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Mercuri 22 Februariu (5 Martin)

Prigonirea limbei române la judecătorii.
B r a s o v fl 22 Februariu a. c.J

Earășl ne aflămu în fața unui actii de flag
rantă călcare a legei în paguba limbei române 
severșitîi la judecătoria de cercă din orașulă 
nostru, unde trei din patru părți ale popora,- 
țiuitei sunt de naționalitate nemaghiară.

Departe au mai ajunsti lucrurile sub regi- 
nttilîi neîmblândită teroristă ală d-lui Tisza, decă 
adl nici aceea nu mai este ertată, că deposiți- 
unile martoriloră citați înaintea forului judecă- 
torescă să se scrie în acea limbă, în care s’au 
făcută și dâcă se pretinde în numele „limbei 
statului" dela privați ca se subscrie procese- 
verbale unguresc!, pe cari nu le înțelegi! și 
despre a căroră cuprinsă nu-și potădanicl-o sâmă !

De câte ori ne plângemă, că suntemă asu
priți și că ni se calcă în piciâre drepturile 
cele mai sânte naționale și individuale, cei dela 
putere și întregă corulii slugarniciloră lingăi, 
cari li se închină loră, ne strigă: Aveți legea 
de națiunalitate, nu ve oferă acâstă lege des
tulă garanțiă, că nu ve-ți fi maghiarisați și ti- 
ranisați ?

Aici vrendă nevrândă ne vine în minte fa
bula, ce spune, că marele Diogene, fiindă odată 
întrebată de amicii săi, ce se facă cu elă decă 
va muri, a respunsă: Aruncați-me undeva lângă 
drumă. „De vomă face acâsta" replicară ei, 
„te vorti mânca lupii"- — „Atunci", adause 
Diogene, „pune-ți și o betă lângă mine. — Dâr 
nu-țl va folosi nimicu, disera ei, căci n’o se te 
poți apărâ. — Decă lucrulă e așa, respunse 
Diogene, atunci de geaba sunt t6te precauțiu- 
nile vostre !

Legea de naționalitate, cu care ne totă 
scotu ochii adversarii noștri politici, se pote 
bine asemănă cu beta ce-o cerea Diogene dela 
amicii săi. Ce-1 mai pută folosi lui acâstea betă, 
decă nu mai era în starea de a se aperâ în 
contra lupiloră flămâncli. Și âre nu este totă 
așa cu naționalitățile nemaghiare din Ungaria? 
După ce au fost trântite la pământii și legate 
fedeleșă; după ce au fost scose cu totulu din 
administrația, din justițiă, din parlamentă, c’iinu. 
cuvântă din totă viața publică, li se dete legea 
de naționalitate dicendu-li-se: aperați-ve cu ea 
limba și naționalitatea! Vai și amară de acea 
apărare, cândii omului îi sunt legate mânile și 
piciorele, cândă i se pune și scălușulă în gură 
și cândă dușmanul!! lui are și pânea și cuțitul!! 
în mână!

„Edictulă pârtă titlulă „egală îndreptățire a 
naționalităților!!" și declară poporațiuniloru Un
gariei, că voră ave drepturile egale cele mai 
minunate, numai câtă limbile loră se facă locă 
limbei maghiare în tote afacerile Importante și 
publice. Dâră niciodată nu a pășită în lume 
minciuna unei legi cu-o obrăsniciă așa de în- 
drăsnâță." — Cu aceste cuvinte caracterisâză 
F. de Lbher în broșura s’a „Maghiarii și alțî 
Ungureni" garanțiile ce le oferă poporeloru ne
maghiare articlulă de lege 44 din anulă 1868.

F. de Lbher a scrisă broșura lui la 1874. 1
P’atuncl încă nu se cerea se capituleze limbele 
nemaghiare decâtă numai în „afacerile impor
tante și publice". încă stâua lui Tisza nu resă- 
rise pe firmamentul!! globului ungurescă. De 
atunci însă trecură aprâpe 10 ani și de optă 
ani încâce cabinetulă Tisza fericesce poporele 
acestoră țerî de vai de capulă loră. Adl amă 
ajunsă multă mai departe, căci limbele nema
ghiare trebue se cedeze loculă loră limbei ma
ghiare și în acele afaceri, ce nu sunt nici im
portante, nici publice. Casulă despre care voimă 

se vorbimă, va dovedi adevărulă afirmărei nâstre 
și va ilustră totodată în modulă celă mai bă
tătorii la ochi miseria împrejurărilor!! desperate 
în care trăimă.

Ună cetățană de naționalitate română din 
Brașovă este citată înaintea judecătoriei de 
cercă de aici ca martoră într’ună procesă. Elă 
cere, câ se se scrie procesulă-verbală în limba 
lui, căci limba maghiară nu-o scie și prin ur
mare nici nu pote subscrie ună protocolă ce 
nu’lă înțelege. Ba Românul!! nostru merge încă 
ună pasă mai departe și în galanteria s’a face 
concesiunea de a se scrie deposițiunile sale și 
în limba germană, pe care o înțelege. Respnn- 
sulă ce-i s’a dată de cătră âinenii dreptății a 
fost: „Dâcă vreai procesă-verbală românescă 
du-te în România, de vreai nemțescă du-te în 
Germania, dâr aici este Țâră nngurescă și pro- 
tocâlele nu se scriu decâtă în limba statului — 
așa cere legea."

Sermană lege ! Câtă mai ești de hârțuită, tâ
râită și bațjocurită! Nu-i destulă, că te-au 
făcută se minți cu-o „obrăsniciă îndrăsnâță" în
aintea lumei, că pâpârele din acestă stată sunt 
„egală îndreptățite", ci pănă și în acele cașuri, 
unde paragrafii tei vorbescă limpede și lămu
rită, unde ei nu mai lasă deschisă nici o por
tiță volniciei celui mai tare, ci se pronunță 
categorică, și aici te chiamă ca se mărturisescl 
strîmbă pentru mai mare gloriă a „limbei sta
tului" !

Unde sunt numai paragrafiii vestitei legi, 
acei paragraf!, cari și în micele și neînsemna
tele concesiuni ce le facă au fost zădărniciți 
prin ordonanțe ministeriale, și prin pracsa ce- 
loră ce stau în serviciul!! faimosei „idei de 
stată", care privesce țâra ca o căldare, în>care 
se fierbe zamă cu paprică și unde trebue se 
între și să se topâscă totă ce se găsesce în 
țâră? Eată-i unulii după altul ă: § 7, § 8 și 
§ 9 (art. de lege 44 din 1868).

Celă d’antăiă face introducerea, ear §-ulă 8 
dice apriatu și necondițiunatu, Că „martorulă se 
ascultă numai în limba sa maternă".*)  Va se 
dică „după lege", pe care nici ordonanțele 
miniștriloru, nici pracsa judecătorâscă nu-o potă 
șterge, martorulă are dreptă a cere ca proto- 
colulă, ce se iea cu elă și care trebue se-’lă 
subscrie, se fie redigeatu în limba lui maternă.

*) Ungurescc : „Tanhallgatâst a kihallgatott sze- 
mâlyek nyelvân eszkbzli. . ."

Nu-1 destulă însb cu atâta, ci aceea-șl lege 
mai pretinde în § 9, că acolo unde trebue se 
întrevină advocatulă atâtă cu privire la sentință 
câtă și la pertractare „se se susțină pretutin
deni (mindentitt) usulă de pănă acum" (adecă 
de dinainte de 1868, cândă sa adusă legea.)

După acelă usă la tribunalele din Făgărașă, 
Năsăudă, Alba-Julia, Gherla,. Deva s. a. s. a. 
procesele se pertractaă cu părțile române în 
limba română și sentințele se aduceau totă în 
acea limbă, ear la tote judecătoriile singulare 
unde se aflau judi români tote se lucrau numai 
românesce.

