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Nou abonamentîi la

„Gazeta Transilvaniei/'
Cu 1 Aprile st. v. se începe unii nou abo

namente, la care învitămu pe onorații abonați, 
amici si sprijinitori ai foiei ndstre. Ne rugămil să ni 
se arate adresele esactu precum și ultima poștă.

Domnii noui abonați, și cari n’au achi
tații costulti abonamentului sunt rugați a 
ne trimite banii s6u directu prin man- 
ilatu postalu, seu prin Domnii, la cari au 
subscrieți abonamentul!!.

Prețulu abonamentului, ce se pote trimite mai 
ușorii prin mandate poștale, este:

pentru Austro-Ungaria cu posta : pe trei luni 
2 11. 50 cr., pe șdse luni 5 fl.; pe anii 10 fl.

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

Scrisorile sunt a se adresă la Redacțiunea 
„Gazetei Transilvaniei* 4 în Brașovîi.

Brașovft 23 Marțiu st. v.
Cetitorilor!! noștri le este cunoscută că 

„Nene freie Presse44, organulă de frunte ală 
Nemțiloru centralist! din Austria, a fostă publi
cată imediată după faimosa conferență a con
sorțiului frățietății din Pesta unu articula ten- 
dențiosă, în care se lăudau isprăvile cele mari 
ale d-lui Tisza față de „Valachii miserabili și 
servili. “

Acestu articulu conținea și următorula pasagiu: 
„Națiunea valachă se află și astă-di totu 

în starea acea miserabilă, servilă, care deștep
tase compătimirea împăratului Iosifu, de și în 
decursulu timpului au trebuită se se schimbe 
multe lucruri în mai bine. Românii sunt și 
astă-(ji, poporulă celă mai retrogradă în des- 
voltarea economică din Imperiu, rău nutriți, 
nelucrători, fără bună stare, îndouită nenorociți 
prin isolarea loră dela viața publică44.

Limbagiulu acesta ala Jidano-Maghiariloră 
dela biroulu de presă din Pesta ne-a fost indig
nată în asa mare măsură încâtă n’amu voită se 
mânjimă colonele foiei nostre cu reproducerea 
acelui articulu. Și cu atâtă mai multă amă 
trebuită se ne îndignămă, cândă amă vedută, 
că organulă Metropolitului din Sibiiu îlă publică 
în fruntea foii ca ună feliu de justificare pentru 
conduita sa.

Abia trecură câteva dile și eată că „Neue 
freie Presse44, rușinandu-se de rolulă ce l’a jucată 
în serviciulu biroului de presă jidano maghiară, 
vine a corege aserțiunile din artickilă memorată 
scriindă între altele în fruntea numerului său 
dela 2 Aprile:

„Ce se atinge de conferență partidei (?) din 
Pesta ne îndoimu cu temeinicia, că ar representâ 
în realitate părerea tiituroră Româniloră în Un
garia și Transilvania. Conferență a fost com
pusă numai din archiepiscopulă Roman dela 
Sibiiu, trei deputați guvernamentali, mai mulțl 
judi șinotarl regesc!, vreo câțiva preoți,advocați s. a. 
dependențl de guvernă. Bate la ochi că afară 
de archiepiscopulă Roman n’a mai fost nici unu 
episcopii română la acea conferență.44

Foia vienesă arată apoi, că adunările electorale 
din Timișoră și Sibiiu au fost cu multă mai 
bine cercetate și că s’au pronunțată pentru pro
grama națională dela 1881 și ajunge la resul- 
tatulă, că atâtă Românii ardeleni câtă și cei 
din Ungaria nu se voră depărta dela acesta 
programă și voru dâ încă multă de lucru d-lui 
Tisza.

Luândă actă de acesta recunâscere a dia
cului „Neue freie Presse44 avemă firma convin

gere, că Românii noștri toți în strânsă unire și 
solidaritate voră sci se țină susu drapelulu ar
borată la conferență națională din 1881 și că 
astfeliu voră dâ probe lumei din întru și din 
afară, că „Valachii44 nu sunt ună poporă ne
mernică, ci au destulă putere de vidță pentru ași 
eluptâ drepturile loră națidiiale.

Afacerea Csato-Grama.
După înformațiuuile ce le avemă, debutulă 

d-loră Csato-Grama în conferență Roman-Gall 
a produsă mare iritațiune în Blașiu și giură, 
precum arată și corespondența de mai la vale. 
Toți sunt îngrijați, fără deosebirede-’să „opidani44 
sdu „neopidani44, pentru că în pastilă numițiloră 
domni vădă o pornire nefastă pe calea conces- 
siuniloiTi ce se facă mereu celoră dela putere, 
luându-se de bani buni tbte amenințările loră.

