea cele mai multe fete bogate ar pleca 
în străinătate și ar trăi într’o atmosferă 
cu totul străină de neamul lor. La acusa- 
rea, că se storc bani și se trimit în străi
nătate, spune, că banii rămân în -țâră și 
sunt puși în imensele clădiri ale acestor 
instituții.

Recunăsce ore-carl abateri de la re
gulamente și de la ordinele ministerului 
provenite din nesciință, pentru care cel 
mult, dice d-sa, se pote aplica o pedepsă 
fdrte ușdră. Ședința se ridică la orele 8 
săra.

Marți la orele 5 d. a. a continuat re
plica d-lui inspector Teodoru.

Sentința, ce s’a dat, încă nu ne este 
cunoscută.

Bibliografie.
Limba română poporană și dialec

tul sicilian, paralelă de Alesiu Viciu, 
profesor. Blașitî (Balăzsfalva). Tipografia 
seminariului archidiecesan 1904.

Acest interesant studiu a apărut di
lele aceste și este dedicat I. P. S. Sale 
d-lui metropolit Dr. Victor Mihalyi la a 
căruia îndemn și cu a căruia ajutor auto
rul, d-1 prof. Viciu, a petrecut o vară în 
Sicilia, ca să facă studii comparative în
tre limba română poporană și între dia
lectul sicilian.

Resultatul studiilor sale îl cuprinde 
cartea de mai sus (8° mare pe 120 de pag.) 
După-ce arată nexul între limba română 
și dialectul sicilian și aruncă o privire în 
istoria Siciliei, autorul trateză (îd IV sec
țiuni) analogiile fonetice (dintre ambele 
limbi), morfologice, sintactice și lexicolo- 
gice. In secțiunea V-a se aduc esemple 
seu mustre, cum le numesce autorul. Lu
crarea întrdgă este un frumos început de 
a studia dialectele italiene în raport cu 
limba română poporană din diversele ți
nuturi, pentru care putem numai felicita 
pe autor. — Prețul unui esemplar 1 cor.- 
60 bani.ULTIME SOIRI.

Berlin, 27 Septemvrie. Din Pe
tersburg i se telegratiâză cjiarului 
„Beri. Tagblatt", că după scirl din 
Mukden, armata japonesă se pregă- 
tesce de atac. La Petersburg se crede, 
că o luptă înverșunată se va da în 
jur 'de Mukden. Se svonesce, că la 
75 verste spre ost de Mukden, o parte 
a trupelor lui Kuroki au trecut flu
viul Hun.

Paris, 27 Septemvrie. După o 
depeșă a <Țiarului „Matin“, Japonesii 
au început cu mare furie atacul ge
neral contra Port-Arthurului. Rușii 
desfășură o estraordinară energie în 
apărare. Generalul Fock mai ales 
se distinge prin actele lui de bravură. 
Tote forțele japonese de la Port Ar
thur sunt puse în linie de luptă' 
Probabil, că Port-Arthurul va căde 
în curând.

Petersburg, 28 Sept. Kuropatkin 
nu se va angaja la o lupă decisivă 
înainte de a se uni cele doue ar
mate rusescl.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil Traian H. Pop.
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Szâm 8563—1904. Brassovârmegye a I ispănjâto I.

Brassd vârmegye igazold vâlasztmănyânak folyo evi szeptember ho 21-en tartott iileseben hozott hatârozata alapjân ezennel koztudomâsra 
kir. addhivatalnak a legtobb adotfizetokrol szdlo kimutatăsa, valamint az annak alapjân az igazold vălasztmâny■ âltal 

kim ut atașa a vârmegye fdjegyzojenel a rendes hivatalos 
a nevjegyzek megâllapitâsa czeljâbol uleset folyd evi okto-

hozom, hogy a brassoi m.
az 1905-ik evre dsszeâllitott Brassd vârmegye legtobb adofizeto'k nevjegyzeki 
orâk alatt folyd evi oktober ho 4-eig betekinthetok; es hogy az igazold vâlasztmâny 
ber ho 5-en delelo'tt 10 orakor fogja megtartani.

Mindazok, kik a nevjegyzeki kimutatâs ellen felszolamlâssal elni kivânnak, vagy
igenybe venni ohajtjâk, vonatkozo megjegyzeseiket megtehetik, illetve beadhațjâk vagy a vârmegye fdjegyzojenel folyd evi oktober ho 4-ig a rendes 
hivatalos orâk alatt vagy pedig az igazold vâlasztraânynak a nevjegyzek megâllapitâsa czeljâbol folyd evi oktober ho 5-en d. e. 10 orakor az al- 
ispâni hivatalban megtartando iileseben.

az 1886. evi XXI. t. cz. 26. §-âban megirt kedvezmenyt

I

Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Septemvrie n. 1904.