Usulă acesta s’a mai respectată cum s’a 
respectată pănă la 1875, cândă se ivi pe scenă 
„sdrobitorulă de naționalități" Tisza Kalman. 
De aici incolo sănătate bună paragrafule 9 ! La 
judecătoria de ocolă din Brașovă, fostulă jude 
(română) scriea sentințele conformă vechiului 
usă sancționată prin lege în limba română, dâr 
fu oprită și amenințată. Ordonanțele ministeriale 
începură a interpretă legea așa, că administrația in
ternă judiciala e ungurâscă — adecă deliberă
rile și corespondența între judecătorii. Advocații 
au fost constrînșl ca se scrie și se pledeze în

aintea foruriloră judiciale numai unguresce, ear 
acum amă ajunsă, cum se vede, așa departe ca 
și dela martorii privați se se pretindă, ca se 
marturisâscă unguresce cu tote că deposițiile 
loră nu se țină nici măcară de „administrația 
internă".

Ear §-ulă 8 și 9 ală legei „pentru egala 
îndreptățire" stă neclintită și neatinsă în cartea 
de legi ca mărturia a grozavului liberalisinu, 
cu care sunt tractați martorii nemaghiari în 
statulă ungară!

Amă ajunsă dâr așa departe ca limba ro
mână se fie silită a cedâ loculă limbei maghiare 
și în afaceri neînsemnate și de caracteră privată. 
Pănă cândă și pănă unde ? — E timpulă ca 
se ne gândimă seriosă la ună remediu și se 
nu mai suferimă în tăcere acte de volniciă și 
de călcare a legei, căci despotismulă va deveni 
cu atâtu mai cutezătorii cu câtă noi vomă fi 
mai îngăduitori.

Eată casulă amintită mai susă după cum 
ni’lă împărtășesce bravulă nostru conațională, 
locuitorii în Brașovă, d. Petra-Petrescu:

Brașovă, 2 Marte st. n.
D-le Redactorii! Pennitețl-ml să vă comunică ur- 

mătbrea întâmplare caracteristică:
La 28 Faurii am fost citatil la judecătoria cer- 

cuală de aici ca martorii într’o causă de procesa. In- 
fățișându-mă la ora fixată în biurouhl d-lui jude de 
cerca S k i t a, am fost îndreptată la protocolistula, care 
avea sfc-mi iea fasiunea. Acesta cum iml vede cita- 
țiunea și pune mâna pe una tâncil de hârtii și scdte 
o c61ă de protocolă. Vădendă eu, că capulă acesteia 
este tipărită unguresce, m’am temută, că și fasiunea 
îmi va compune-o totă unguresce și așa mă adresa-i 
cătră protocolistă: „Dle, te rogă a luâ procolulă sâu 
în limba română seu în cea germană, pentru că ma
ghiara nu-o înțelegă și în limba acâsta nu-lă voia 
subscrie." — „Aici", — îmi respunde la momentil 
și în tonă iritată protocolistula: „e țâră ungu- 
râscă*  și nu se iâ protocolă în altă 
limbă. Dâcă vreai românesce du-te in Ro
mânia, decă vreai nemțesce in Germania!"

Frapată de atâta urbanitate și gentileță m’am 
gândită nițelă, ce să-i răspundă. — „Bine, d-le i-arn 
disă, e trâba d-tale, ce faci, dâr eu protocolă ma
ghiară nu subscriu."

Interogatoriulă s’a făcută nemțesce. In fine totă 
nemțesce îmi spune, că densulă ar fi scrisă așa și 
așa după cuqi aș fi fasiunată, și mă provâcă să sub
scriu. „Nu subscriu, d-le, pentru că nu înțelegi! ce 
ai scrisă." Vădendu-lil, că-șl adună hârtiile, îlă în
trebă, dâcă mai am ceva, ori mă potă duce ? La 
acestea îșl iâ protocolulă subsuâră, mă chiamă cu 
sine și mă conduce la d-lă jude de cercă.

Am pricepută îndată, de ce se tractâză și mă bu- 
curamă în mine șlicendu-’ml: D-lă jude, bărbații cultă, 
omă ală dreptății, pusă anume de d-lă ministru să 
apere dreptatea de sigură nu va aproba purtarea ne
corectă a protocolistului.

Ajunși în odaiă protocolistula descopere d-lui 
jude crima mea, cehi puțină așa am presupusă, pen
tru că fața d-lui jude a începută a se înroși și după 
ce a vorbită câtva cu protocolistula se adresă cătră mine, 
însă într’ună tonă, la care nu mă așteptamă de locă: 
Trebue s 6 subscrii. Protocâlele nu se 
iau decâtă in limba maghiară, limba 
statului. Așa cere legea. (?!)

D-lă jude a avută amabilitatea a pomeni și d-sa 
de „Țâra românescă" probabilă, că decă trebuia să co
lindă și mai departe în afacerea asta, aș fi fost în
dreptată pănă prin fundulă Australiei. — „D-le jude, 
i-am reflectată, nu voiescă să mă dispută cu D-ta. 
Eu am rugată pe d-lă protocolistă înainte de a luâ 
protocolulă să nu-lil facă unguresce, pentru că nu-hl 



înțelegu. Prin urmare nu-lil potu subscrie." — „Dâcă 
nu-lă vei subscrie, te voiu mai cita odată și voiu 
pune unu traducători pe spesele D-Tale, și de nu 
vei vrea să plătescl, se scii, că te voiu pedepsi 
conformii legiloru. Nu ’țl-a spusă d-lu protocolistă 
ce a luată la protocolil ?“ — „Pardonați-mă dle jude. 
Ceea ce mi-a, spusil d-lu protocolistu nu sunt datorii 
să credu, cr legea, care mă silesce să subscriu unii 
protocolil într’o limbă, pe care nu o pricepi, nu-mi e 
cunoscută. Protocoluli nu-lu potu subscrie. D-ta fă 
ce-țl comandă legea. Decă acesta mă va condamnă 
să plătescil ceva, voiu plăti. Așaderă potu așteptă 
altă citațiune?" — „Da." — „Atunci, complimentele 
mele."

In situatiunea, în care m’am aflată și față de de- 
clarațiile mai multă decâtil categorice ale d-lui jude 
în privința atotputerniciei „lirnbei statului" ar fi fost 
cu totulil zadarnică o încercare din parte-mi, a mai 
discută cu d-lil jude despre ceea ce este în adevără 
lege și despre ceea ce este numai volniciă și forță. 
Eu însă cându am făcutu pretensiunea de mai susil, 
n’arn lucrată numai împinsă de necesitate ci și în con
știința dreptului ce-Iă am chiar după legile esistente, 
er d-lă jude mi-a rămasă datoră să-mi dovedescă, că 
eu ca cetățiană ală statului nu am acestă dreptă.

Petra Petrescu.

Cronica eveneinintelorft politice.
Articlultl „Românului", despre care amtl 

vorbită în numerulă trecută, (Jice după o mică 
introducere:

„Comitetulă pcrmaninte alesă de conferința ținută 
în Sibiă la 1880 a adresată națiunii române unu ma
nifestă, în care îndemnă pe alegători a se grupă în 
giurulu ideei naționale.

Ca Români, Interesați mai multă de câtă ori cine 
si ca frați si ca vecini, ca bine si fericiți să fie frații 
noștri, nu putemu de câtă să felicitămi pe comitetă 
pentru buna lui ideă.

Lupta și lupta în unire, cu acela-șl scopă, cu 
acela-șl gândă și cu egală devotamentă din partea 
tuturoră, este mijloculu celă mai sigură d’a ajunge la 
isbcndă mai curendi seu mai tărdiu, der neapărată.