Dioscurii, Castor și Pollux, cari au avută 
misia de a salvă buna reputațiune a Blașiului 
înaintea șoviniștilorii unguri, s’au adresată cătră 
organulă nostru într’ună tonă așa de răstită 
încâtă s’ar părea, că la Peșta au dată mâna și 
cu d-lă Tisza seu că au prânzită chiar la o 
mesă cu elă. Așa cevași amă trebui se presu- 
punemă decă. nu amă fi înțelesă din propria 
loră scrisore că facă parte din „Blașiulă celă 
inteligentă.44

Mărturisimă că nu pricepemă deosebirea 
ce-o facă d-loră între „Blașiulă inteligentă și 
istorică44 și între „Blașiulă opidană44 (orășă- 
nescă). Noi sub cuventulă Blașiu înțelegemă 
totă ce trăiesce în acelă orășelă încependă dela 
Prea Sânția Sa Metropolitulă pănă la celă din 
urmă „opidană44. Teoria de exemțiune desfășu
rată în scrisorea d-loră Csato-Grama în favorea 
celoră ce pretindă a ocupă așa dicândă o. posi- 
țiune exteritorială în mijloculă orășeniloră, nu 
pote ave nici ună înțelesă în vcaculă acesta 
ală progresului; din nenorocire ea este înse 
încâtva fundată în relațiunile faptice sociale din 
Blașiu, așa încâtă deosebirea ce se mai face 
și adl între Blașiulă „inteligentă44 și „opidană44 
ne arată câtă de puțină a lucrată în cursulă 
unui veacă întregă celă d’ântăiu pentru culti
varea și progresarea celui din urmă.

Cu tote astea ar fi forte tristă decă orășenii 
români mireni din Blașiu n’ar dispune adl de 
atâta inteligență ca se pdtă figură și ei împreună 
cu cei din tagma preoțimei în comuniunea oră- 
șăndscă „inteligentă și istorică44 a Blașiului. Noi 
avemă o ideă mai bună despre „opidanii44 din Blașiă 
și de aceea ne mirămă cum d-lă Csato, care nu apar
ține tagmei preoțesc! și este prin urmare „opidană44 
și d-lăDr. Grama, care este chiar fiiu de „opidană44 
se lapedă de „Blașiulă opidană.44 Decă înse 
d-loră n’au avută împuternicirea de a vorbi în 
numele orășeniloră, cu atâtă mai puțină îndrep
tățire, credemă, au avută de a se face advo- 
cații „Blașiului istorică44, a căruia nume nu 
pute fi decâtă defăimată fiindă pronunțată în 
conferență omenii oră umilirei naționale.

Privilegiulă ce’lă pretindă pentru sine ca. 
„BlășienI44, îlă reclamă d-nii Csato-Grama și ca 
„Români și alegători44 dicândă că pentru faptele 
d-loră n’au se respundă decâtă consciinței pro
prie. Decă doctorulă în s. teologiă Grama va 
greși odată în contra canoneloră ore și atunci 
d-sa nu se va semți responsabilă nimănui pe pa- 
mentă decâtă singură consciinței sale ? Noi 
scimă din esperiință că nu este așa și că s’a 
întâmplată ca, decă greșâla contra canoneloră a 
fost mare, respectivul!! se mergă chiar și la 
mănăstire înse nu „din voie liberă.44

Câtă pentru celelalte espectorări din scri
sorea d-loră Csato-Grama, mai alesă în câtă 

privesce „principiulă activității44 pentru care, 
dică ei, au militată dela 1881, credemă a le 
respunde mai nemerită reproducândă în totă 
estensiunea sa discursulă d-lui Csato ținută în 
Decembre anulă trecută în adunarea munici
pală din Aiudă, după cum a fost publicată în 
numărulă 147 ală fdiei nâstre din 1883. 
Eată-lă :

