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sori nefrancate nu ao prlmescu. — Manu
scripte nu se retrăirii tu.

Mercuri 18 (30) Ianuariu.

Brașovft 18 Ianuariu st. v.
Se ne ferescă Dumnedeu de vremuri grele 

și de politica „națională", ce se face pe la noi 
de cătră funcționari și cu funcționarii. Numai 
noi seinul ce amu avută se tragemu cu acestă 
politică în era provisoriului Schraerlinghiană și 
câtu de multă au fostă încurcate trebile nostre 
naționale din partea unoru birocrațl, cari p’a- 
tuncl și pe timpulă înființărei dualismului au. 
jucată ună rolă politică mai însemnată. Amă 
avută si funcționari mai înaltl, cari făceau es- 
cepțiune dela regulă și se purtau cu-o reservă 
prudentă der acum nu voimu se vorbimu de 
escepțiuiu și nici de timpulă trecută, ci de celă 
de fată..

Atâtă pentru trecută, câtă și pentru presentă 
nu ne-a venită și nu ne vine în gândă de a 
ne atinge de sentimentele românesci individuale 
ale funcționariloră de naționalitate română. JEste 
vorba de politică și în politică nu liotăresce 
sentiinentulă cuiva, ci mintea și cugetarea lui 
petrunejetdre și constanța și tăria lui în urmă
rirea scopului. Nimenea nu va susține că func
ționarul ă n’ar fi în stare se desvolte si densulă 
asemeni însușiri, der elu se află într’o posițiune 
dependentă și prin urmare omenii înțelepți din 
tote țerile, ce se dicu constituționale, au con
venită în aceea, că funcționarii nu potă ii ad
miși ca conducetorl politici și chiară și în Un
garia ună funcționară până se află în postă, nu 
pite fi nici deputată.

Scimă înse din esperiință că cu tbte astea 
cele mai mart servicii politice le făcu guverne- 
loru tocmai funcționarii și mai alesă guvernulă 
actuală ungurescă este vestită pentru înriurința 
ce-o eserciteza asupra afaccriloru publice ale 
țevii prin legidnele de funcțiunari, cari depindă 
directă seu indirectă dela atotputernicia lui.

De cându cu memorandulă Româniloră și cu 
manifestatiunile loră naționale din anulă trecută 
dlu ministru-președinte s’a gândită, că nu este 
bine se lase conducerea politicei la Români în 
mâna „agitatorii oră și a dușmaniloră statului", 
cari nu depindă dela grația Esceleuției Sale și 
de aceea a pusă în mișcare pe funcțiunarii de 
Română, câți se mai află pe ici pe colo forte 
sporadică, ca se sară ei spre a scăpa patria 
de memorandele și protestele Româniloră.

Teremulu de operațiune și l’a alesă d-lă 
Tisza în Ungaria, pentru că în Ardeală, grațiă 
sistemului seu de guvernare, nu mai putea aflâ 
nici cu lampa lui Diogene funcțiunari de Ro
mână mai înalți, cari se potă lua asuprașl acea 
gravă misiune, din simpla causă, că afară de 
vreo doi trei, cari ișl vedă de afacerile loră și 
nu facă politică mare, în Ardeală sunt la pos
turile de capeteniă totă numai Unguri, Armeni, 
Jidani s. a.

Mai ântăiă a fostă cavalerulu Mihalka, care 
a răpezită lancea s’a de scorță putredă din Mar- 
mația asupra memorandului conferenții naționale 
române din 1881. încercarea lui eroică a fostă 
întâmpinată cu hohote asurditore din CarpațI 
până la Tisa.

Au urmată protestele nostre contra proiec
tului de lege pentru scolele secundare. Atunci 
d-lă Tisza a începută foculă cu vestitele circu
lare episcopescî, și l’a susținută c’ună asaltă 
alu cohortei credincioșiloră săi din dietă, cinci 
la numeri!. Zadarnică și ridiculă încercare !

Sosescă alegerile municipale. Totă apa- 
ratulă de funcțiunari se pune în mișcare, ca se 
curățe administrația de elemente naționaliste, 
în Carașă-Severină se provocă o luptă grozavă 
dc principiu. Idea de stată este pusă înainte. 

si se trâmbiță prin țeră și prin lume, că tre
bue se cadă candidatulu Româniloră la pos
tulă de vice-comite, ca se se salveze acea 
ideă. Persona combătută cu atâta înver
șunare era de 15 ani în serviciulă acelui 
județă, avea totă aptitudinea pentru pos
tulă de vice-comite și. ce e mai multă, făcea 
parte din partida guvernului, numită „liberală." 
Der foile jidano-maghiare strigau neîntreruptă: 
josă cu Simonescă — de elă este vorba — 
căci realegerea lui ar însemna unu desastră 
alu guvernului și ală causei, ce-o representă 
acestă guvernă.

Omenii nepreocupați își făceau cruce și se 
minuuau de acAstă comediă. Ce i-a ajunsă pe 
domnii (Jilei ca se declare pe blândulu și liniș- 
titulu Simonescu de oină periculoși! ideei de 
stătu ? De ce s’au sculată ei cu atâta putere 
în contra alegerei lui ? — Dela unu timpi! în- 
coce au trebuită înse se se convingă totă mai 
multă, că realegerea lui Simonescu de aceea a 
fostă așa de multă combătută, pentru că elu 
mai înainte fusese aleșii de cătră Românii na
ționaliști fără scirea d-lui Tisza. Si ministrulă ♦ > 1 
nostru de interne nu e dedată a suferi în func
țiuni mai însemnate omeni, cari nu au se mul- 
țămescă. și nu așteptă totul ii dela grația lui.A.

însuși purtarea din urmă a d-lui Simonescă 
adeveresce, că la alegerile trecute nu s’a tractată 
de persona lui, care era destulă de devotată 
guvernului, ci scopulă falangei jidano-maghiare 
a fost numai de a umili și a respinge partida 
națională română din Carașă-Severină, ca se Ie 
fie apoi cu atâtă mai ușoră a-o distruge cu 
totiilă. Șiretulă ministru-președinte n’a pututii 
se ’și alegă pentru acestă operă de distrugere 
unu ică mai bună decâtu pe d. Simonescu însuși.

Se fimă bine înțeleși. Nu voimă se dicemă, 
că d. Simonescu ar a\A intentiuni ostile fată de 
acea partidă, care l’a susținută, l’a alesă la 
postulă celă mai de frunte în comitată și i-a 
ajutată a’șî câștigă ună renume orecare și afară 
de marginile județului, în care servea. Der d. 
Simonescu, pote fără se aibă consciința urmă
ritori! atitudinei sale celei mai noue, se face 
adi instrumentală guvernului spre a lovi în 
principiulă ee’lă representă partida națională 
română din Carașu-Severină și pe care l’a re- 
presentată și densulă, în modă implicită, pe 
câtă timpă a fostă susținută de acestă partidă 
și pe câtă timpu a primită sprijinulu ei.

Durerosă afacere acesta: După ce guverna
mentalii s’au pusă luntre și punte câ se trân- 
tâscă pe vice-comitele Simonescu și după ce au 
reeșită, organulă loru din Pesta începu a’lă 
compătimi și a asigura, că stăpânii dilei s’au 
îngrijită și pentru Simonescu și îi voru da unu 
mandată de deputată, care a devenită vacantă, 
în cerculă Bocșei. Alegerea se facil dilele 
aceste și d. Simonescu primesce a fi alesă cu 
concursulă acelora, cart l’au fostă respinsă cu 
câteva septemânl mai înainte dela cârma comi
tatului, ear’ naționaliștii fiindti în minoritate se 
absțină cu totală dela actulă electorală.