Accstă adevără, a cărui confirmare o găsimil mai 
la fie-ce pagină a istoriei, ne pcrmitemă a-lu aminti 
frațiloiTi noștri de peste munți.

Li-lil amintimă, pentru că vedemă în (tiarele lorii 
vorbindu-se de deosebiri de vederi, de partide.

Cei persecutați nu potil vede decâtă într’ună felii, 
nu potă avă decâtă o dorință, nu potu fi decâtă o 
partidă, partida mântuirii națiunii dc relele ce-o bân
tuie și garantarea viitorului ei.

Ecă drapelulă în giurulu căruia ori-cc Română 
e datoră a se grupă și pentru a cărui isbendă să fie 
gata la sacrificii.

Acesta fiindă scopuli, mijlăcele de a-lă ajunge 
împrejurările le voră oțărî și împune.

Totuși, și asupra mijlăceloră învățămintele istoriei 
nu potă și nu trebue a se dă uitării.

S’a vădutu, că păn’acum dela Maghiari nimicii 
nu s’a putută dobendi prin frațescă înțelegere.

Ddcă denșii, său celu puțină conducătorii lorii, 
pe cându în esilă erau și lucrau pentru liberarea pa
triei loră nu putură înțelege și adoptă idea egalei în
dreptățiri a naționalitățiloril, cu atâtă mai puținii pu
temu speră, c’o voră înțelege acum, cându au în 
mână puterea și se nutrescu cu trista ilusiune, cătotă 
le este permisă și posibilă.

Prin urmare, după a nostră părere, speranța de a 
dobândi ceva, fără o luptă lungă și susținută cu iubire 
si unitate de totl Remânii este o ilusiune.

Trebue dăr luptă, din partea tuturoră și prin tote 
mijlăcele legale.

fică ce, ca Români, ne permitcmu a dice frați- 
lorti noștri de peste munțî."

Legăturile dintre conservativii u n- 
g u r I și conservativii austriac! nu se mai 
potu tăgădui. Diarulu „Vaterland" din Viena 
este organulu, în care se reflectă solidaritatea 
intereselorfi conservative de dincoce și de din
colo de Laita. într’o corespondență, ce-o pri- 
mesce acestu diaru din Pesta, se dice între 
altele: „Partida (conservativă) se va lupta cu 
sistemulu dc guvernare actualii, pentru că vede, 
că este pernîciosu pentru țeră și poporațiunea 
ci; pentru că prin acestu sistemă au fost dis- 
compuse stările în Ungaria, și statulu pre
cum și societatea sunt amenințate de catas
trofe primejdiose. Partida cere o reformă sănă- 
tbsă în tote părțile vieței publice. Ea nu este 
prin urmare retrogradă și nu e nici o reacținne 

feudalu-clericala, care se voiescă a face se re- 
inviă stările dinainte de 1848."

„Acesta partidă este înse decisă a face re- 
sistință energică tendințelorli de predomnire ale 
liberalismului șablonistă și a respinge și delă- 
turâ pe acești ninătorl de țeră și de pop6re. 
Individualismulu nemărginită, care discompune 
în atome societatea și a slăbită seu a ruptă 
tote leg’ăturele sociale, este și isvorulă nesecată 
ală luptcloră de rassă, ală șovinismului neastem- 
peratu, ală permanentei îndușmănirl, anatemisări 
și suspițiunărl a naționalităților!! și confessiuni- 
loră, ce locuescă în stată. Partida creștină-con- 
servativă ține tare la caracterulăistorică-politică 
ală rigatului ungară și îi conservă prin aceea 
totodată conducerea națiunei ungare, basată în 
istoriă și în lege. Der acestă caracteră ungu- 
rescă națională ală țeriloră coronei s-lui Ștefană 
nu cuprinde în sine nicidecum persecutarea s6u 
amenințarea poporelorii nemaghiare. Elă n’are 
nimicii comună cu șovinismul!!, care ame
nința pacea, concordia, esistența și viitoriulă 
țerii. Ungaria formeză de mai multă de o 
miiă de ani ună adăpostă (?) căutată ală 
diferiteloră popore, cari au putută se-și afle 
acolo neturburatu desvoltarea loră culturală. 
Statulă n’a împedecată acestă desvoltare (?!) 
ci dincontră a înaintat’o și sprijinit’o în pro- 
priulu său interesă. Numai șovinismului disolvantă, 
acestui fătă fatală ală liberalismului modernă, 
i-a succesă de a provocă în modă artificială 
ună contrastă amenințătorii între aceste popore 
și aședămintele statului ungară."

Se vede la prima ochire, că corespondentul!! 
lui „Vaterland" vorbesce mai multă ex cathedra 
cum ar dori elă se fiă. Elă ignorâză suferin
țele Românilor!! din trecută, der pentru viitorii 
profeseză idei liberale. Ar fi bine, decă con
servatorii unguri în adeverii ar fi conduși și ei 
de asemeni idei.

In ședința dela 3 Marte a. c. a camerei 
u n g a r e s’a discutată proiectul!! pentru con
struirea călei ferate strategice M u n c a c i - S t r y, 
prin care se se stabilescă o legătură între 
Lemberg și Pesta precum și între Lemberg și 
Fiume. Cu ocasiunea acestei discusiuni mini- 
strulu-președinte T i s z a a declarată, că după 
a s’a părere situația esterioră este forte paci
fică ; dăr nimenea nu p 6 t e g a r a n t â, că va 
remâne așa. D-lă Tisza mai (lise, că guvernul!! 
rusesc!! este hotărîtft de a susțină pacea cu 
Germania și cu monarchia nostră, dăr precum 
guvernul!! rusescă nu lasă a fi reținuta prin 
acăsta în lucrarea de completare a rețelei lui 
de dramă de ferii dela apusă, tocmai așa nici 
monarchia nostră nu păte remâne neactivă (!) 
Proiectulă s’a primită apoi de toți deputății 
afărâ de câțiva din stânga estremă.

Se scrie din Berlină diarului „l’Independance 
belge" : „România a propusă Germaniei 
încheiarea unui tractată consulară, în
tocmai ca și convențiunilc în privința aceluiași 
obiectă, ce Germania le-a încheiată cu celelalte 
state. Negociările au începută la Berlină. Acesta 
este singurul!! tractată, ce a lipsită pănă acum 
pentru a consolidâ relațiunile între cele duoe 
țări. România a încheiată deja o convențiune 
comercială cu Germania în Iuliu 1881. Estră- 
darea criminalilor!! se face fără tractată formală 
în urma unei înțelegeri, pentru a dice astfelă, 
verbale."

La banchetul!!, ce s’a dată în onorea marelui 
duce M i li a i 1 ă de cătră ambasadorulu rusă 
din Berlină a redicatu generalulă G u r k o 
următorulă toastă : „Dedrece în puterea func- 
tiuniloră mele locuiesc!! în cea mai mare 
apropriere de Prusia, propună, ca se bemă în 
sănătatea bravei a r mate g e r m a n e, pen
tru care am ună adâncă' respectă și cea mai 
mare stimă. Mulțămescu demnilor!! represen- 
tanți ai acestei viteze armate pentru amicabila 
primire și binevoitorea ospitalitate, cu care am 
fostă primiți în acestă țeră. Golescă acestă pă- 
hară întru prosperarea soldatului germană. Pru- 
sianulu General-Lieutenant de B o e h n res- 
punse : „Beu în sănătatea vitezei armate 
r u s e s c 1 și a glorioșilor!! ei reprcsentanțl, 
cari au fost trămișl cu accstă ocasiune. — Im- 
peratuluWilhelmii dona la toți suboficerii regimen- 
teloră ruscsci, cari au fost representate cu oca
siunea serbărei sf. Gheorghe la Berlină, cu câte 
ună ceasornică de aură Remontoir. Afară de 
acesta au primită gradele înferidre 1000 ruble 

spre a cumpăra presenturi pentru rudeniile loră 
de acasă.