„... In urma unei conțelegerl preavute se scdlă 
bravulil și curagiosulă advocatti Ludovică Csato și 
în unu tonii deodată simpaticii și Impunătorii, folosindu- 
se de ună limbă românăscă frumdsă și elegantă, cari 
laolaltă c’unil elanil și una vervă plină de ’ elocință, 
ce le scid redicâ pănă la sublimulă oratorică, între 
alte împregiurărl mai favorabili ar face din tinăruhl 
nostru atletil ună oratorii parlamentară de prima ca
litate, espuse sub tăcerea profundă a majorității ma
ghiare, ce ascultă ca și consternată, cum Românii au 
sperată și încercată pănă acum, ca pre Maghiari 
s6-i aducă la cunoștință, că slăbindă ei pe Români se 
slăbescă pre sine înșiși, cum Maghiarii tbte încercările 
acestea le au respinsă cu îngâmfare și încredere îu 
puterile proprii, și au tractată totudtima pe Români 
ca pre peregrini și fii vitregi ai patriei acesteia, cum 
pe calea aedsta Maghiarii au adusă pe Români acolo, 
câtă între ei speranța unei înțelegeri cu Maghiarii a 
dispărută totil din ce în ce mai tare, și acum a apusă 
mai de totă, câtă, decă a mai rămasă pre îcl colo, 
câte unii sufletă, din care n’a peritii speranța acesta, 
acela este nilmai ca unii meteorii de nopte, care în 
locă de a lumină, mai multă spariă cu aparința lui 
cea bizară; cum însuși densulil și-a nutrită și încăldită 
pieptulă său de patriotă cu speranța acăsta, și cum în 
urmă cu profundă durere trebue să mărturisdscă, că adu
narea presentă, ca ună orcană, ce smulge și arborii cei 
mai mari din rădăcini, între dureri, ce trebue să le 
semță orr-ce adevărată patriotă, i-a smulsă și dânsului 
speranța acesta, așa, câtă, decă adunarea ar voi să scrie 
pre pdrta casei comitatului ună adagiu ore-care semni
ficativă pentru Români, atunci nu s’ar afla altuia mai 
bună ca teribila inscripțiune : „1 a s c i a t e o g n i
sper an za voi ch entrate!11 Una esperiință 
atâtă de îndelungată și atâtă de tristă i-a făcută pe 
Românii presențl la adunarea aedsta, că prin densulil 
să dechiare, că după ce Maghiarii și la alegerea aedsta 
n’au voită să abdică de politica cea atâtă de funestă 
și periculdsă, ba chiară omorîtbre pentru patria nostră. 
comună; după ce frații Maghiari ca pre o mână ini
mică respingă mâna amicală, ce Ii-o întindă Românii, 
și după ce Românii mai bine se retragă, decâtă 
ca se conlucre câtă . de puțină la o politică 
atâtă de contrariă patriei, ei îșl spală mânile și 
nu voră vota pentru nici ună oficială, eră pe 
oficialii aleși să-l considere de aleși și fără con- 
cursulă și în contra voinței preponderantei majorități 
a comitatului acestuia, care o facă Romanii și nu 
Maghiarii, ca astfelă să vedă lumea'; câtă ridiculă e la 
noi constituționalismulă, cândă una minoritate neîn
semnată octroeză oficiali unei majorități imposante. 
Și cu aedsta atâtă vorbitorulă, câtă și ceilalți Români 
s’au depărtată din adunare, lăsândă singuri pre frații 
Maghiari cu apertinențele loră, ca să îndeplindscă o 
politică atâtă de antipatriotică, pentru ca Românii se 
nu fie responsabili viitoriului și Europei.44

Din giurulu Blașiului, 29 Marte 1884. 
(Complotulu dela Peșta.) Domnule Redactoră! 

Cine sunt ? și în numele cărei națiuni s’au adunată la 
Pesta acei bărbați condemnațl de tdtă națiunea ? Ei 
sunt născuțl Români, der nu mai posedă tăria română 
de a lupta cil inimiculă lupta, ce face onbre unei na
țiuni și atunci cândil B’ar tăvăli în pulberea muiată 
cu sângele sdu. Ei s’au ruptă de corpulă națiunei. 
Mare slăbiciune și rușine. Ei s’au dusă să întorne 
apă la tocila inimicului, ea acesta să-și pdtă ascuți 
armele în contra nostră.

Au dbră nu mai însdmnă nimica națiunea română 



în acesta stătu ala națiunilorU ? Au nu s’a formații 
acesta stata și prin conlucrarea națiunei române ? 
N’ama fosta noi aici, cânda s’a întemeiata acesta re
gata ? Ori cum ar fi, ajunge, creda, că suntema astădl 
aici si stăma față în față cu cei ce de dragula nostru 
ne-ar strînge de gata. Adversarii noștri decă vreau 
pace si bună înțelegere se vorbescă cu adeverații 
conducători ai poporului nu cu cei ce au alergată 
fără scirea națiunei a face complotulu departe de 
patria lora. Conferința română dela Sibiu din anula 
1881, a data espresiune viuă dorințeloru națiunei ro
mâne, ce cere acea conferință aceia cerema toți, dela 
cela din fășă pănă la cela ce-’șl âmblă după cuiele 
de cosciuga, lasânda afară se înțelege pe membrii 
complotului cari au alergată se ne vendă pelea la 
fabricanții din Pesta.

Dela Blașiu spre ași cercă noroculă duoi mai 
tineri încă au fugita la ceata cu călbeză, fîiispăniă, 
vlădiciă partea se le fie, der pre călile cercate dbmne 
nu le face parte...

Unti Românii alegătorii.