Guvernamentalii ’șl-au disu : pe omulu acesta, 
care ’șl-a câștigată o popularitate atâtă de 
mare în timpulu din urmă nu putemă se’lă lă- 
sămu se ni’lu iea naționaliștii, ci trebue se’lă 
folosimă pentru scopurile partidei nostre. Ei au 
lucrată cu minte și consecuentă. D. Simonescu 
este înse acela, care n’a lucrată nici cu capă, 
nici n’a fostă consecuentă. O spunemă cu pă
rere de reu, der trebue se o spunemă, D. Si
monescu ne-a dovedită, că se pricepe la admi
nistrația comitatului și amu fi dorită se nu ne 
fi dovedită niciodată câtă de reu se pricepe la 
politică.

Nu-i imputămă d-lui Simonescu, că a pri
mită ună mandată de deputata, der îi împutămă 
că l’a primită sub asemeni împrejurări și că a 
mersă penă a 'glorifica în programa s’a de de
putată propriulu seu desastru la alegerea de 
vice-comite. Decă d-lă Simonescu, deputatulă, 
susține, că guvernulă are „întențiunl salubre", 
atunci a fostă o mesură de salubritate și aceea, 
că Simonescu, vice-comitele, a .fostă scosu 
afară din prefectura dela Lugoșă. Der d. Si
monescu nici consecuentă nu este, căci decă a 
primită odată sprijrnulă naționaliștilor!! la ale
gere, nu-i era iertată, ca elă însuși se desavu- 
eze acestă sprijină desavuându-’șl așa dîcAndă 
propria personă căci din momentulă cându a 
fostă resturnată de cătră contrarii Româniloră 
elă nu ’și aparținea numai sieși, ci și acelora 
cari s’au grupată în juruit! lui.

Pasulă neprecugetatu ală d-lui Simonescu, 
care a causată așa de mare bucuriă colegiului 
funcțiunariloru în activitate și neactivitate dela 
„Viitorul”, este f6rte regretabilă în t6te privin
țele și este chiară nenaturală. Sperămă înse că elă 
nu va aduce nici unu reu partidei naționale din 
Carașă-Severină și că bravii Severineni voră 
lupta de aici incolo în unire și mai strînsă 
pentru realisarea programei naționale de sine 
stătătbre.

Cronica eveneinintelorft politice.
Maiestatea S’a m o n a r c h u 1 ă nost r u, 

petrece de câteva dile în M ii n c h e n în fa
milia fiicei sale, princesa Gisela. Duminecă 
a petrecută în cerculă familiei. Sera a visitată 
teatrală, unde s’a dată în onbrea Sa o repre- 
sentațiă de gală.

Nunțiulă camerei magnațiloră privitoră la 
proiectata de lege pentru căsătoriile 
m i'x t e se va discută în dilele aceste. Partisanii 
d-lui Tisza își bată capulă acum se găsescă o 
modalitate potrivită cum se se retragă „cu 
onbre" din acestă neplăcută afacere, puindă ad 
acta proiectată. Kossuthianii au prinsă de veste 
și s’au hotărîtă a urmări pe Tiszaiști în retra
gerea loră cu cea mai mare energia. „Egyet- 
drtes” anunță, că Kossuthiștii voiescă se pro voce 
o discusiune mai mare, cându se va pune la 
ordinea dilei nunțiulă magnațiloră, spre a sili 
atâtă pe guvernă, câtă și elementele conserva- 
t6re ale camerei, ca se și dea pe față opiniunile 
în cestiunile ce stau în legătură cu proiectulă. 
Totodată a decisă clubulu „Independenților!!” 
ca se remână fidelă atitudinei -sale de mai în
ainte și să ceră căsătoria civilă obligătâre.

„Pești Napl6" află că primatele Simor și 
taverniculu Cziraky, care au fosta chiămați 
de cătră Maiestatea Sa la curtea din Viena, 
fYiră primiți în modă fârte grațiosă și că amândoi 
s’au reîntorsă forte liniștiți la Pesta. Audiența 
comitelui Cziraky a durată trei cuarturi de oră, 
aceea a primatelui peste o ora.

Chiămarea primatelui Ungariei S i m o r și 
a tavernicului comit. Cziraky la curtea din 
Viena este interpretată de cătră foile de căpe- 
teniă oposițiunale din Pesta în diferite moduri. 
„Pești Naplo” dice : „După ce d. Tisza Kalman 
a luată asupră-și a delăturâ proiectulă, 
pentru care s’a luptată, cercurile deciijetâre dau 
acum la cererea ministrului-președinte impulsulă, 
ca se încete oposițiunea față de guvernă în 
camera magnațiloru, seu celă puțină oposițiunea 
ce-o face clerulă. Dealtmintrelea cu privire la 
chiămarea, lui Cziraky în ori-ce casu avemă 
convingerea că ea nu va schimba disposiția 
oposițiunală. a camerei magnațiloră față de gu



vernă. „Egyet6rtâs“, organulă de frunte 
Kossuthistă, dice : De sigurii că nu. de aceea 
a fostă chiămată primatele și taverniculă la 
Viena ca monarchulă se se consulte cu dânșii 
asupra unei schimbări a ministeriului, căci în 
casulu acesta corona ară fi intrată în tractațiă 
cu omeni de stată, cari ară pute se formeze unu 
nou cabinetă seu se facă parte diu elă. Asemenea 
nu se pbte admite că corona i-a chiămată, ca 
s6-i înduplece se primescă legea pentru căsă
toriile mixte seu ca. se nu mai facă oposițiune 
acestei legi. Regele scie forte bine că cu chiă- 
marea primatelui și a tavernicului încă nu va 
pute decide partea cea mai mare a magnațiloru 
de ,a-și schimba atitudinea în favârea guver
nului. Cu tote astea invitarea acestora doi 
demnitari nu indică nici o schimbare de cabinetă 
pentru timpulă celă mai de aprope. Nu se 
pote admite nicidecum că înaltulă cleră ară fi 
în stare a face oposițiune seriosă, regulată și 
durabilă unui guvernă, fiă elă ori de ce par
tidă. Și între magnații noștri conservativi tocmai 
cornițele Cziraky este omulă acela, care în 
acesta privință merge totdeuna mână în mână 
cu clerulă. Cariera lui politică și schimbările 
la față prin care a trecută ne dovedesce acesta.“

< Organulă ministrului-președinte „Nemzet“ 
susține din parte-i, că primatele Simor și corni
țele Cziraky a fostă de aceea învitați la Viena, 
ca regele se le spună, că încă totă mai are în
credere în domnulă Tisza. De altă parte 
„Nemzet“ desarmeză însuși acâsta scire dicendu 
că magnații n’o ieau în seriosă.

Din A g r a m ă se scrie, că între diferitele 
partide croate se observă o mare mișcare. 
S t a r c e v i c i a n i i sunt în ajună de a se fu- 
siunâ cu membrii partidei Mrazovici, în care 
n’a mai rcmasiî decâtă acesta cu trei alții. Par
tida națională pregătesce o declarația sen ma
nifestă.

In ședința sa dela 12(29) 1. c. camera 
u n g a r ă a votată budgetulu ministeriului de 
culte; totodată a primită și proiectulă de lege 
pentru contractarea unui împrumută de unu j u- 
m 6 t a t e de m i 1 i 6 n u spre a se clădi cu 
acâstă suma s c 6 1 e de stătu unguresc! none.