Se asigură, că generalulă G u r k o a avută 
la Berlină câteva conferințe cu mareșalul!! 
M o 11 k e și cu miniștrii!! de resbelă germană 
B r o n s a r t cu scopă de a se înțelege asupra 
dislocațiunei, trupelor!!, ce erau grămădite la 
fruntariă. Ore aceste conferențe se se fi măr
ginită numai la atâta ?

Se vorbesce, scrie „L’Inddp. Rourn." despre 
unu c o n f 1 i c t ă, ce s’ar fi ivită între g u v e r- 
n u 1 ă r o m â n ă și P d r t a otomană. Turcia 
refusase pănă acum de a acordă execuatură 
agențiloră noștri consulari. Guvernulă română, 
care reclamase de mai multe ori, a făcută cu
noscută sublimei Porți, că, decă într’ună tiinpă 
anumită, ea nu va acordă acestă execuatură, 
atunci și elă nu numai, că o va refusă noui- 
loră agenți otomani, ddr îl va retrage și pe 
ceea deja acordată agențiloră acuma în funcțiune.

Diariilul „Narodni Listy" i se comunică din 
Zara, că după nisce sein sosite acolo din Soli
tari, trei triburi a 1 b a n e s e au năpădită 
la 17 Februariu asupra gardei muntenegrinc 
dela fruntariele de lângă Gruda și Krajna și 
au răpită păstoriloră muntenegrini mai bine ca 
1000 de capete de vite mici. Muntenegrinii urmă
riră pe Albanesi și prinseră 30 de inși din tribulă 
Hotti, cari fură duși la Rieka și voră fi jude
cați în Nicsici.

Emilio C a s t e 1 a r, marele republicanii 
spaniolă a scosă de sub țipară o carte intitu
lată: Istoria anului 1883. In acestă 
carte se vorbesce ântăiă de incidentulă flucrării 
regelui A 1 f o n s o în Parisă. Castel ară recu- 
ndscc, că regele a făcută mare erdrc, făcendă 
căletoria sa în Germania și jucândă acolo unu 
rolă atâtă de umilitoră. Nu numai interesele 
bine înțelese, der chiar mândria Spaniei, ceru 
ca regele se se ferescă de ună tutorată morală 
ală Genmaniei și sfi mergă în tote cu Francia, 
țera suroră. In același timpă înse elă con
damnă scandalulă din Parisă, nu fiindă-că în 
persona regelui Alfonso, ar fi putută ofensa po- 
porulă spaniolă, der fiindă-că republicanii fran- 
cesi fluerăndă pe Alfonso au consolidată monar
chia în Spania, ceea ce nu este de sigură in folo- 
sulu loră. Despre politica înterioră a Franciei 
Castelar dice, că este cea mai nemerită pentru 
consolidarea republicei. Elă nu se indocscc, 
că republica va pute deslegâ cu succcsu tote 
cestiunile mari sociale și politice, cari o pre
ocupă.

Situațiunea în S u d a n ă se pare, că s’a 
schimbată în favorea Anglesiloră. In 1 Marte a. 
sosită, la Londra o depeșă a comandantelui an- 
glesă generală G r a h a m, care anunță o vic- 
toriă a Anglesiloră la fântâna dela Tel el Kcb, 
unde și-au fostă redicată șanțuri insurgenții din 
Sudană. Trupele anglese compuse din 3000 dc 
omeni infanteria, 750 de omeni cavaleria, cu 7 
raitraileuse și 8 tunuri au atacată pe insurgenți 
și au luată șanțurile cu asaltă. Patru tunuri 
Krupp, trei alte tunuri și multă munițiune a 
cădută în mânile loră. Bătălia a durată trei ore, 
căci insurgenții s’au bătută bine. Ei să fi fostă 
cu totulă 10,000 la numără și se fi pierdută 
mai multe sute de omeni, pre cândă Anglesii 
vorbescu numai de 28 morți și 142 răniți. 
Generalulă Graham abia este 1-ă începutul ă 
lucrului și va mai ave încă multe greutăți pănă 
să potă înfrânge puterea insurgențiloru.

Bismark și aliatii lui.
Cetimă în „N. fr. Prcsse" :
„Ce a putută îudeninâ pe cancclaruhi Bismarck, 

ca să se întărcă eră cătră Rusia, acesta pentru noi 
muritorii este unu misteriu diplomatică. Dăr unu 
lucru este limpede, că politica orientală a cancelarului 
germană și-a terminată o circulațiune, ea prin apro
pierea de Rusia s’a întorsu acolo, de unde a plecată 
la 1875. Să urmărimă politica germană în mersurile 
ei memorabile. Nimeni nu să îndocsce, că de ar fi 
vr’util Bismarck, ar fi putută împedecâ resboiulă în 
contra Turciei. Elă n’a făcut’o și a împedecatu si 
pe alții de a-o face. A lăsată Rusiei mână liberă în 
Orientă, apăra la 1876 procederea Rusiei în parla- 
mentulă Germanici, lăuda desinteresarea și interven- 
țiunca Rusiei pentru drepturile creștiniloru din Orienta. 
Chiar și după aceea a ridicată amiciția Rusiei cu 
Germania pănă Ia ceriu și la 1878 disc cătră Eugenii 



Riehter : „Pentru de a altera relațiunea bună, solidă, 
centenară eu Rusia se cerii alțl dmeni decum ești Dta.“

Ce a îndemnată pe cancelariulu germană, de a 
lăsată în necasulă lui Andrâssy, ca Rusii să trecă 
peste Balcani până la Adrianopole și să mergă în 
snburbiile Constantinopolului ? Recunoștința pentru pa
siva asistență a Rusiei în 1870 ? Lipsa de înțelegere 
a rclațiuniloră orientale ? Despre acesta ne va dă 
odată deslușire istoria. Congresulă dela Berlină în- 
semneză întorcerea politicei lui Bismarck, care acuma 
se trudi de a smulge Rusiei o parte din isbendi, 
care le mulțămca coniventei prusiene. Este mărimea 
procederei Bismarck, care nu-i scutită de greșeli de a 
cunosce greșelile și de a căuta după putință a le în
dreptă. Resultatulă politicei bismarckianc ar fi fost, 
că Rusia ar fi devenită o putere univeisală. Acum 
problema era, ca să impedece acăsta. Rusia atâta de 
aprbpe de ținta sa, să vădii, pusă la ordine, de aceea 
privea congresulă dela Berlină ca o perdere și căută 
să și iea revanșă. Atunci la 1879. Gorciacov întinse 
firele spre Francia, panslavismul^ începu a se înfuria 
și a amenință pe Germania și Austria. Bismarck îșl 
întrerupse cura, merse dela Gastein la Viena și în- 
cheiă acea alianță cu Austria, ală căreia ascuțisă eră 
îndreptată contra Franciei și a Rusiei, și care dela 
1879, pănă aeum a predomnită situația europănă, și 
a formată unu. punctă de atracțiune pentru statele 
mici în Orientu, precum și pentrn Italia la suduia 
Europei. Se părea, că nici nu pote fi altfelă, decâtă 
ca Austria și Germania să română aliate, er Rusia 
și Franța să fie isolate. Și etă, că deodată se schimbă 
situația cu totulă!