Convooare.
Fiindcă comitetulti aleșii în 1881 din partea 

alegatorilor!! români din comitatul!! Tărnavei- 
marl în scopulfi alegerilor^ dietali pentru peri- 
odulii espirându și privesce mandatul!! său de 
espiratir și deorece pregătirile pentru alegerile 
none ale deputațiloru în camera legislativă, a 
țerei s’au începută cu seriositate în tbte părțile, 
deaceea mai mulțl din subsemnații foști membri ai 
premenționatului comitetu învită prin acesta pre 
toți P. T. alegători români din comitatulă 
Tărnavei-raari, c a r e a d e r â z â la națiu
nea sa, la c o n d i ț i u n e 1 e v i t a 1 e d e 
esistință și desvoltare ale ei și după 
p o s t u 1 a t u 1 u egalei îndreptățiri în 
statul!! n o s t r u poliglotă, prin urmare 
la „partida națională român ă“ pe 
Joia din 10 Aprile (29 Marte) 1884 la 10 bre 
a. m. în Sighișbră, la una conferință, ce se va 
ținâ în scola română în scopulu pregătirei pentru 
alegerile fiitbre ale deputațilonl în camera le
gislativă a țerei.

Contandă la participarea numcroșiloru ade- 
rintl cu tbtă stimă subsemnâză.♦

Sighișbră în 29 Marte st. n. 1884.
Mai mulțl foști membri în comitetulă română 

pentru alegerile dietale din jură.

Convooare.
ProvocațI de mai mulțl membri ai inteligin- 

ței române din Comitatulă Solnocă-Doboca con- 
vocamă prin acâsta o conferință a alegătoriloră 
români din acestă comitată pre 14 a lunei 
Aprile c. n. 10 bre înainte de amâdl la Gherla.

Obiectulă conferinței va fi:
Consultare despre țînuta nbstră și organisa- 

rea partidei față de alegerile dietale.
La care conferință cu încredere frățbscă 

avemă onbre a ve învitâ.
Deeșu și Gherla la 27 Marte 1884. 

Gabriel Mânu m. p. Augustă Munteanu m. p.
Gregoriu Stețiu m. p.

Asupra 1 i m b e i în armata austriacă a 
apărută în Lipsea o broșură fbrte interesantă, 
scrisă, cum se crede, de unulă din cei mai în
semnați oficerl austriacl. Autorulu se plânge, 
că așa numita limbă de r e g i m e n t ă (de
terminată de majoritatea etnică a regimentului) 
începe se strîmtoreze din ce în ce mai tare 
limba oficială a armatei, care este cea germa
nă. Deja începu se fie oficerl, cari nu mai 
ținu de câtă slabă la limba germană. Cu limba 
națională se introducă înse în armată și aspi
rațiile și veleitățile naționale, astfelă că, mer- 
gendă mereu pe acestă cale, autorulu prevede 
unii momentu cândă diferitele părți ale armatei 
austriace nu se voră mai pute înțelege între 
densele, și cândă spiritulu de cameraderiă va fi 
dispărută din ea cu desăvârșire.

Pe timpulă, cândă s’au făcută din nou apro
pierea Rusiei de Germania, diarulu din 
Brusela „ Nord. “ discută cestiunea desar- 
mării generale cu-o stăruință ostentativă. Din 
Berlină se scrie, că guvernulă rusescă a lucrată 
în interesulă generală ală acestei cestiunl în
semnate și pe cale diplomatică și că în pri
vința acâsta s’a bucurată de sprijinulu celoră 

mai multe și mai mari guverne, și anume ală 
guvernului Germanii, Austro-Ungariei, Italiei și 
ală Angliei. Că ministrulti președinte ală re- 
publicei francese Ferry a respunsu în termini 
evasivi, a surprinșii în câtva în cercurile ini
țiate din Berlină. In tomna anului trecută chiar 
ambasadorul!! francesă ar fi făcută vorba la 
Bismarck despre cestiunea desarmării și atunci 
Ferry și-a arătată părerea de râu, că Rusia 
stă în calea acestei măsuri, care ar fi împeribsă 
pentru Francia și.pentru Germania.

Cândă s’a reînoită înțelegerea între Germa
nia și între Rusia din capulii locului cestiunea 
desarmării se fi jucată mare rolă și prințulă 
rusescă Orlov, cândă a fostă mai deunădl pe 
câtva timpă în Parisă se fi discutată acâsta 
cestiune cu Ferry. ba chiar și cu președintele 
Grevy, La ce resultate voră fi ajunsă pănă 
acuma acestea negoțiațiunl uu se pote sci. 
Ceea ce se pote dice cu ore-care certitudine 
este, că Francia fiindă mușcată de șârpe, nu se 
va grăbi ca cea d’ânțâia, ca să desarmeze, pănă 
cândă puterile aliate europene nu voră desarmâ 
ele mai ântăiă. Vedândă Francia, că rivalele 
densei sunt decise și că într’adeveră desar- 
mâză, atunci nici ea nu va mai sta nici ună 
momentă pe gânduri, ci va urmâ și ea a-și 
reduce armata și milibnele acelea mai bine 
le.ar întrebuințâ pentru alte îmbunătățire, ca și 
ea are fbrte multe trebuințe urgente.

Dreptnlft limbilor!! în staturi cu naționa
litate miestă.

(Urmare.)
In privința relațiuniloră dreptului limbiloră 

în Canada și în colonia dela Capă dă raportulu 
oficiului esterneloru din Londra, ce urmeză, 
următbrelc deslușiri:

1

Canada.s) 
Downing-Street, 25 Octobre 1882.