Sunt câteva dile de cându organulu d-lui 
Tisza „Nemzet“ a publicată unu articulă, în 
care se plânge amară despre urmările, ce le 
are mișcarea federalistă în Austria si 
pentru Ungaria și (lise că domnii din Pesta nu 
potă s6 mai fie indiferenți față de cele ce se 
petrecu în cealaltă parte a monarchiei. Se pare 
că totodată cu „Nemzet“ a fostă inspirată dela 
Pesta și (liarulă fraiicesă „Journal des Debats“, 
care câte odată vorbesce, curau se dice, dela 
inima d-lui Tisza. Așa și acum din inciden
tală discusiunei asupra limbeloră în parlamen- 
tulă din Viena scrie: „Evenemintele cele mai 
noue și politica guvernului austriacu au provo
cată o schimbare adencâ în sistemă 
sâu celă puținii în practicarea dualis
mului. Nu numai Cislaitania, ci și Transil
vania arată o aplecare pentru federalismu. In 
Cislaitania amenință Cehii pe Germani er în 
cealaltă parte Croații pe Maghiari (informația 
tace despre celelalte naționalități). Câtă pentru 
Croați Tisza e destulă de capabilă spre a-i în
frânge (vederemo); ce se va întâmpla înse în 
Cislaitania? Cornițele Taaffe va învinge erăși 
fără îndoielă, der ar însemna a închide ochii, 
deca n’amă voi a recunosce, că sistemulă seu, 
care a dobenditu la începută resultate satis- 
făcetore deșteptă pretensiunl, pe cari nu le mai 
pote mulțumi și provocă reacțiunl periculose“.

Resultatele congresului economică dela Iași 
le resumă „ Curierul ă Financiară “ în urmatorele: 
In adeveră, congresulă din anulă acesta a eșitu 
din starea de recunoscerl și ’și-a dată o pro
gramă, care resumându în 16 articole, voința 
națiunei, strălucesce astă-di pe drapelul ă 
m i ș c ă r e i n 6 s t r e economice, după 
cum programa betrâniloră noștri a strălucită pe 
drapelulă mișcărei politice de la 1848. Elă 
si-a mai dată si o organisare internă cu ună 
centru de acțiune la Bucuresci și cu ramificări 
în tote județele țerei, menite a înlesni și for
tifica acțiunea lui pentru realisarea (lisei pro
grame. In alte cuvinte, Congresulă din anulă 
acesta strălucesce prin doue mari lucrări funda
mentale; 1. Organisarea și constituirea lui pe 

base eminamente liberale. 2. Statornicirea unui 
plană de campaniă cil o programă bine deter
minată.

„Aceste resultate împrăștiindă întunericulu, 
în care ne învertiamu, și națiunea română sciindu 
acum bine ce voesce și ce trebue se facă. Con
gresulă pote și trebue de acum inainte se fie 
considerată ca instituțiune de utilitate publică, 
menită a dâ rodelc cele mai bune pentru țeră. 
Congresulă, mai nainte de a se despărți a de
cisă, ca viitorea întrunire se aibă locu la Galați, 
si a alesă noulă Comitetă centrală cu urmă- 
torele persone: Președinte d. C. Porumbaru; 
membrii dd. C. Butculescii, C. Troteanu, Th. 
Nica, Al. Lupașcu, M. Minovici, directorulu 
Curierului Financiarii, C. Olănescu, D. Proto- 
popescu și Remus Opran.

„Resboiul Weiss“ spune că luna .trecută o 
cetă de vre-o 40—50 de Unguri au trecută 
hotarele României pe la punctulu numită Chiăia 
din districtulă Buzeă, plaiulă Buzăă, înaintându 
pănă la apa numită Arțagulu, unde au dată focă 
la nisce ferestrae ale d-loră N. Niculescu și 
Andreiu Leu, prefăcându-le în cenușă, împreună 
cu o cantitate de scânduri, ce se află acolo. 
Positivu, este că faptulă de mai susu s’a con
statată de cătră sub-prefectulă locală, care a 
înaintată prefecturei duoe procese verbale, rela
tive la acâstă devastare.

In urmz faptului că într’unu timpu abia de 
1 ’/2 lună au fostă împușcate de mâni socialiste 
duoâ organe ale poliției din Viena, dela despăr- 
țâmântiilă F'lorisdorf, guvernulă austriacă 
are, după cum se vede, întențiunea se introducă 
o stare e s c e p ț i o n a 1 ă pentru locali
tatea numită. Presa vienesă este spăriată prin 
acestă scire. „N. fr. Presse“ dîce : „Este starea 
escepțională într’adeveri! în perspectivă ? După 
tâte cătc audimă, este mai multă decâtă o simplă 
veste, cândă se istorisese, că guvernulă se gân- 
desce cu totă seriositatea a întâmpina crimele 
neobicinuite, ce s’au săvârșită în timpuliî 
din urmă în Viena și în prejma ei, erăși cu 
mijloce neobicinuite. Nu mai pote esistâ nicl-o 
îndoelă în privința aceea, că ce se înțelege 
sub, acestea. Mijlocclc neobicinuite sunt cele 
obicinuite; a se pro vede guvernulă cu o 
mai mare plenipotență, a se înăspri măsurile 
polițienesc!, a se restrînge și mai tare dreptulă 
de reuniuni și de adunări, libertatea cuvântului 
și a presei, a se suspendă cu totulă dreptu
rile generale ale cetățaniloră garantate de con- 
stițiune, cari drepturi și așa sunt știrbite prin 
legislațiuuea specială, de nu le mai cunosc!. 
Pe guvernă nu-liî împedecă nici o lege funda
mentală politică în a luă astfelă de măsuri. Ba 
nici legislațiunea nu trebue se fie pusă în miș
care, căci facultatea, ce guvernulă imperiului 
germană a dobîndit’o numai prin legea socia- 
liștiloră, guvernulă austriacă o posede deja, 
grațiă îngrijirii, cu care nemijlocită după cre
area legiloră fundamentale politice s’a păstrată 
fiecare dintre libertățile singuratice garantate 
sub unu deosebită lăcată de siguranță.“

Organulă bismarekiană „Nordd. Allg. Ztg.“ 
combate vederile espuse de curându de d. Wind- 
horst asupra pretinsei suveranități a 
b i s e r i c e i, care nu se cuvine de câtă Papei, 
er nicidecum statului. Papa a avută odată 
suveranitatea, întru câtă a esistată ună stată 
bisericescă. Suveranitatea pretinsă necontenită 
de ultramontanismă pentru Papa, asupra între
gului pământă, nu dă nici ună titlu de dreptă, 
și nici ună stată nu pote s’o recunoscă, căci 
atunci i s’ar dâ Papei ș’ună dreptă iudiciară și 
penală asupra Suveraniloră. „In Prusia, ast
felă încheiă articolulu, noi nu cunoscemu de 
câtă o singură suveranitate ; în acestă privință 
nu încape tocmâlă.“

Diariulu „Dâbats“ din Paris vorbindu despre 
călătoria d-lui Giers dice : „Unu felu de armi
stițiu tacită s’a făcută în peninsula Balcaniloru ; 
pe câtă timpă Austria nu-și va reluă mersulă 
spre marea Egeă și Rusia nu va încerca să 
recucerescă vechia-i predomnire la Belgradă 
nici o complicare nu este de temută între aceste 
duoă imperii, cari, avându amânduoă a învinge 
în întru numerose greutăți, nu se voră angagiă 
cu ușurință în aventuri periculose pentru liniștea 
Europei. “

Se vorbesce, că Regele Italiei va în- 

tdree visita prințului de coronă germană în luna 
lui Marte an. cur.