Cu totă puterea se lucrcză din amendouă părțile 
spre a restabili amiciția ruso-prusescă de o sută de 
ani. Giers merge la Friedrichsruhc, Țarulu trămite 
împăratului Wilhelm toegulă de feldmareșală cu 
briliante, prințultl de coronă germană este salutată în 
Genua printr’o escadră rusescă, marele duce Mihailu 
vine cu-o deputațiune de cavaleri ai ordinului Sf. 
Glieorge la Berlină, și Orlov „amiculă credinciosă ală 
Germaniei" merge delaParisă la Berlină, trupele dela 
fruntarii se retragă — înstrăinarea înccteză și face 
locă erășl amiciției; pote că încă de aci încolo are 
să devină și mai și mai. Alianța cu Austria se vede 
că este numai ună mijlocit ală politicei germane, care 
c condusă numai de ună gândă : de a isolâ pe Francia.

Acțiunea rusescă în Orientă i-a fostă binevenită lui 
Bismarck, căci ea a ocupată pe Rusia și a reținut’o 
de a întră în legătură cu Francia, ce căută alianța 
ei. Egoismulă sănătosu este motorulă politicei impe
riale germane. Interesele statului austriacă sunt iden
tice și garanteză continuarea alianței. Cu tote astea 
s’a făcută o schimbare. Austria e față de Rusia într’o 
nouă situațiune; pacea ei cu Rusia depinde mai multă 
decâtă înainte de amiciția ei cu Germania, o greșelă 
a politicei sale i-ar pute crea doi inimici în locă de 
unuia. Politica germană s’a întorsa odată în giurulu 
osiei sale; pentru Austria însă începe unu nou capi
tulă ala politicei sale internaționale. Problema omeni- 
loru noștri de stată e adl mai grea ca ori și cându...

Convocare.
In urma scriptei Pre Onoratului Comitetu 

electorală permanentă alu partidei naționale ro
mâne din Sibiiu cu data 10 Febr. a. c. alegă
torii români din municipiuliî Clușiului adunându- 
se în 2 Marte a. c. la una consultare, au decisă, 
se se țînă adunarea generală a alcgătoriloră 
români din comitatulu Coșognei și municipiulă 
Clușiului în 12 Marte (dina tergului) la 11 6re 
a. m. în localitatea casinei române (casele pa- 
rochiali rom. gr. cat.) pentru constituirea clu
bului electorală.

Subscrișii avemă onore a învițâ prin acesta 
la adunarea amintită pre toți alegătorii români 
susu memorați, și în specială pre on. membri 
ai congregațiunei comitatense, rogându-i ca să 
se înfățișeze în numără câtă de complet*!.

Clușiu, în 2 Marte 1884.
Din însărcinarea conferinței

Iuliu Coroianu, Basiliu Podoba,
președ. ud boc. secretară ad hoc.

Invitare
cătră onor, alegători români din comitatulu Timișului.

Onorați alegători români! Timpulu alegeriloră de 
deputațl dietall, pentru venitorea sesiune dietală, se 
apropia tare. Tdte poporele conlocuitore, tăte partidele 
din țeră s’au apucată de lucru și se pregătescu pentru 
actulă electorală, carele este de cea mai mare însem
nătate în țeră, pentru poporele din țeră. Nu se pote 

că alegătorii români să remănă nepăsători și să nu 
se intereseze și densii de miscămentulă electorală 
pornită în țără.

Românii au deja o programă politică, statorită de 
memorabila conferență a delegațiloră alcgătoriloră 
români, ținută la Sibii în dilele dela 12—14 Maiă 
din anulă 1881. Acestă programă este liberală față 
de voința alcgătoriloră în punctulă acțiunei; ea lasă 
la libera voință a alcgătoriloră: ca să-și candideze 
de deputațl atarl bărbați, cari adereză la principiele 
cardinale politice ale aceleiași programe, ori să pac- 
teze și să alăgă împreună cu alte partide bărbați din 
alte partide oposiționale. Numai una se cere necon
diționată în programa din Sibiiu, dela alegătorii ro
mâni din părțile ungarice și banatice, și acesta e: 
activitate!

Atâtă rcspectulă morală față de-o corporațiune 
așa de alesă și însemnată, precum fu conferința din 
Sibiiu, câtă și propriele interese bine înțelese ale 
poporațiunei române din patriă, impună fie-cărui Ro
mână, binesemțitoră datorința d’a respectă eonclusele 
ei și d’a le execută.

In câtă pentru alegătorii români din părțile de 
medădi ale terii (Ungaria și Banatu) prima recerință 
este: activitate! A se desvoltă o activitate, fără o 
organisare recerută — nu este posibilă; deci în acti
vitatea ndstră privimă ca p r i m u 1 ă p a s u o r g a- 
n i s a r e a, anumită însă constituirea unui 
comitet ă centrală electorală, carele se 
doresce și din partea onor, comitetă permanentă din 
Sibiiu, — pentru fi e - c a r e c o m i t a t ă, se
parat ă.

Ne amu ținută deră de datorință a luă inițativa 
în causa organisării pentru c o in i t a t u 1 ă T i- 
m i ș u, în care scopă ne permitemu a convocă o 
conferință electorală pe dina de 5/17 Marte a. 
c. în Timiș ora cu începutulă la 10 ore înainte de 
m. în localitatea otelului „Principele de coronă Rudolfă", 
la care învitămă respectuoșii, pe acestă cale, pe fie
care și pre toți alegătorii români din acestă comitată, 
cari adereză la programa din Sibiiu.

La ordinea dilei punemă următorele puncte: 1. 
Deschiderea și constituirea provisoriă a conferinței. 
2. Instituirea unui comitetu permanentă electorală, cu 
reședința în Timișăra, pentru întregii comitatulu Ti- 
mișu. 3. A se luă măsuri, ca în fie-care cercă elec
torală, să se constituc câte ună comitetu electorală, 
de cercă, din membri par-tidulni națională. 4. Pro
puneri eventuale cu privire la acțiunea electorală, a 
alegătorii oră români.

Onorați alegători! Numai considerațiunl de interesu 
generală și patriotică, bine-priceputu, ne au îndemnată 
spre acesta Inițiativă, credemu, că scopulă ei este o 
recerință, -o necesitate recunoscută și apreciată de 
toți. Vă rogăimi dără, să concurgeți cu sprijinulă 
D.-V6stre întru realisarea scopului. In numele drep
tății, alu intereselora poporului și națiunei române din 
patria-ne comună Vă învitămă la acăstă conferință.

Timișăra în 16,28 Fauru 1884.
Colegi alegători din comit. Timișu :

M. D r e g h i c i u, protopop. P. R o t a r i u, advocată, 
redact, Em. U n g u r i a n, advocat. Vincentiu P o p, 
adv. Jebeliu. G. Laz ară, adv. Vinga. Vas. Pop, 
adv. Aradulu nou. Alex. C r ă c i u n e s c u, prăotă, 
Petru August in a, proprietarii! în S. Chinez. I. 
B a i c a, învețatoră în Retișoru. G. M a g h e t i u, în 
Sacoșulă ung. Vicii. P r o h a b u, preotu în Sosdia. 

Em. A n d r e e s e u, inv. în Bercgseu.

Din Bucovina.
Unu răspunsă la n i s c e a r t i c u 11.

(Urmare si fine.)