Domnule !
Eu sum însărcinată de C a r o 1 u o f K i in

ii e r 1 e y, să adeverescă primirea epistolei D-Tale 
dela 7 ale lunei acesteia, care epistolă conține 
întrebări în privința usului limbei francese în 
Canada și ală celei olandese în Colonia dela 
Capă. Respiindândî! la întrebările D-Tale, mă 
aflu în posițiunea, de a Vă comunică, „că în 
Canada conformă secțiunii 133 a acteloru din 
America septentrională britanică din anulă 1867 
fiecare (omă) se pote folosi în desbaterile par- 
lamenteloru din Canada și ale corpurilor!! legi- 
uitore din Quebek atâtu de limba anglesă câtă 
și de cea francesă și că ambele limbi se între- 
buințâză în protocblele și diareic acestoră case. 
Totă omulă se pbte servi de una din aceste 
două limbi la tote pledoarelejudecă- 
t o r e s c i, mai departe în tbte procesele î n- 
a i n t e a t u t u r o r ă t r i b u n a 1 e 1 o r ă Ca
nadei (Canadei-superiore) introduse în aceste 
acte precum și ale Quebeckului. Actele parlamen
tului din Canada și ale corpului legiuitorii din 
Quebeck au să se tipărescă și să se publice în 
ambele limbi. Cuvântările ținute de membrii 
guvernului ai Dominiului (Canada) la des
chiderea sâu la amânarea sesiuniloră corpului 
legiuitoră se tipărescă în ambele limbi. In 
universități, în scble și în colegii, cari stau sub 
conducere privată ca limbă de instrucțiune pbte 
fi idiomul!! usitatu în localitatea respectivă și 
în prâjma ei. Scblele întemeiate de stată în 
provincia Quebeck și în unele părți ale provin-

*) Canada (Dominion of Canada) se împarte 
în C a n a d a - s u p e r i o r ă (ținutula dela Ontario) 
și în C a n a d a - i n f e r i 6 r ă (numită și ținutula dela 
Quebeck). Poporațiunea întregei „of Canada cu
prinde cam 3.800,000 de suflete, din cari cam 1.100,000 
(va se dîcă nici jumătate din întrega poporațiune) 
sunt Francesl. Aceștia locuesctt mai cu semă în Canada 
inferibră, așa că în Quebeck ei representă două din trei 
părți din poporațiune, pe cânda în Canada superioră 
numai două procente din poporațiune sunt Francesl. 
Canada a fosta mai nainte o colonia francesă, însă a 
trebuita să fie cedată Angliei în anula 1763. In urma 
relei administrațiunl a Anglesilora precum și în urma 
nemulțumirii Francesilortt provenite din aceea a isbuc- 
nita în anula 1836 o răseblă în Canada înferibră, 
care răseblă eră să aducă lucrula la ruperea coloniei 
de țera materă. Răseblă a fostu însă sugrumată, der 
ferberea a durata mereu. Și numai, după ce prin 
actula parlamentului din 7 Iuliu 1867 relațiunile poli
tice au luata altă formă și unâ șira de hotărîrl legis- 
latorice stabiliră egalitatea limbei francese cu cea 
anglesă, s’a efectuitâ pacea internă. Și de atuncia 
nu mai e vorba de despărțire.

ciei Ontario, a căroră poporațiune este miestă, 
sunt parte protestante, parte romano-catolice. 
Limba de instrucțiune în acestea din urmă este, 
după părerea lui Kimberley, cea francesă. Su
plici și memoriale se pofti face atâtu în limba 
francesă câtă și cea anglesă, și cea dintâia 
este și limba oficială în districtele, a că- 
roriî poporațiune e francesă. Corespondința 
oficială se mijlocesce înse prin limba anglesă. 
Unica preferință din partea statului pentru limba 
anglesă. Lordului Kimberley nu i cunoscutu, 
că în Canada ar esistâ vre-o agitațiune cu pri
vire la usultl limbei francese. (Bună-bră ca în 
parlamentul!! din Pesta în contra limbei de in
strucțiune în scolele confesionale nemaghiare. — 
Red. Gaz.)