Pasagiulu din discursulu lui C a stei a r 
pentru care acesta a fostă chemată la ordini1., 
sună așa : „Acuși! pe împeratulă Germaniei, că 
a căutată se ofenseze în persona regelui pe 
națiunea cea mândră spaniolă, servindu-se de 
regele dreptă pretextă, spre a manifestă senti
mente ostile contra Francici. Miniștrii spanioli 
aru fi trebuită se ceară, explicațiunl dela marele 
cancelară germană. “

Emilio C a s t e 1 a r a fostă (lisă în discur- 
sulă său din urmă că regele Alfonso n’a fostă 
primită la curtea germană cu mai mare distinc- 
țiunl ca regele Serbiei și că totuși ună rege 
spaniolă trebuiea se pretindă mai multă decâtă 
unu simplu rege serbescă. Pentru acesta aser
țiune, se anunță din Madridă, că Castelar a fostă 
provocată la d u e 1 u din partea unui Serbu. Afa
cerea înse s’a aplanată fără vărsare de sânge.

Mare mișcare electorală se pregătesce în 
S p a n i a. Ministerială C a n o v a s va avă de 
furcă cu liberalii și cu republicanii. In Franța 
se crede, că va isbucnf în Spaniă revoluțiune. 
Se istorisescă felu de felii de lucruri; între al
tele se dîce, că mareșalulă Serano ar voi să 
deviă regentă cu ajutorulă stângei dinastice. 
Mareșalulă stă în viuă corespondență cu refu- 
giații spanioli, cari trăiescă în Parisă.

înalta Portă a adresată o nouă notă gu
vernului serbescă, prin care ilă face atentă la 
împrejurarea, că disposițiunile legii relative la 
despăgubirea proprietarii oră mohamedan i emi
grați, nu s’au observată. — De alta parte 
P6rta este zorită, din partea Rusiei, ca ăă 
plătescă restulă din des p ă g u b i r e a de 
r e s b e I u. Conformii arangiamentului făcută 
sunt a se plăti pe ană 350,000 livre steri, din 
deciuelă, decă acesta nu ajunge, restulă să se 
plătescă în numărării. Rata ântăia de 350,000 
livre steri, avea se se plătescă la 31 Decembre 
1883, însă numai a treia parte s’a plătită, și 
Rusia pretinde, ca celelalte două părți se se 
plătescă numai de câtă în numerară.

In Belgradă a începută deja cu-o mare 
vioiciune agitațiunea pentru viitorcle alegeri 
pentru S c u p c i n ă. Aceia, cari se mișcă mai 
multă sunt partisanii d-lui Ristici, cari conteză 
pe o sporire seriosă a partidei lorii în Scupcină. 
De altă parte guvernulă crede a scăpă c’o scurtă 
sesiune, nevoindă a presentâ nici ună proiectă 
politică însemnată, afară de bugete.

Se anunță din Petersburg, că cornițele 
T o 1 s t o i cugetă a convocă din nou căți-va 
esperți, cari voru ave a-și esprimâ părerea lorii 
asupra s i t u a ț i u n e i interiore și asupra 
trebuinței de a se introduce r e f o r m e. To
tuși elă voiesce să-șl reserve dreptulă de a 
numi singură pe acesțl esperți, cari se se com
pună din șese guvernatori și șese nobili. D. 
Kokhanow, președintele comisiunii esistente 
pentru reforme, a protestată înse contra convo
cării unoră asemene esperți; d-sa cere, ca 
aceștia se fie numiți de adunările provinciale. 
D. Kokhanow si-a retrasă proiectulă seu de 
reforme și l’a pusă în archivă sigilată. Nu 
esistă decâtă trei esemplare din acestă pro
iectă, unulă se află în mânilc împăratului, aliî 
treilea cliiară la d. Kokhanow. Adunarea pro
vincială din Moscva a adresată d-lui ministru 
de interne rugăciunea se-i comunice acestă pro
iectă spre a-lă esaminâ seu se-i permită a numi 
delegați spre a studiâ bine proiectulu.

(N i h i 1 i ș 11 în V i e.n a.) înainte cu câte 
va septemâni a fostă împușcată ună impiegată 
de polițiă, cu numele Hlubcck la Flori s- 
d o r f, în raionulă poliției din Viena, fără ca 
pănă acuma se se pbtă da de urma ucigașului. 
Dilele aceste a fostă împușcată totă acolo și 
detectivulă Bloch, dimineța ducendu-sc la oficiu. 
Acum înse ucigașulă a fostă prinsă, căci au- 
dîndă nisce omeni detunătura pistolului, și 
vedendă pe ună individă, că fuge, s’au luată 
după elă și (lupă multă alergătură le succese 
a-lă prinde. Asasinulă vedendă că are se fie prinsă 
se opri și slobozi din cele doue revolvere, ce 
le avea la sine, patru focuri asupra persecuto- 
riloru săi, rănindu pe doui dintrenșii. înaintea 
judelui de învestigațiune dîsc, că detectiviilu 
Bloch a trebuită se moră, căci a fostă osen- 



ditii la morte de-o corporațiune secreta, alii 
cărei membru și orgauu esecutivu este elu. 
Densulu spuse tară reservă, că societatea aceea 
secretă și-a făcută de problemă străformarea 
societății actuale pe basa democrației sociale. 
Aci mai (lise între altele : „Eu sum numai o 
parte de totu neînsemnată a acelei societăți, 
care năsuesce spre acele ținte și cu tote mij- 
Ibcele le va ajunge.“ De însemnați! este, că 
ucigașulu nu vre de felii se-și dea naționaluliî. 
Se crede, că acestu ucigașii este identică cu uci
gașul ă lui Hlubek. Va se dîcă acuma și Viena 
are nihilistii sci.

Din camera ungară.
Caracteristică pentru spiritulă, în care se 

conduce instrucțiunea în Ardelă și Ungaria, este 
discusiunea, ce s’a încinsă în ședința dela 11/23 
Ian. a. e. asupra posițiunei „Academia de dreptu 
din Sibiiu" din budgetulu ministeriului de culte 
și instrucțiune publică. Kossutliianulă Gabriel 
U g r o n, unulă din deputății Clușului s’a redi- 
cată spre a pleda pentru cassarea câtă mai 
grabnică a numitei Academii din Sibiiu. Ceea 
ce-liî superă mai multîî pe d. Ugron este îm
prejurarea, că Academia de dreptu din Sibiiu 
se susține pe clieltuela statului și cu t6te astea 
între cei 55 auditori nu are decâtă 17 Maghiari 
pe cândă 20 sunt Români, dr 18 Sași și apoi 
îlă superă, că unele obiecte se propună încă 
în limba germană, de unde vine, că juriștii 
dela Sibiiu nu sein bine unguresce. Din 2 Ro
mâni și 7 Sași, cari au primită absolutoriulă 
numai 3 sein vorbi unguresce cum se cade. 
(Jgron aduce aminte ministrului de cuvintele 
ce le-a pronunțată cu altă ocasiune, cândă a 
ilîsu, că arc de gândi! a cassâ acestă Academia. 
S’a, oferită ocasiunea. pentru cassarea acelei 
Academii, cândă doi profesori Schuler și Zieg- 
laucr au fostă numiți profesori la universitatea 
din Cernăuți. Dcr’ în locîî se se desființeze 
Academia nu numai au fostă ocupate catedrele 
vacante, dor s’au sistemisată alte două catedre 
filosofice none. Ugron întrebă pe ministru, 
cândă are de gândă a desființâ Academia din 
Sibiiu ?