Renta ung. de aur 4% * » • • 118.75 
Renta de cor du e ung. 4% - - . 97 65
Impr. căii. fer. ung. în aur 372°/0 . 88.90 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 97.75 
Bonuri rurale croats-slaVone . . . 98.50

A brassoi m. kir. adohivatal kimutatăsa iilapjăn osszeâiiitott a legtobb addtfizetok nevjegyzeke a kovetkezd:
Korona fii. Korona fii.

1 Czell Kâroly, gyâros Brassd 28,248 74 64 Schmutzler Gybrgy, gyâros Brassd 1 489 21
2 Dr. Czell Vilmos, gyâros u 24,624 32 65 Ids. Marczell Mihâly, berlo Rozsnyo 1,474 19
3 Oze'l Frigyes, „ n 10,651 35 66 Ifj. Otrobân Rado, hâztulajd. Budapest profeta ut 8 1,470 36
4 Hessheimer Adolf, kereskedd w 6,444 64 67 Dr. Jekelius Frigyes, vârosi < rvos

68 Dr. Philippi Frigyes, iigyved
Brassd 1,438 44

5 Neustâdter Kâroly, gyâros
6 Dr. Fabritius Agost, orvos

5,980 18 11 1.423 62
5.552 14 69 Leitinger Jdzsef, bank igazgatd 11 1,409 02

7 Dreksler Sândor, magânzd 5,547 69 70 Scherg Gybrgy ids., mâszâros n 1,399 90
8 Mayer Emanuel, kereskedd 5,075 26 71 Dusoiu Jânos, kereskedd n 1,373 66
9 Adler Jakab, bankâr 11 4,923 20 72 Copony Traugott, orsz. kdpviseld 1,371 20

10 Adler Adolf, „ n 4,805 17 73 Irk Antal, fdldbirtokos ii 1,370 53
11 Fleischer Mihâly, gyâros n 4,670 59 74 Dr. Muresiânu Aurel, laptulajdonos n 1.355 88
12 Porr Emil, gyâros 55 4 414 96 75 Paul Vilmos, gyâros

76 Fabritius Lâroly, kereskedd
Y) 1,334 78

13 Adler R. Jakab, ruhakeresktdo 17 3,736 56 51 1,323 28
14 Dr. Bogdân Andor, ny. albird S.-Szt.-Gyorgy 3,729 14 77 Damian Simion, iigyved ii 1,313 88
15 Dr Fiechtenmâcher Kâroly, orvos Brassd 3,592 84 78 Witting Ferencz, mdszâros n 1,310 33
16 Copony Mârton, gyâros w 3,379 78 79 Dr. Breckner Vilmos, iigyvdd n 1,300 58
17 Scherg Vilmos, n 3,268 26 80 Dr. Krauss Walter, vârosi koihâzifdorvos „ 1.279 —
18 Mâtyâs Jdzsef, kereskedd w 3,237 80 81 Herter Jânos, gyâros 13 1,267 90
19 Verzâr Istvân, . „ n 2,853 82. 82 Dr. Baiulescu Gybrgy, orvos W 1,214 _
20 Keuyeres Kâroly, gyâros * n 2,779 89 83 Harth Kâroly, kereskedo n 1,206 93
21 Aronsohn Henrik, szâllitd w 2,719 68 84 Porr Alfred, vâllalkozd n 1,197 91
22 Eitel Gusztâv, gyâros 2,688 44 85 Scherg Henrik, mdszâros s 1,193 58
23 Schiel Jânos, „ n 2.553 95 86 Teutsch Gyula, kereskedo 1? 1,186 20
24 Marer Bend, „ 55 2 371 73 87 Ștefani Gybrgy, fhrdbirtokos Fdldvâr 1,170 17
25 Bernbârd Rezsd, gyâros n 2,371 10 88 Tartier Alfred, kereskedd Brassd 1,161 92
26 Popp B. Gybrgy, magânzo w 2,363 70 89 Palm herb Ferencz, kereskedd 1? 1,156 62
27 Hiemesch Henrik, gyâros r 2,335 29 90 Fcirn cs N. Gydrgy, mâszâros » 1,145 70
28 Miess Lajos, kereskedd n 2,27 1 20 91 Zintz Heinrich kereskedd n 1.135 73
29 Mayer Jdzsef, ii'yvdd n 2,262 83 92 Simay Geid kereskedd ii 1,125 46
30 Jeremias Gybrgy, gyâros 55 2,140 95 93 Zeidner Henrik ids., magânzd ii 1,122 97
31 Nemes Peter, kir. kbzjegyzd 55 2,124 42 94 Szeghd Ărpâd, berlo ii 1,1C8 03
32 Papp Lâszld, kereskedb-gyâros 55 2.117 49 95 Schwarcz Andrâs, hâzbirtokos ii 1,098 91
33 If). Scherg Frigyes, gyâros n 2,113 48 96 Kleess Keresztely, berld 71 1,096 80
34 Adler Lipdt, hâzbirtokos 55 2,033 31 97 Dr. S< hwarz Frigyes, orvos n 1.087 —
35 Kertsch Keresztely, ny. vârosi mernbk 55 1,998 90 98 Dr Manoiu Miklos, iigyved