Privimă mai departe și celelalte cheltueli 
ce le au omenii noștri parte din obiceiuri vechi, 
nestrămutate, parte din obiceiuri aședate de 
parodii, cari își dau silință a îndreptă parocliiele. 
îndreptare e la mine identică cu sărăcirea și 
aducerea la sapă de lemnu a poporului. Câte 
obiceiuri! Câte sume se istrăvescu fără nici 
unii folosii! Gospodarulu n’are nici unii venită. 
Ce ag’onisesce, dă mai departe. Preoțimea îlă 
ține în prostiă, căci interesulă personală îi dic- 
teză. Și totuși strigă toți, că se jertfescă pentru 
poporti! Strigă numai gura, inima tare. Cându 
serăcesce îlă numiraă leneșă, ne spălămă mânile 
ca Pilatu, ne aperămă înaintea lumei și ne 
silință a afla cause ale sărăciei. Ori ce idcă, 
ce se ivesce în mintea nostră într’unu momentu 
critică, o punernu ca isvoră ală meseriei. Mă 
reîntorcă cu inima sdrobită la calcululă meu. 
Ună suspină îmi iesă din sufletă, cândii cugetă 
la sumele pc cari, trebue se le înșiră. Trebue 

ca lumea să ne cunbscă durerile adevărate si 
să nu fie sedusă prin nisce articuli, cari-să 
meniți să ne astupe ocliii și gurile. Cunoscă 
poporulă. Ii cunoscă durerile și pentru că le 
cunoscă de aceea scriu. Luămu în fiecare sată 
70 de copii născuți. Călculămă ună boteză 
1 fl. într’unu satu 70 fl. ; în 200 14.000 fl. 
Fiecare liturghia într’o Duminică seu sărbătdre 
mare, dă parochului ună venită de 5 fl. Nume- 
rămă pe ană 70 de liturghii; prin urmare în fiecare 
satu 350 fl. In 200 sate suma de 70.000 fl.

Ajunurile crăciunului și iordanului 40.000 fl. 
și apoi pentru întrdga Bucovină: Spesele pasciloră 
20.000 fl. Sfințirile caseloră 8.000 fl. Parastasele 
10.000fl. Molitvele5.000fl. Spoveditulu șicomini- 
catulu 2.000 fl. Posturile, mai alesă celă marc 
15.000 fl. Testimonii și petițiunile 10.000 fl. Alte 
mărunțișuri 10.000 fl. D. e. a luâ plată pentru 
testimonii de paupertate, a cere despăgubire 
pentru comisiune dela omenii respectivi, decă 
funcționarii și-au luată libertatea a face visită 
parochului și au fostă poftiți la masă. Aceste 
nu-su vorbe în ventă, ci cașuri concrete. Să se 
afle cineva, care să dorescă publicarea numeloru 
din cestiune, o voiă face cu plăcerea cea 
mai mare.

Darea cea mai mare o are poporulă nostru 
față de preotu, sumele de susă ne arată. Mergeți 
sume în lumea întregă și spuneți celoră ce vă 
voră ceti, că ați eșitu din sudorea poporului și 
ați trecută în mânile celoră învățați, în mânîle 
conducătoriloru voștri. Duceți-vă și vă înfățoșați 
ca o causă a serăciei! Er în trecătu spuneți, 
celoră ce vă voră întrebă și se voră interesă 
de voi, spuncți-le că v’amă trimesă în numără 
multă mai mică, de cum sunteți în adevără! 
După ce veți cutrieră lumea, inturnați-vă la 
loculă vostru celă adevărată. Fie-vă milă de 
cei ce vă au agonisită în sudorea feței și v’au 
perdutu în șiroie de lacrimi!

După o mică abatere și întărdierc reviu la 
isvorele articulului. Nu putemă afirmă positivu, 
că fumatulu se numeră între isvorele serăciei. 
Mai întregă lumea fumeză. Decă tăbaculu seră
cesce poporulă română, ce se dicemă despre 
celelalte popore înaintate în cultură ? Coloniele 
germane în Bucovina si ele fumăză si beu si 
bere și totuși stau în fruntea țării !

Cu totulă falsă și neîntemeiată e părerea, că 
poporulă serăceșce și de aceea că dă bani cu 
camătă. Poporulă dă bani cu procente — nu
mai decă are — ori la ai săi, ori la străini. 
Câștigulă în ori și care casă rămâne la poporu. 
Aici nu putemă afla o causă a serăciei, chiar 
dăcă amă fi cei mai iscusiți. Susținu contrariulă 
părerii din călindariu. Economia ne arată, ca 
îmi' dicteză. Mă miră, cum a putută autorulu 
să reocomânde poporului română, ca să-și ție 
banii în ladă fără fructificare. Pretcnsiune 
falsă, unu sfată greșită. O cutezare pre mare 
din partea autorului.

Totă pe astă treptă stă afirmarea, că po
porulă nu-și vinde pânca în tergă ci acasă; 
și de aceea numesce acesta ună isvoră ală serăciei. 
Să analisămă puțină aceste cuvinte. Decă își 
vinde poporulă pânca acasă cu preță mai mică 
decâtă în orașă, nu urmeză, că e în pagubă. 
Ună esemplu. Ună gospodară are de vândută 
două corețe de grâu. Elu vinde acasă corețulu 
cu 20 er. mai eftină decum l’ar vinde în tergă. 
Acum se privimă contrariulă. Ilu mânămă pe 
omă în tergă. Ună cară cu doi boi s’au cu 
doi cai duce grâulă. Femea seu feciorulă îlă 
insoțesce pe gospodară, căci are lipsă de ună 
ajutoră. Ei perdă o di întregă și au și spese. 
De remâneau acasă, ar fi putută agonisi 2 per- 
sone cu 2 vite celu puțină 2 fl. și erau scutiți 
dc spesele din orașu. Prin vendarea acasă a 
perdutu 40 cr. prin venijarea în tergă 2 fl. 50 er. 
Se vede, ca autorulă a căutată multă, numai să 
înșire mai multe isvore crcdendu, că prin asta 
va culege lauri din partea națiunei sale. Ulti- 
mulu isvoru seu cu cuvintele din călindariu 
„pricina pricineloru, că fimenii noștri serăcescu, 
e lipsa de carte și de învățătură". Ori care 
cetitoru ală acestora renduri e necesitată să le 
numdscă ca adevărate, fiindă de ele convinsă 
pe deplină. Să fie poporulă nostru măcară 
ceva, ceva pe-o treptă mai înaltă a culturei, nu 
se ar lăsa înșelată dc ori si cine. Cine-i1 1 
chemată se înrădăcineze poporului idea despre 
carte și învățătură ? Preotulă. Cine n’o face 
acesta ? Preotulă. Cine scutcsce băeții dela 
scolă ? Preotulă dinpreună cu învățătoriulii.



Ibtă (leră cum chiar preotulu bucovinenii se 
înfățișez;! ca dușmană alu înaintării poporului. 
Elu scie, cunbsce pre bine pericululu personalu- 
materialu, care îlu așteptă decă vomu cercă se 
redicămu poporulu la gradulu de cultură, pe 
care îlu merită. *)

*) Ar fi tristu, decă, înaintândă poporulă în cul
tură, n’ar trage de aici și preoții folosii. Diferința ar 
fi numai, că atunci preoții ar trebui să fie în tdte mai 
superiori și câtă despre binele lord pământescil ne 
dovedesce statistica țeriloril civilisate apusene, că este 
încă și mai asigurată, dâcă poporulu e mai înaintată 
ca la Anglesi. la Germani ș. a. — Incâtu privesce 
preoțimea română bucovinână, credemu, că cele susți
nute de d. corespondenta nu sunt regulă generală, ci 
că o parte mare a preoțiloru bucovineni cunoscil și 
împlinescu chiămarea lord avendil totodată nobila 
năsnință de a lucră pentru curmarea răului. — Red.