Ministrulu de instrucțiune T re fort răs
punde, că despre aceea a fostă totdduna în 
clară, că Academia din Sibiiu nu este spre mare 
folosii, ca cele mai multe Academii. Mărturi- 
sesce înse că de aceea nu s’a grăbită cu des
ființarea Academiei de dreptu sibiene, pentru că 
decă ar fi cassat’o de es. înainte c’ună ană, 
s’ar fi născută în totă Europa o marc larmă, 
că Sașii erăși sunt persecutați, căci Ii se des- 
tiințeză propria Academiă, care la denșii ocupă 
locuiți unei universități. In privința financiară, 
adauge ministrulă, nu va fi mare deosebire decă 
Academia va fi desființată cu cinci luni mai 
târziu. Ugron să fie der’ liniștită; Academia 
acesta nu va mai dură multă. ■

Gestiunea limbiloru în Austria.
Germanii centraliștl din Austria von! cu ori 

ce preță se se decreteze limba germană de limbă 
a statului, după cum au făcută Ungurii în 
dieta din Pesta cu limba maghiara. Spre scopulă 
acesta deputatulu Wurmbraud a făcută o pro
punere, care mai ântâiu s’a discutată conformă 
regulamentului și tisului parlamentară într’ună 
comitetii, care apoi a venită cu opiniunea sa 
formulată înaintea senatului Imperială austriacă, 
unde s’au încinsă înfocate discutiuni între 
Germanii centraliștl și între autonomiști seu 
federalist!.

Pentru ca se cunoscă publiculu nostru ceti
torii armele, cu cari sc combată aceste două 
partide vomă reproduce în estrasă părțile 
principale din cuvântările mai însemnate, ce s’au 
țînută în Reichsrath cu ocasiunea acestei im
portante des bateri.

Dep. 7omasezuk. (din Bucovina) este celă d’ântâiu 
vorbitorii. Elu pledeză pentru propunerea lui Wurm- 
brand. Elu dîce, că curentulu de adl din Austria are 
tendința de a imprima cu încetulu monarchiei carac- 
terulu slavică: astfelă cestiunea limbei statului este 
nu numai o cestiune de cultură ci si o cestiune de 
putere. Slavii se mulțumescu deocamdată de a cere 
ca limba statului să nu tic recunoscută anumită; ei 
sunt, destulă de înțelepți, ca să vedă, că încă n’a so

sită timpulu de a cere ca limba statului să fie slavă. 
Cu timpulu însă, speră, ei, maioritatea federațiloră 
din statulă federativă va hotărî, care să fie limba 
statului, și atunci va pune în loculă limbei germane 
pe cea slavă.

„Pe mine mă îndemnă a vota pentru propunerea 
Wurmbrand consciința periclului slavisărei, de 
care este amenințată monarchia și vorbescu din dure- 
rbsă esperiință. Sunt peste 100 de ani, de cândă 
B u c o v i n a este încorporată cu Austria și în tim
pulu acesta limbei germane i s’a asigurată ună tăremu 
însemnată în oficii, în scdlă și viață publică și totuși 
nu cunoscii nici o singură familiă, nici unu singură 
omă în Bucovina, care în acești 100 de ani să se fi 
germanisată. *)  De altă parte însă au fostă de ajunsă 
cei patru ani de cândă e la cârmă guvernulfi actuală, 
spre a nasce Ia noi și mai alesă în orașele nostre 
p e r i c u 1 u 1 ă p o 1 o n i s ă r e i (strigări: forte bine 1) 
în stângă). Nu voiescă să dau mare importanță împre- 
jurărei, că (fiarele poldne credă, că este tocmai acum 
timpulă de a discuta asupra încorporării Bu
covinei la Galițiă (audițl! audițl! în stânga) 
Multă mai gravă e împrejurarea că în posturi, mai 
alesă în cele financiare se întrebuinteză cu consecuentă 
și predilecțiune amploiațl poloni (audițl! audițl în 
stânga) și mai priinejdidsă decâtiî acesta este tendința 
de a face Bucovina eco n o in ic es ce dependentă 
de G a 1 i ț i a. Cestiunea pare a fi neînsemnată. 
Acum se ventileză cestiunea căiloru ferate locale, 
îndată poporațiunea și diaristica Galiției dispută Bu
covinei dreptulă de a cere acăstă cale ferată, fiindu- 
că banii li sunt de lipsă pentru liniele din Galiția. 
Ministrulă de comerciu s’a grăbită de a face pe în- 
spectorulă industrială din Lemberg stăpînă și peste 
comercială si îndustriă Bucovinei si îndată ce se va 
realisâ. intenționata provincialisare a căiloru ferate, 
Bucovina va fi o dependență economică a Galiției. 
(Viue aprobări în stânga). Deca a-șl fi descrisă ceva 
mai negru decâtu este în realitate, atunci ședă în 
partea cealalta a camerei (autonomistă) destui com- 
patrioțl bucovineni, pe cari îi provocă să me dea de 
minciună decă potii. (audițl! în stânga).

*) Aflrmațiunea aedsta a d-Iui Tomasczuk este 
așa de cutezată, încătă nu ni-o puteraă esplicâ de câtă 
prin următdrea împrejurare: D. Tomasczuk este de 
nascere Română și elă recundsce acesta, der credeulă 
lui politică este că ună Română înțeleptă trebue să-și 
însușescă cultura germană și să militeze pentru limba 
germană. Astfelu d. Tomasczuk a ajunsă deja asa 
de departe, încâtă și simte nemțesce, der elă prin 
acesta încă n’a încetată de a fi de origine română 
— prin urmare nu este germanisată. Mărturisimu, că 
nu înțelegemu acestă logică înaltă. Red.

**) A se vede acesta propunere în „Cronica" din 
Nr. 6 ală „Gaz. Trans." 1884. Red.

Trccendu la cestiunea limbei statului dep. Tomas
czuk arată, că ori câta și-ară iubi fiacare limba și 
naționalitatea, ca celă mai scumpă tesaură și ori câtă 
de adevărată ară fi că tote limbele din Austria au 
deplină putere de viață și de desvoltare, totuși nimenea 
nu va pute nega că nici una din ele n’a ajunsă la 
gradulfl de desvoltare ală limbei germane. Limba 
statului nu pdte fi așader altă decâtă cea germană. 
l)ice mai departe că prin primirea modalității propuse 
de maioritate **)  se amenință și limba unitară a armatei. 
Elă sferșesce cu cuvintele să se dea statului, ce este 
ală statului și națiuniloră, ce este a națiuniloră.

Contele Hohenwart (lîce, că discusiunea actuală 
nu va ave altă resultată decâtă, că va întărîtâ și 
umărl diversele grupe naționale și mai tare unele în 
contra celoralalte; apoi combâtendu pe deputatulă 
din Bucovina Tomasczuk, care a pledată cu totu 
talentulă său oratorică și cu totă dialectică sa. pentru 
recunbscerea limbei germane ca limbă a statului, 
Hohenwart dîce, că acuma nu este vorbă despre ne
cesitatea limbei germane ca limbă de stată, că în 
privința acestă nu este nicl-o certă, ci certa este cu totulu 
despre altă ceva. Setractdză de aceea, decă mijloculu celă 
propune minoritatea este corectă spre a asigură și pe viitori! 
pentru limba germană valorea recerută și necesară, 
și în privința acesta divergdză opiniunile din parla
mentă. în privința limbei, care să se întrebuințeze 
în armată dîce, că acesta este treba administrațiunii 
militare, respective a comandantului supremă. Arată 
mai încolo, că din causă, că sunt o mulțime de de- 
finițiunl despre limba de stată maioritatea n’a voită 
să introducă în legislajiune din nou o națiune vagă 
și confusă, care să dea neincetetă pricină la necurmate 
certe, der’ nici minoritatea n’a sciută să dea o defini- 
țiune clară și precisă despre noțiunea „limbă de stătu" 
După aceea trece la votulă minorității și-lă combate 
și din considerațiuni legislatorice și să alatură lângă 
propunerea minorității.