Colonia dela C a p ii. *)

*) C o 1 o n i a d e 1 a C a p a, care în esta timpă nu 
numără încă una miliona de locuitori, 'a fosta cedată 
în pacea dela Parisaîn anula 1814 de Olanda definitiva 
Angliei, și astfela o parte considerabilă din coloniști 
constă din Olandesl, cari se ocupă mai cu seină cu 
vieritulU, agricultura și cu economia de vite si din 
acestă causă să numescu „Boers“ (țărani, Bauern). 
O parte din BaurI (Boers) nemulțămițl cu domnia an
glesă emigra în țera vecină Natal, si după ce și 
acesta ținuta a fostu ocupata de Anglesl, Baurii emi
grară la Transval, unde, după cum e cunoscută, acum 
de curendtt se apărară vitejesce în contra dominațiunii 
anglese. Limba Baurilorll, fiindu numai a unei popo- 
rațiunl țărănescl, a fostu pănă acum puțina considerată 
de Anglesl în viața publică. După cum resultă dintr’- 
untt comunicata alu oficiului esterneloru (Foreign 
Office), și acuma năsuesett Baurii din Colonia dela 
Capă după egala îndreptățire a limbei loru. Față cu 
tenacitatea lorii și cu prudența de stătu a Anglesilortt 
se pbte aștepta cu siguritate, că dorințele acelora se 
vorU împlini într’unu timpu nu pre îndelungata. (Voi- 
vorti Maghiarii să înțelegă acesta ? — Red.)

**) O mare parte din împărtășirile publicate aci 
asupra relațiuniloră limbistice în Belgia le-a primita 
Dr. Fischhof dela d. Pauhl Fredericq, profesoru de 
universitate în Liegiu (Lilttich) și după câttt scimu 
Flamanda de origine.

Ce s’atinge de Colonia-dela-Capiî, potiî co
munică, că limba olandesă nu se admite la tri
bunale ; usulU ei însă este permisă în parla
mentă din sesiunea din urmă (1881) și se pu
blică și o traducere olandesă o foei oficiale pen
tru amploiații de districte, cari nu pricepi! bine 
limba anglesă.

Protocblele pertractărilor!!, resp. desbateri- 
lorU și votărilori! parlamentului se complinii nu
mai în limba anglesă. Acesta este recunoscută 
de limbă oficială, și nici memorande nici peti- 
țiunl nu se potu face în limba olandesă. Limba 
de instrucțiune la universități, în colegii și în 
scblele publice este cea anglesă. Der în scblele 
olandese nu se face nici o sîlă cu privire la 
usulft limbei anglese. (Va se clică, guvernulă 
anglesiî nu cârcă a silf pe Olamlesii sei, ca 
se introducă limba anglesă în scblele lorii, cum 
făcu Maghiarii. Red. Gaz.) Acuma înse esistă 
o agitațiune cu privire la introducerea limbei 
olandese la tribunale, în administrațiune și în 
scblele publice (de stată). (Aiulițl Maghiari lorii!) 

Sum etc.“
Ună interesă cu multă mai actuală decâtii 

cunoscința drepturiloru limbiloră în depărtatele 
dependențe ale imperiului britică, care cunos- 
cință este, ce c drepții, de mare valbre pentru 
cestiunea privilegiării principiale a unei limbi 
ca limbă a statului, ne oferă relațiunile limbis- 
tice în staturile cu mai multe limbi ale Europei. 
Aci năsuințele naționale, cari coincidă mai întru 
tbte cu cele limbistice, cu tbtă diversitatea for- 
melorft de stată, născu anumite aparițiunl, cari 
în virtutea omogenității loru și a necsului lorii 
causală silescă pe politiculu practică fără voc 
a face o comparațiune. Mai nainte de tbte tre- 
ccmă la

B e 1 g i a.**)
Mișcarea limbiloră în Belgia are în unele 

privințe o asemănare frapantă cu cea din Bo- 
emia. Nu numai că numerulă locuitorilor!! Bel
giei (cam cinci milione) este aprbpe egală cu 
ală locuitoriloră Boemiei. dâră și raportulă 
dintre Flamandă și Valonii din Belgia este 
atâtu în privința numărului câtă și a culturii 
asemenea aceluia dintre Cechii și Germanii 
Roemiei, făcândă Valonii, cari cu limba loru fran
cesă sunt superioră Flamandiloră, cam 2/5, eră 
acesția cam 3/5 din întregă poporațiune. Și 
tocmai ca și mișcarea cehică, s’a desvoltată și 
cea flamandă din nisce începuturi literare de-



venindu cu timpulft mișcare eminenta politică. 
Numai câtu în Belgia, grația moderațiunii am- 
belorti părți și grația lipsei unei complicațiuni 
politice, lupta limbeloru n’a degenerată în.acea 
hârțuielă sălbatică pentru preponderanța națio
nală, în care n’are valore altu drepții mai în
altă decâtă ală forței. Frasa națională, c’est 
la gucrrc“, care în lupta liinbiloră la noi acasă 
asurclesce tote motivele politice de dreptu și de 
rațiune n’a aflată din norocire încă teremu 
fructiferă în Belgia, cu tote că și aci Valonii 
se acață de fieeare din privilegiile căpătate cu 
cea mai mare obstinațiune și Flamandii au 
atâta tenacitate, care chiar în secululu ală 
cinci-spre-decilea a făcută pe Carolă celă An- 
dace de Burgundă să esclame în mânia sa: 
„Eh, v o u s F 1 a m a n d s avec vos dures 
tetes!“ (O, voi Flamandiloru încăpățînat!!)
Cine n’o să aibă aci în Austria în grabă o 
asemănare la ’ndemână ? Firesce că tenicitatea 
Flamandiloră nu se înfătiseză ca obstinatiune 1 » 1 
națională, ci numai ca productulfl acelei puter
nice perseveranțe, care fără pripire silnică stă- 
ruesce spre ținta, ce și-a marcat’o precisă și 
astfelă causa flamandă înainteză numai pasă de 
pasă, ddr cu succese sigure și durabile.