**) Ce lucru mai folositorii le-amil pute recomandă 
sătencelonl române din punctu de vedere economica ? 
Noi nu împărtășima părerea d-lui corespondenta, ca 
femeile nbstre să mi se ocupe cu țăsutulii. Dâcă nu 
potă face concurență pânzeloră străine, causa este, că 
n’au mijldce suficiente și credemu, că ar fi mai practicii, 
ca sâ le procură m a aceste mijldce decâta a le sfătui, 
sâ se lase de țesutii. Bine că o fustă cumperată costă 
numai 80 cr., der câtă dureză acăstă fustă ? Dâcă 
cătrință costă 5 fi. ea și representă vălorea acesta, 
căci e frumdsă și îndecitil mai durabilă. O gospodină 
harnică țese o cătrintă într’o di si-șl face în câte-va A A ’ ’ 1 ’ 7 ,septemanl unu costuma întregii, pe care ilil pote purta

10— 20 de ani și ce e mai multă acesta costumă nu 
ese nici odată din modă. Cei 30 de coțl de pânză din 
lada țerancii române dureză cu ilecile de ani, er din 
pânza ce-o cumpără dela orașă peste 6 luni nu se 
mai alege nimică. Româncele nâstre de pe sate, cari 
au cânepă și ină (flosă), potă țese 4—500 coțl de pânză pe 
anii. O gospodină singură e în stare a face 200 coțl,,
er o familia de 3—4 persbne p6te țese pe ană pănă 
la 600 de coțl de postavil. Dâcă scie țese pânză, în
vață tbte celelalte ușorii. Urna tbree la cânepă, inii, 
lână, er vâra, cândă e diua mare și nu e lucru la 
câmpii, țese. Cu cumpăratulil dela orașă» întră lucsulil 
și lenea între femei. Problema timpului de față este, 
cum să se redicc industria femeiloră nostre prin pro
curarea de mașini, âr nu să se curme. Audimil cu 
plăcere, că Românii din Săcelele vecine se ocupă se- 
riosu de aceea, ca să aducă mașini. Dorimă ca și Ro
mânii din Bucovina să se intereseze mai multă pentru 
redicarca industriei casnice la sate. — Red.

Articululu alu doilea e „o învățătură și unu 
sfatu cu priință“. Autorulu are înaintea sa 
doi omeni, unu G-avrilu si unu Constantină. 
Unulă alergă la vrăjitdre, se-i caute în bobi, 
celălaltă se duce la femei cu pricepere, se-lă 
descânte. Amendoi sunt slabi și palidă Ei 
pătimescă de patima beției. Ar fi timpă per- 
dută, se trecu în detailurl. Articolulă chiftesce 
de colaviă. semnă că autorulu e omă cu frica 
lui Dumnedeu. Sfânta scriptură o afli în fiecare 
pasajă. Păcată, mare păcată a întrebuința 
sfânta scriptură acolo, unde te-ai încurcată 
într’ună labirintă de cuvinte, din care încurcătură 
nu poți eși și a-o pune ca surogată cândă 
mintea sănătosă te părăsesce. Relativă la bețiă 
dică preoțimei bucovinene: exemplu trahunt.

Articolulă din urmă „altă sfată bună“ pri- 
vesce la începută traiulă dc multă și traiulă 
de astădi. In vremile trecute erâ mai ușoră 
de trăită de câtă în diua de astădi. Dările 
s’au mărită — forte adevărată — der mai 
alesă fetele și nevestele și-au schimbată portulă. 
Ele portă fuste curaperate în locă de cătrințe. 
Autorulă le sfătuesce, se remăie la cătrințele 
loră, pe cari le sein singure țese și se nu cum
pere lucruri din tergă. Noi însă avemă altă 
părere, chiar contrară. O fustă cumpărată costă 
80 cr., er o cătrință țesută 5 fi. Ar fi mai 
bună sfatulă. ca femeile nostre să nu se ocupe 
cu țesutulă, căci ele nu potă face concurență 
pânzeloră străine. Se ne adueemă numai aminte, 
câtă timpă se perde cu pusulă în baltă, scosulă, 
sghiciulatulă, melețatulu, ragliilatulă, periatulă, 
torsulă, teșutulu și glilitulă. Ună ană întregă 
se duce, pănă își vede gospodina 30 de coțl 
de pânză în ladă. N’ar fi mai practică se le 
recomăndămă altă lucru? Vorbimă din punctă 
de vedere economică. ** 10) — Deodată neisbesce 
autorulă la gunoitulu pământului. Poporulă 
cunosce folosulă gunoiului. Autorulă sfătuesce 
cc-i cunoscută și ce se practică. Numai atunci 
ar fi fostă sfatulă bună, din care ar fi trasă 
omenii noștri folosă, cândă i-ar fi învățată arti
colulă, la ce timpă se gunoiâscă, ce feliu de 
pâne să semene și în ce locă.

Și preoții au câte 24 fălci de pămentă. Ei 
capătă de acea, ca ei — omeni învățați — sâ 
mergă poporului necultă cu esemplu bună în
ainte, învețându-lă lucrarea rațională a pămân
tului. La acestă locă se referă cuvintele : „Nu 
vă uitați la faptele, ci ascultați vorbele loră.“

Acum la rândulă meu mă vădă necesității 
a dâ autorului ună sfată. Se nu credă D-lă 
literată dela călindariu, că ne putemă adresa 
cătră poporu c’o limbă rea, idei false și c’o 
nelogică fără margini. Decă nu suntemă în 
stare se produceraă • ceva bună, e mai bună 
tăcerea.

După fote aceste trebue se ne mirămă că acele 
articule le-a luată sub scutu „societatea pentru 
cultura si literatura română din Bucovina“ s 1 » 
că aedstă societate le trămite în lumea largă.

X.

(Convocare.) Despărțămentulă I alu reuni- 
unei învețătoriloră români din districtulă alu 
Xlea Brașovu își va ținâ adunarea sa generală 
Vineri la 9 (21) Marte a. c. în clasa I dela 
școla capitală din Satulungu biserica sf. Ar
hangheli dela 9—12 6re a. m. și dela 2—5 ore 
p. m., la care sunt toți membrii reuniunei invi
tați a participă.

Tema de deshătutu va fi conformii conclusului 
comitetului centralii: „Cum sâ se trac
teze s tu d i u 1 u geografiei în anulă 
I și alu II de ș c 6 1 ă din p u n c t u 1 ă de 
vedere metodică?11

Satulungă 20 Februariu 1884 st. v.
I o a n ă D o r c a, I. D a r i u,

președinte. secretarii.

Diverse.
(Compătimirea și ajutorarea între paseri.) Unu 

amicii ala fâel nâstre cu locuința în Iași ne descrie 
următorulil casa, pe care-hl recomăndămă atențiunel 
celoril-ce se înteresâză de istoria naturală: „A<m 
avuții în colivia de mai bine de dece ani de dile una 
stigleță, care cântă fârte frumosa. In timpula din 
urmă însâ bietula stigleță, îmbătrânindu, începu a 
gâfăi. In vâra trecută am pusa cu elu împreună duoi 
botgroșl (nemț. Gimpel), unii bărbătușil și o muerușcă. 
Dela unii timpU observata, că muerușcă botgrosului 
nutrea pe bâtrânulu stigleță, întocmai cum nutresce o 
pasăre mamă pe puișoriî săi. Și astfela l’a nutrita 
regulata păn’acum trei săptămâni, cândil într’o dimi- 
neță muri bietulil stiglețu, și ce e mai inultil, chiar 
inortu fiindil, venea muerușcă botgrosului la elu și-l 
oferia nutrementa. E remarcabila, că o pasăre să 
nutrâscă pe altă pasăre de nemil străinii. Câta de 
rarii se întâmplă acâsta chiar între âmenl!... De multe 
oii se întâmpla, că stiglețulu durmea și protectârea sa 
venea la densulu și-la trăgea de pene. Atunci stigle- 
țulil își căsca ciocula și tremura din aripi în tocmai 
ca puișorii cei mici, cândă ÎI nutresce mama loru.“

(Bibliotecă publică in Craiova.) „Carpații“ comu
nică, că d-na Adelina Olteanu, directârea unei distinse 
institutiunl românescl de crescere de tinere fete, a 
luata otărîrea a secundă silințele bătrânului profesorii 
B. Caloiană, de a fundă o adevărată bibliotecă pub
lică în Craiăva, dândil câte-va serate musicale cu 
grațiosulu concursă ala mai multora dâmne și d-ș6re, 
în acesta scopa.