Dep. Liehnbacher, după ce accentudză necesi
tatea ce se sîmte într’ună stată poliglotă de a se 

înțelege într’o limbă unitară, dîce, că după parerea 
lui art. 19 din constituțiunea austriacă se referă la 
limbele țăriloru nu însă la limba statului. Trebue să 
combătu ca Austriacă, ca funcționam de stată si ca 
Germană idea cuprinsă în raportulu maiorității, care 
negă limba de stată. Vreți definițiunea limbei statu
lui ? Statulă este o persdnă ca și altă o persdnă 
iuridică, der cea mai înaltă persdnă iuridică; ca are 
și trebue să aibă o limbă. Ce-i dreptu statală nu e 
așa născută, ca omulă singuratică, dcr limba lui 
este aceea, care s’a desvoltatu cu statuii! la înfiin
țarea lui si în desvoltarea lui istorică, limba statului 
este der asa dîcendu născută, si crescută cu elii si nu 
este numai una învățată ca limba mijlocitdre și de 
conversația (aprobare în stânga) și decă esistă în 
Austria o asemenea limbă ce s’a născuta si a eres- 
cutii cu statulă, ca pdte să fie numai cea germană. 
(Aplause în stânga). Decă limba mijlocitdre și de co
municare a statului va depinde încă și dela liberulu 
consemțementă a popdreloră singuratice, spuneți-mi, 
în care limbă va vorbi statulă, ddcă odată va lipsi 
acestă liberă consemțementu. Se stimămtt der limba 
statului și statulă va stima apoi și limbele țărilortl 
(Landessprachen). (Aplause în stâga.)

După Liehnbacher vorbesce polonulă cav. de 
Grocholski. Definițiunea ce a dat’o Liehnbacher limbei 
statului, că este limba ce-o vorbesce statuii! nu i-se 
pare potrivită pentru Austria. Statuii! ca atare vor
besce ori în afară ori vorbesce în întru, însă în afară 
la noi nu vorbesce statulu austriactl, ci monarchia 
austro-ungară. — încâtă privesce vorbirea lui în întru 
ărășl nu intră în definițiunea d-lui Liehnbacher. Fiă- 
care sentință la noi se face în numele împăratului, în 
fiecare sentință însă vorbesce statuii! și d-vdstre nu 
veți susțină, credă, că fiecare sentință trebue să se 
aducă în limba germană. Acesta ară fi ehiari! în contra 
tradițiuniloră austriace. în provincieie ndstre sudice 
a fostă totdăuna și este și adî limba judecătoresca cea 
italiană. Spuneți-ral der d-lori! ce este der’ „limba 
statului“, căci eu nu sein?

Ce an înțeleșii Ungurii sub cuventulă „limba 
statului“ cândă au decretat’o în lege nu sein. Pdte 
că ei au înțelesă sub aceea espresiune și limba ofi
ciala. Der la noi tdte ministeriale au recunoscută, că 
limba oficială în oficii și la autorități este lină atribută 
ală potestății guvernului. Eu credă, că c bine așa, 
căci lîinba este ună tesană prea prețiosi! pentru tdte 
popdrele, decâtu ca se fie lăsată pradă pedecății seu 
pdte liberului arbitrui unoru maiorității parlamentare 
casuule. In mâna nionarcbului, în mâna împeratului, 
care cuprinde tdte popdrele sale cu aceeași iubire, 
este mai bine păstrată acestă dreptă, în acestă mână 
găsescu popdrele Austriei pentru possibilitatea folosirii 
limbei lorii, pentru acestu scumpu, dreptă garanția 
necesară.

Dep. Dr. Rieger: Deputatulă Lienbacher a luat’o 
fdrte pe ușoră definițiunea limbei statului. Elă a disil 
că este limba ce-o vorbesce statulă. Limba statului 
este însă în Austria demulte fcliurl. Avemă sdpte 
limbi în acestu stată, cari tdte decă voițl sunt limbile 
statului. Deca dicețl că unitatea statului pretinde ab
solută, ca să asiste numai o singura limbă, și decă 
susțineți, ca aedsta a fostă așa din vechime, vă res- 
pundă că nu este adevărată. Austria esistă de multă 
vreme și totuși n’a avută niciodată o limbă unitară. 
Actele cele mai însemnate •. acte de stătu au fostă 
compuse în limba latină, boemă, ungară, cele mai 
însemnate tractate se incheiă în limba francesă si 
avenul și ună Imperiu austro-ungară. Decă prin urmare 
statulă nu pdte esistâ fără de limbă a statului, atunci 
nici împeriulu nu pdte esistâ fără de o limbă a Im
periului, și etă că noi n’avemu o limbă a imperiului.

Definițiunea așa de simplă nu se potrivescc prin 
urmare. ' Acestă definițiune este ca saculil, care se 
împle după pofta proprietarului lui. Nu voi m ă 
acestă cuventă departe b ă t ă t o r ă și 
e c u i v o c fi. D-vdstră cereți dela noi, ca să pri- 
mimu deocamdată saculă (definițiunea largă a „limbei 
statuluii:), căci apoi d-vdstră îlă vă ’țl împle, Decă 
este așa atunci trebue să fimu precauțl trebue să 
seim fi cu cine avemu de a face.

(Va urina.)

Eată prograina-nostimadă a d-lui Simonescu, 
de care vorbirămu mai susu, după „Viitorul" : 

„l’osițiunea mea e ușurată fdrte prin aceea împreju
rarea, că nefiindu străină înaintea alegătoriloră cercu
lui Bocșauu me potă provocă în privința ținutei mele 
politice în viitoriu Ia trecutulu meu petrecută în cer- 
culu d-niei Vostre. Vă este cunoscută der activitatea 
mea de 15 ani desvoltată în servieiulil comitatensă, 
precum și capacitatea mea modestă, cu carea in’am 
năsuitfi totdduna a realisâ totu ce erâ spre folosulă 



bine priceputa ala patriei și alb locnitoriloru comita
tului nostru. Convincțiunea cea mai firmă fiî și este, 
că partida liberală cu guvernulă în frunte, se năsu- 
escu din tâte puterile spre desvoltarea binelui atâta 
materiala câta și spirituala în tâte ramurile vieței pu
blice, fiindu năsuințele loru încoronote de resultate evi
dente. Conforma convincțiunei mele aflu de lipsă a 
declară sb ne unimă cu partida liberală, i n t i n- 
d î n d ă mâna de ajutora guvernului 
în re a lisa rea intențiuniloră sale 
s a 1 u b r e (?) ș i a j u t â n d u-1 ă, caîncon- 
c o r d i ă perfectă (?) s 6 p 6 t ă d e s 1 e g â 
c e s t i u n i le p e n d e n te. în declarațiunea acâsta 
voiescă a resumâ tâte cestiunile partidei liberale, cari 
în programa s’a sunt desfășurate mai pre largii, așa 
încâtu nu vodă lipsă de a le mai serată mai dea- 
prâpe. Astfelă e programa mea.44

f Baligot de Beynes.
M6rtea răpi încă, pe unu distinsă tilo-românu 

pe Baligot de Beynes, fostulă secretară 
alu lui Cuza-Vodă. Baligot de Beynes posedea 
întregă corespondența a lui Vodă-Cuza cu străi
nătatea. Se asigură, că densulu a scrisă o însem
nată carte asupra fapteloru domniei lui Cuza-Vodă 
care se va publica acum. însemnămu mai de
parte că Baligot de Beynes a fostă și amieultt 
causei Româniloră din Ardelu. l£tă ce a scriau 
ilustrulă bardă dela Mircescl unuia dintre redac
torii diarului „Independauce Roumaine44 despre 
meritele și simțimântele regretatului decedată :