După revoluțiunea belgiană, provocată de 
Valoni și de clerulu catolică și îndreptată în 
contra protestanțiloră din Țările-de-josu, a 
cărora limbă este aprâpe identică cu cea 
flamandă, erâ rău de limba flamandă. Ea a 
fostă scosă de pretutindinea din corpurile re- 
presentative provinciale și orășănescl de limba 
francesă și se mai întrebuința numai în consi
liile comunale ale orașeloră mai mici și în co
munele șatene flamande. Ce e drepții, s’a făcută 
o mișcare din partea Flamandiloră încă în anulă 
1830, deră acesta a fostă, precum s’a amintită, 
pură literară și archeologică, care abia pe la 
anulă 1840 s’a organisată mai bine și întărindu- 
se, s’a desvoltatu într’o mișcare politică. Celă 
d’ântâiu conducătorii si încâtva si tatălă mișcării 1 5 J
a fostă filologulă flamandă Ion Fr. W i 11 e m s 
(f 1847;. Alăturea cu clă stăteau renumitulă 
romanțieră H e n d r i k C o n s c i e n c e și ambii 
poeți L e d e g an c k și van Ry s n r j k, 
cari au murită mai totodată cu Willeins. Abia 
după mârtea lui Willeins formară studenții libe
rali și cu semțeminte flamande dela universitatea 
din Cânte (Cente) unu dubă, care străplântâ 
cestiunea flamandă pe tăremulă politică. S’a 
întemeiată în ondrea lui Willeins „fondulă- 
Willems“, o asociațiune, care concentrâ puterile 
partidei liberale cu semțeminte flamande și în 
decursulă timpului s’a aventatu la unu factoră 
politică așa de importantă, încâtu ultramontanii, 
cari, cum se scie, au mirosă fină în lucruri 
politice, se văclură îndemnați a întemeiâ o ase
menea reuniune cu tendință flamandă. Astfelă 
clericalii întemeiară înainte cu vr’o cinci-decl 
de ani, „fondulă-David11, după cum se dicea 
în ondrea reposatului profesoră, David. care a 
fostă șefulă luptătoriloră catolici ai causei fla
mande și amiculă lui Willems, cândă mișcarea 
erâ încă pură literară. Numele ambiloră amici ser- 
vescă astădi de stindarte ambeloră fracțiuni neîm
păcate ale mișcării flamande, ală cărei resultată, 
după starea actuală a legislațiunii și a pracsci, 
îlu vomă arătâ pe scurtă în cele următdre.

Numai după lupte îndelungate s’a regulată 
și în Belgia cestiunea dreptului limbiloră pe 
basa legii și într’ună modă mai temeinică cu 
deosebită considerațiune la limba flamandă. 
După legea de instrucțiune adusă în anulă 1850, 
doue-decl de ani de arendnlă nu s’a mai făcută 
nimica pe teremulă legislațiunii limbiloră, pană 
ce în fine în anulă 1873 se aduse o lege „re
lativă la u s u 1 ă 1 i m b e i flamande în 
procedura penală11 și în anulă 1878 
alta „relativă la u s u 1 ă 1 i m b e i fla- 
m an d e în afaceri administrați v c.11 
Pănă la anii aci numiți nu esistâ în Belgia altă 
lege relativă la limbi afară de articululu 23 
ală constituțiunii belgiane din anulă 1831, care 
articulă dice: „U s u 1 ă limbiloră între
buințate în Belgia este f a c u 11 i v ă. 
E 1 u p 6 t e fi regulată numai p r i n 
1 e g e ș i n u m a i p c n t r u actele auto
rității p u b 1 i c e (a u t o r i t e p u b 1 i q u e) 
și în a f a c e r I j u d i c i a r e (e n m a t i e r e 
j u d i c i a i r e).“

(Va urma.)

Slavii meridionali.
D. Lou'is Leger a publicată de curcndi! o carte 

întitulată S a v a, Dunărea și Balcanii, călă
toria prin țările ocupate de Slavoni, Croați, Șerbi și 
Bulgari.

Lucrarea d-lui Leger complecteză pe a d-lui 
de Blowitz, spune „Le Solei?1. D. de Blowitz a visi- 
tati! România și Constantinopolulă; d. Leger a visi- 
tatii Carniolia, Croația, Serbia și Bulgaria. D. de Blo
witz crede în viitoruhl Turciei; d. Leger crede în 
viitorulu Slaviloru. D. de Blowitz doresce să se man- 
țină în Europa ceea ce a mai remasti încă în piciăre 
din imperiulă otomanii; d. Leger doresce, ca Slavii să 
înlocuiescă pe Turci în țâță peninsula balcanică.