(încoronarea reginei Madagascarului.) In luna 
lui Novembre ala anului trecuta, pe cânda se făceau 
tratări în Tamatava între Francesl și Hovasl, s’a 
săvârșită în Antananarivo, capitala Madagascarului, 
încoronarea reginei Ranavolana III. Ca fată 
abia de 22 de ani ea este silită, după datina barbară 
a Hovasiloru, să se căsătorescă cu ministrulil primii, 
care se află în oficiu. De astădată ministrulu primă e 
una unchiașu, gârbovita de ani și de afacerile guver
nului, căci 50 de ani a jucată ela rolulu unui consorte 
princiara stabilii. F ap tuia, că acestă căsătoriă politică 
și de cabinetă nu s’a stersu încă dovedesce, că cresti- 
nismulil întrodusă de regina precedentă, na avuții 
efectil puternicii asupra Madagasiloril. încoronarea, 
întâmplată la 22 Nov. a oferita o mare prive
liște militară și o amestecătură de elemente pă
gâne și creștine. Cortulil reginei purtă sentința: 
„D-dău e cu noi!“ și pe masă lângă densa se află o 
bibliă mare, frumosa legată. Piața de încoronare nu 
se află în orașă, ci pe șesulă Mahamasina spre apuBil 
de orașă, acolo, nnde este petra sântă, dela care 
mergă opta drumuri în direcțiuni opuse. Aici își tri
mise regina garda de onâre, care de astădată constă 
din tinerimea studiâsă armată cu scuturi și lănci, piua 
încoronării sosf și fii salutată cu salve de tunuri. Con- 
voiulu încoronării porni. Regina ședea pe unii scaunil 

portativii, sub o umbrelă roșia ca focul il drepții semnă 
alil demnității regale. Alăturea cu densa mergea călare 
soțiulă ei (care-i pbte fi strămoșii), primulă ministru R a- 
vo n in ah s t ri m ar i vo, care o conduse de mâna la 
petra sfântă, unde predecesârele ei fuseseră proclamate 
de regine. Aici o presentâ poporului. Tenera regină părea 
liniștită ; numai mânile ei tremurau și arătau iritațiunea 
ei înternă. Ea erâ îmbrăcată cu-o haină de atlasil 
albă bogată împodobită avândă ună șlepa de câțiva 
coțl, ce-la purtau șâse amploiațl de statil. Toți în- 
genunchiară, ună prințișoră de șâpte ani îi țînti o 
scurtă vorbire și apoi merseră la a două pâtră sfântă. 
Aici sub unii cortă pomposă țînfi regina ântăiula sân 
cuvântă de tronă, ună discursă fdrte căldurosă, mai 
interesantă decâtă acelea, cari emană din consiliile 
miniștriloril puteriloril apusene. Ranavolana III începu 
cu întonarea datorințeloră sale și ale poporului. Că ea a 
primită domnia preste întrâga însulă ; că ocenulă e sin
gura frontieră a Imperiului său și nu va ceda din elil nicl-o 
palmă de locă, ci-lă va apărâ întregii „ca ună băr
bat ă.“ Și dândă cu toegulă de aurii în pămentă, strigă: 
„Nu este așa, poporulă meu ?“ Unanimulă și detună- 
torulil răspunsă fă: „Izay!“ („așa e!“). Strigătele po
porului, loviturile de lănci și de scuturi acompaniară cu
vintele Reginei. Ranavolana continuă asigurândă, că 
străinii binevoitori sunt binevenițl, și în fine declară 
pe 1 eh ovali de sihgurulă ei D-ijău. Cuvintele din 
urmă le rosti cu focă. Primulă ministru răspunse la 
cuvântarea ei în numele poporului. Ordinea a fostă 
esemplară deși erâ de față o mulțime de aprdpe una 
jumătate de milionă.

CirculU Th. Sidoli
la P6rta Vămii.

Astădi Miercuri în 5 Marte 1884.
Inceputulă la 1'^ ore seră.

Representațiune briliantă 
pe terâmulil artei mai înalte de călăriă, a dresurei de 
cai, gimnastică de ecuilibriștl, Ballet și pantomime. 
Piesele principale ale programului, forte bogății, 

sunt:
A duba debutare a ecuilibristului Blondin (Rival). 

Presentarea celoră 7 armăsari de Treken de cătra <1. 
d i r e c t o r il Th. Sidoli. ProducțiunI ecuilibristică 
unice dă Mister E t k ar si Adela.

1

La finea representației •.
^3-u.tnariî dela, St. C1vlc3._

Mâne Joi în 8 Marte 1884. Inceputulă 
la 7l/2 6re sera.

Prima debutare a asa numițiloră Copii m i r a c u 1 o s I
Frații Alfredă și Ervinfit Ferroni

cu gimnastica lorii admirabilă pe trapezulil volantă 
(în acâstă etate încă ne mai pomenită.)

Onor, publică este invitată de a participa în 
numără câtă mai mare cu tbtă stima.

Th. Sidoli, directoru.

Cursuld la bursa de Viena
din 4 Martiu st. n. 1884.

Rentă de aurii ungară 6°/ 121.85. Rentă de aurii 4" „
90.75. Rentă de hărthiă 5°/0 88.20. Impruinutulil căiloru 
ferate ungare 141.75. Amortisarea datoriei căiloril ferate 
de ostii ung. (1-ma emissiune) 95.60. dto (Il-a emis- 
siune) 116.50. dto (IH-a emissiune 100.25. Bonuri rurale 
ungare 100.75. Bonuri cu cl. de sortare 100.25. Bonuri 
rurale Banat-Timișă 100.—. Bonuri cu cl. de sortare
99.75. Bonuri rurale transilvane 99.60. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vină ung. 97.50 
Imprumutulă cu premiu ung. 115.55. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 113.40. Renta de hărtiă 
austriacă 79.65. Renta de arg. austr. 80.65. Renta dc 
aură austr. 101.25. Losurile din 1860 135.70. Acțiunile 
băncei austro-ungare 843.—. Act. băncei de credita 
ungare 320.50. Act. băncei de credită austriace 315.60 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.71. Napoleon- 
d’orl 9.60. Mărci 100 împ. germ. 59.15 Londra 10 
sterlinge 121.45.

Bursa de Bucuresoî.
/ Cota oficială dela 18 Februariu v. 1884.

Renta română (5U/O)- Cump. 93>,' vend,. 94
Renta rom. amort. (5°/0) 11 94'/5 n 95

convert. (6°/„) n 98’ 2 n 99
lmpr. oraș. Buc. (20 1.) n 32 7J 33
Credit fonc. rurală (7°/n) n 102’/4 11 .102^

n « n (5°/o) • ii 92>/4 11 911 .
ii „ urbana (7°/„) T) 101s'4 11 102'/,
n n „ (6%) ' 71 98 11 98’/4
n » „ (57.) • 11 887/a Ti 89

Banca națională a României 1382 —
Ac. des asig. Dacia-Rom • 11 378 —

11 11

Aură ■
„ Națională 11 257’/, 11 —

îi 3.70 3.90
Bancnote austriace contra aură „ 2.09 11 2.10
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