Scumpulă meu Ventura! AdevSrații prieteni ai 
României Bunt rarT!... vorbesca de acei âmenl escep- 
ționall, cari au consacrată activitatea și sciința lortt 
aperărei drepturiloră țerei nâstre în timpulă lupteloră 
nâstre de totu felula. în Francia se pâte numi una 
Saint-Marc Girardin, ună Michelet, una Quinet, unu 
Ubicini, una Billecocq etc.; der, numărându-i pe degete, 
nu credu, că se pâte ajunge pănă la dece. în acestă 
pleiadă, unulu din cei cari au lucrată mai multa în 
favârea regenerațiunei nâstre, după câtă sciu eu, este 
tostulă secretară alu prințului Cuza, Artur Baligot 
de Beynes, care a murită în Pariau la 7 Ianuariu. 
Amă făcută, la 1848—1849, o companiă de șese luni 
cu elă în presa parisiană (Naționalulă, Timpulu, Re
forma, Constituționalulă, etc.) pentru a înteresâ pe 
Francesl în causa nâstră, și pena lui Baligot, neobosită 
și vigurâsă, nu ne-a dată niciodată de smintelă. Mai 
târdiu, mergendă s6 se stabilescă la Constantinopole, 
a fundata ^iarulu numită „Curierolă Orientului44, care 
cu tâtă censura turcescă, a fosta ună vrednică luptă- 
toră ală României. în fine, în calitatea sa de secre
tară ala prințului Cuza, a redactată, după ideele po
litice ale prințului, o mare parte din corespondența 
s’a cu cabinetele europene; între altele, faimosulă 
râspunsă la scrisârea vizirială a lui Fuad-Pașa; cunos- 
cețl negreșita acestă piesă diplomatică, a căreia stilu 
si demnitate facă unulă din cele mai însemnate docu- 
mente ale istoriei nâstre. V6 dau aceste detalii, pentru 
ea să v6 serve a publica în „Independance Roumaine44 
una mică articulă asupra reposatului. Este ună acta 
de justițiă acesta, care i se cuvine de dreptă din 
partea Româniloră, și sunt sigură, că elă va dovedi 
eu prisosință sentimentală de gratitudine ce țera nâstră 
păstreză pentru adevărata sfii amici. V. Alesandri.

Diverse.
(Balulă Reuniunei femeiloră române) de Sâmbătă 

a fostă și de astădată la înălțimea vechiului său re
nume. Cea mai mare parte din Dâmnele și domnișârele 
mai tinere au apărută în gingașulă costumă națională. 
Erau representate și mai multe toalete de baiu inter
naționale prea elegante. Româncuțele nâstre se îm
bracă cu multă gustă și abia ne-amă putea închipui 
o horă mai frumâsă ca aceea, cu care s’a începută 
balulă, decă ar’ sci cu toții și cu țâțele se-o și jâce 
cum se cade. Joculă „Romana14 sa esecutată în ren- 
dulă acesta cu mai multă precisiune. Intre âspeții străini 
distinși, cari au asistată la petrecere, amă vedută pe 
d-lu comite și d-na comitesă de B e t h 1 c n, d-lu ge
neralii de brigadă Fischer, dnii coloneii Di)pfner 
și br. H li g e 1, locot.-colonelă B e n d a precum și 
alți oficeră superioră din garnisâna. In fine ob- 
servămă cu părere de rău, că iluminarea sălci, Sâmbâtă 
sera, a fostă defectuosă, ceea ce a slăbită incâtva 
efectulă toaleteloră damelon'i.

(Ghici ghicitorea mea.) „Viitoriul14 din Pesta tre- 
cendușl în revistă pe credincioșii lui sprijinitori șlîce 
în numCrulă său dela 12 1. c. între altele: „Tele

graful Român£i i d e n t i f i c ă n d u - ș I pro
gram a sa cu a n 6 s t r ă, ni va fi unu bună spri
jină în întreprinderile nâstre.11 Aceste grațiâse cuvinte 
reclamă în modu neîndoiosă primogenitura pentru așa 
(Jisa programă a „Viitorului14, câcl dâca. „Telegra
ful44 din Sibiiu vine a-șl identifica, care va s6 șilcă 
a’șl îndrepta programa sa după a „Viitorului44, ca să 
fiă congruentă cu ea, urmeză, că programa „Viitoru
lui41 s’a născută înaintea actualei programe a „Telegr. 
Român44. „Viitorul44 este der acelă Sphinx cu față 
românescă, cu trupulă înfășurată în șinâre ungurescl 
și cu aripi de vultură din „sas-uteza41, care cu- 
trieră adi tâte căile și potecele și dîce cătră fiă- 
cine, pe care’lă întelnesce: Ghîcl ghîcitârea mea: 
diminâța merge pe patru piciâre, la ameclă pe doue 
și sârape trei, niciodatăînse pe piciorele sale proprii? 
— Sphinxulu din vechime sfertica pe toți, cari nu 
puteau ghici, celă din vorbă este înse multă mai blândă, 
elă le țîne numai câte o predică lungă asupra folâseloră 
nespuse ale „frățietății41, dâr îi lasă se ’sî urmeze 
drumulă liniștita mai departe. Și ni să asigură, că 
Sphinxulă nostru va predica neîntreruptă și neobosită 
penă ce nu veți ghîci ghîcitorea lui.

(Convocare.) După oe s’au întărită statutele reuni
unei femeiloră române din Brașovă și Săcele pentru 
ajutorarea văduveloră scăpătate ortodoxe răsăritene din 
Brașovă și Săcele, subscrisa are onâre în virtutea § 
41. din statute a convocă adunarea generală consti
tuantă a acestei reuniuni pe Joi în 26 Ianuariu st. v. 
1884 la 3 âre p. m. în sala de desemnă din edificiulă 
scâleloră române centrale din Brașovă (Grâveri.) Pro
grama : 1. Raportulă președintei provisorie despre sta
rea reuniunei. 2. Constituirea reuniunei prin alegerea 
președintei și a comitetului.

Brașovă în 16 Ianuariu 1884.
Susana A. Mureșiauu 

Președintă provisoriă.
(Societatea studențiloru în medicină din Bucu

rase!) a serbată Duminică în 15 Ianuaria, a IX-a 
aniversară a inființărei sale. In acâstă di, pe lengă 
darea de seină despre mersulă societvții s’a țînută și 
o disertațiune de cătră d. N. Tomescu. Subiectulă 
disertației este: „Câteva euvinte asupra parasitisinului 
Tuberculosei. Bacilulu lui Koch.44

(Meseriașii români în Galați.) Societatea juni- 
loră meseriași români din Galațî, în urma stăruințe- 
loră neobositului ei vice-președinte d. Gr. Zvoranu, a 
obțînutu — scrie „Posta44 — dela primăria de Iași 
permisiunea de a-șl înstalâ gratuită pănă la sf. Ghe- 
orghe viitoră, biuroulu și atelierulă său cu tâte sec
țiunile în casele șlisei primării aflătâre în Galați, 
strada Dogăriei. Acesta faptă face mare onâre d-lui 
primară și consiliului comunală de Iași. Atelierulă 
societăței jitniloră meseriași români conține secțiunile 
următâre: cismăria, stoleria, ferăria, și tiniehigeria. 
Lucrulă se efectueză promptă și bine.