99 Kamner Alfred, kereskedo
ii 1,076 90

36 Bomches Gusztav, kereskedd 55 1,998 57. 1,075 —
37 Schnell Kâroly, kir. kozjegyzd 1,963 56 100 Dr. Vajoa.Gâbor, iigyvâd ii 1,062 94
38 Adâm Kâroly, iigyvdd 55 1,919 14 101 Hornung Kârolv, magânzd n 1.045 92
39 Roth Viktor, gydgyszeresz 55 1,896 — 102 Miiber Gyula, hâztulajd. n 1,045 42
40 Haluskai Vilmos, rdzmiives
41 Dr. Mandi Adolf, iigyved

55 1 866 76 103 Schmidt Lajos, szâllitd / ” 1,029 19
55 1,819 — 104 Kugler Ede, gyogyszeresz l

n 1,027 —
42 Tartier Mârton, magânzo 51 1,808 90 105 ids. Lassel Jend, tanâr H 1,008 72
43 Seewaldt Alfred, malomtulajdonos TI 1,807 57 106 ifj. Kbpe Istvân, bârld Hosszufalu 1,011 17
44 Korodi Mihâly, vâllalkozo n 1,802 08 107 Virâg Jdzsef, venddglds Brassd 1,006 16
45 Schlandt Gottlieb, gyâros n 1,799 64 108 Meschendârfer Jdzsef, lelkdsz Szt.-Peter 1,000 10
46 Maurer Viktor, hâzbirtokos 55 1,795 43 ■ 109 Tischler Jânds, malomtulajdonos Brassd 996 50
47 Reich Agost, vârosi tiszti iigyesz 1,788 02 110 Fratschkes Vilmos, lelkesz Vidombâk 985 —
48 Romer Gyula, tanâr W 1,779 ‘ — 111 Dr. Herfurth Ferencz, fdesperes Keresztenvfalva 981 72
49 Puscariu Jozsef, iigyved 55 1,775 02 112 Dr. Orendi Gyula, iigyvâd Brassd 961 32
50 Remenyik Istvân, hâzbirtokos 55 1,752 51 113 Beer Mihâly, kereskedd 11 955 90
51 Kassik Antal, sbrkeresk.edb 55 1,674 95 114 Stenner Pâl, magânzo n 954 23
52 Malcher Mdr, kâvehâztulajd. Brassd 1,656 88 115 Gydrgy Jdzsef, forrâstulajdonos » 948 30
53 Klein Samuel, fakereskedd 55 1,615 59 116 Dr. Lemeuyi Miklos, iigyved V

11 945 52
54 Tichi Ferencz sorgyâros Fdldvâr 1,605 66 117 Konrâd Ede, vâllalkozd Rozsnyd 934 42
55 Hennin Ferencz, fbldbirtakos Brassd 1,595 • 03 118 Nagelschmidt Jânos. hâzbirtokos Brassd 930 50
56 Sabadean Iânos, kereskedd 15 1,576 80 119 Voina Văzul, esperes t* 929 44
57 Roll Otto, tigynbk 55 1,558 30 120 Bosin Antal, vâlalkozd Apăcza 922 34
58 Savu Gybrgy, kereskedd W 1.548 78 121 Fain Armin, fakereskedd Brassd 903 —
59 Savu Illyds, kereskedd Yf 1,548 78 122 Horn Mdr, „ 11 899 93
60 Stiehler Ferencz, ny. vârosi pânzt ellenbr ,, 1,540 — 123 Dr. Gust Henrik, orvos S95 22
61 Kamner Ede, kereskedd 55 1,532 35 124 Schmidt Vilmos, iigyved 892 24
62 Pr<mtner Jozsef, kereskedd n 1,5 >6 80 125 Lang Kâroly, kereskedd 51 887 66
63 Dr- Lssșel Jeno, tanâr 55 1,501 —

Brassd, 1904. evi szeptember ho 2 l-n. Dr. JEKEL, alispân.

Impr. ung. ou premii.................... 207.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghe fin . 160.75
Renta de hârtie austr...........................99.55
Renta de argint austr....................... 99 50
Renta de aur austr.............................. 119.25
Renta de cordne austr. 4% . . . 99.50
Bonuri rurale ungare 3'/^ °/0 . . . 91.05
Losuri din 1860................................. 154.50

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.14
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 779.—
A.cții de-ale Băncei austr. de credit 670.50
NapoleondorI................................. 19.03
Mărci imperiale germane. . . . 117.37'/.2
London vista ....... 239 50
Paris vista....................................... 95.07 '/2
Note italieue..................................... 95.10

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Septemvrie n. 1904

Bancnote rom. Cump. 18.96 Vend. 19.02'
Argint român. „ 18.80 , 18.90
Napoleond’orî. „ 19.02 „ 19.10
Galbeni _ 11.20 „ 11.30
Ruble Rusesci n 2 62 2.64
Mărci germane „ 117 20 r 117 40*

Tipografia A. Mureșianuț Brașov,