(0 mare bolă socială.) Sub acesta titlu „Posta11 
din Galați scrie între altele : E vorba, de b â 1 a j o- 
cului de cărți pe interesă, care a cuprinsă 
mai tâte păturile nâstre sociale. Ori unde se întârce 
cineva astădl: în cluburi, la cafenele și chiară în fa
milia, nu vede altă mijlocă, prin care îșl petrecu 
âmenii timpulă de câtă joculă de cărți. Și ceea ce 
e mai tristă încă, e eă acestă bâlă a cuprinsă și 
sexulă femenină. Acum chiară Invitațiile la serate fa
miliare au începută a se face espresă pentru a j u c â 
cărți. Și, fără a citâ cașuri speciale, căci nomina 
odiosa sunt, dâr se scie, că în orașulă nostru, de pildă, 
unele din casele de familiă s’au transformată de cât
va timpă în adevărate localuri, unde se despâie, cei 
ce întră, unii pe alții la joculă de cărți. Consecințele 
ce decurgă din acestă rău sunt grozavă de mari. Nu 
mai vorbimă acum de prima consecință, care e ruinarea 
materială, și căreia sunt victime 95 din 100 jucători 
de cărți. Der apoi sdruncinarea și perderea chiar a 
sănătății, ce provine din nedormire, continuă palpitațiă 
și stare de escitare nervâsă, este una din urmările 
cele mai grave și mai nenorocite a jocului de cărți 
pe interesă. Nu mai puțină sunt desastrâse și efectele 
morale ce decurgă din joculă de cărți. Câte cașuri 
de abrutisare, demență, sinucidere și divorță n’a pro
dusă acestă detestabilă vițiu. Câte familii nu sunt 
nenorocite din causa lui! Osebită de acâsta, a petrece 
timpulă cu joculă de cărți, este, după noi, fapta cea 
mai nepotrivită cu destinațiunea omului în acestă 
lume, căci în adevără ce pâte fi mai nepotrivită de 
câtă de a sta nopți întregi în nedormire și escitațiă, 
fixată la o masă în muțiă desăvârșită și a aștepta 
decisiunea sârtei ârbe, care să te facă să câștigi seu 
să perdl? în alte părți se faeă societăți pentru a 
luptă contra beției, contra fumatului etc.; de ce âre 
la noi să nu se facă o societate, în care membrii ei 
să se angajeze de a lucră pe tâte căile pentru stârpirea 

jocului de cărți. Chiar statală ar trebui să se gân- 
descă la una ca asta; și precum s’au găsită deputați 
cari au propusă în Cameră proiectulu dc lege contra 
beției, asemenea amă dori să vedemă, că. se găs seu 
propuitorl contra, jocului de cărți. Și să fie sigură 
ori și cine că binele ce s’ară face prin încetarea car- 
toforiei ară fi forte mare.

Bâla de care vorbesce „Posta44 din Galați bântue 
din nenorocire în mare măsură și societatea nâstră 
de dincâce fără deosebire de naționalitate. Pilda rea 
vine dela clasa de frunte a patrioțiloră privilegiațiloriî, 
cari voiescă să ne împac cultura loră. E fârte tristă 
că răulă a începută a se încuiba și între Românii 
nâștri și că mulțl dintr’înșii îșl pierdă banii câștigați 
cu muncă precum și timpulă loră celă scumpă în joculă 
de cărți. Ei pierdă prin urmare îndoită și întreita, căci 
pierdă mai ântâiu părale, apoi îșl pierdă timpulă care 
face părale și în fine îșl pierdu sănătatea și liniștea, 
care e bunulă celă mai scumpă ală omului.

(Recolta tutunului din Basarabia) pentru anulă 
trecuta se evalueză, după spusele diarului „Rusky 
Curier, la 6.000,000 puduri și pâte ti prețuită la 
12.000,000 ruble seu 45,000,000 lei noi.

(Vaccinare.) Cetimă în „Românulă44: De și cam 
târzia, primăria capitalei a luată o disposițiune fârte 
lăudabilă: medicii eomunei âmblă din casă în casă si 
vaccinâză sâă revaccineză copiii. Recomandâină părin- 
țiloră a-și vaccină copiii, cari pâta scăpă ast-felă de 
multe bâle lipiciâse.

(0 femei uitatu în temniță.) Din Budapesta se 
raportâză următârea întâmplare, care deși pâte nu se 
mai poinenesce în alte staturi, dâr în Ungaria dc 
de sigură nu c fără părâchiă: Maria Schwartz, năs
cută Kovâcs, a fostă arestată la 7 Augustă 1883, 
fiiudă bănuită că a furată dela stăpîna sa, si a, fostă 
predată judncătoriei criminale din BudapestaI Eu 
numai decâtn fii ascultată de judele de investigațiune 
Apâthy, care convingendu-se de nevinovăția ci, 
după a. doua ascultare ordonă, să fie îndată eliberată. 
Elă îi comunică acesta resolutiune și-i clise, eă ea 
trebue sfi arate tribunalului locuința sa. Totodată 
judele a predata certificatulfi de eliberarea femeii după, 
cum e usulă, temnicerului, care o escortă. Certifi- 
catulă avea sC fie predată pârcălabului. Acesta însă 
uu s’a întâmplata, căci elă, după ce a băgată pe 
femeă erăși în chilia ei, a înmânata certificutulă de 
eliberare temnicerului Alfbldi, care stătea în curtea 
temniței, ca să-lă predea, inspectorului, ceea-cc însă 
nu s’a întâmplata, căci certificatulă s’a perdută. Și 
astfelă sârmana femeă pe bună dreptate a trebuită 
s6 ședă în temniță șese luni de dî 1 e“ ; și numai 
din întâmplare s’a descoperită acestă negligință. In- 
spectorulă temniței Horvâth visitându singuraticele 
chilii ale temniței, află pe Maria Schwartă, care i se 
plânse amară, că ea aprâpe șese luni de clile n’a 
fpstă nici la judele instructorii nici la procurorii. Se 
înțelege de sine că acum numai de câtă a fostă eli
berată. Câte persâne nu voră fi râmănenda prin cele
lalte orașe ale Ungariei (decă in Budapesta s’a putută 
întâmpla așa ceva) uitate și bătute de D-șleu în tem
nițe necercetate și nejudecate!? Ne aducemă aminte, 
că într’unu orașu ungureBCă din Ardeală ună țigana 
pentru o pipă furată a stată doi a n i în închisâre 
preventivă.

Nou abonamentu la

„Gazeta Transilvaniei."
%

Cu l-a Ianuariu st. v. 1884 sa începută ună nou 
abonamentă, la care învitămă pe onorații abonați, 
amici și sprijinitori ai fâiei nâstre, rugăndu-i ca s6 
binevoiâscă a si-lă reînoi de cu vreme, pentru ca dia- 
rulă s6 li se pâtă espedâ promptă și fără întrerupere.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costulti abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii seu direcții prin inan- 
datft poștală, seu prin Domnii, la cari aii 
subscrisă abonamentulă.

Prețulă abonamentului, ce se pâte tramite mai 
ușoră prin mandate poștale, este:

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 fl. 50 cr., pe șâse luni 5 fi.; pe ană 10 fl.

pentru România și alte țări esterne: pe trei luni 
7 franci, pe șâse luni 14 franci, pe ană 28 franci.

Scrisorile sunt a se adresa la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvanie?4 în Brașovă.
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