T6tă lumea scie, că Slavii seu Slavisații formeză 
în Europa duoă masse despărțite una de alta. Una 
din ele, cea mai însemnată, se întinde de la fruntari
ile orientale ale Europei pănă în Bosnia inclusivil. 
Ea cuprinde pe Ruși, pe Polonesl, pe Cehi și câte-va 
alte poporațiuni mai puținii însemnate. Alil duoilea 
grupă, grupuleț Slaviloru din sudil, se întinde de la 
Adriatica pănă la Marea-negră, coborîndu cursulă 
Savei și alil Dunărei și respândindu-se de ambele părți 
ale lanțului Balcanilor^. Elu cuprinde pe Sloveni, 
Croați, Șerbi și pe Bulgari.

Decă n’ar esistâ între aceste duoă masse nici o 
soluțiune de centinuitate și mai cu semă decă ele ar 
ii întrunite sub o singură dominațiune, ele ar esercitâ 
o înfluință. aprâpe neînvinsă asupra destinelor!! Europei. 
Der lucrurile nu stau astfelă. La Dunărea de joșii și 
la Priită stau Românii despărtindil ambele grupuri; 
la Dunărea mijlocia sunt Maghiarii. Mai susă, duș
manii cei mai periculoși ai Slaviloril, Germanii, 
Aceștia mai cu sâmă manținu despărțirea între diferi
tele ramuri ale,familiei slave. Dânșii mai cu semă, 
prin arme sen prin politică, prin putere sen prin iscu
sință, împedică aceste ramuri d’a se alipi la unu loctt.

Nu ne vomă ocupă aci de câtă de Slavii de sudă, 
singurii, despre cari, vorbesce d. Louis Leger. Ei for
meză patru ramure principale : Slovenii, Croații, Serbii, 
Bulgarii. Fie-care din aceste ramure este într’o con- 
dițiune politică deosebită de a celor-lalte trei. 
Slovenii sunt cuprinși în Cislatania, Croații în Tran- 
slaitania, Serbii sunt neaternațl, celă puțin cu nu
mele, Bulgarii an de asemenea o neatârnare nominală.

Slovenii sunt în numără de ună milionă treisute 
de mii. Ei locuescă în Carniolia Carintia, Stiria me
ridională, Istria. In aceste trei din urmă provincii, ei 
sunt mai multă seu mai puțină amestecați cu elemente 
străine. In Carniolia, elementulil loră e aprdpe pură. 
Laibach, capitala acestei provincii, este centrală miș
cării loră politice, literare și sociale.

Slovenii regretă, că sunt despărțițl politicesce de 
Croați, cu cari au legături de rudeniă atâtă de strînse. 
Ei ar voi celu puțină să dobendescă unu modă de 
represintare, care să le îngădue de a nu ved6 voturile 
loră înecate înt’rale Germaniloră. Se dice, că acestă 
reformă se va deplini peste scurtă timpii.

Croații sunt mai cunoscutl de câtă Slavonii. Ei •» J
sunt mai numeroși; au o viață politică mai activă. 
D. Leger numără duoă milibne de Croațr, fără a 
socoti pe acei din Bosnia și din Erzegovina. Croația, 
deși pusă sub dependința parlamentului maghiară pdrtă 
titlulu de regată; ea are o dietă locală, ună felă de 
vice-rege numită ban ă, care n’are de cătă nisce pu_ 
teri nominale, der care jocă cu tote aceste ună 6re- 
care rolă. Agraniu, capitala regatului croată este cen
trală unei mișcări politice și înteliginte din cele mai 
vine.

In fine Croația are noroculă d’a număra printre 
șefii partitei naționale pe unu omă cu totulă superiorii, 
pe episcopulă Strosmayer din Diakovar. Croația de- 
toresce acestui episcopă o mare parte din progresele, 
ce a realisată în acești din urmă ani. Ea ii detoresce 
întemeiarea academiei și a universității din Agramu. 
Densulă e în fruntea tuturora lucrărilori! patriotice 
mai cu semă a acelora privitdre la învățămentă. Elu 
e tipulă prelatului liberală, sciindil să-și deplinescă în 
același timpii detoriile câtră Dumnedeu și câtră patria 
ținendu la credința sa, tolerantă față cu credința al
tora.

Influința unei personalități atâtă de înalte și de 
venerabile contribue a feri pe Croația de pericolele, 
ce ar pute resultâ pentru densa din coesistința a duoă 
religiunl rivale. In adevără, duoă treimi numai din 
Croați sunt catolici; cea-laltă treime aparține religiunei 
ortodocse.

Decă din Croația trecemă în Serbia, ne găsimu 
în fața unei poporațiuni aprope identice prin origine, 
der cu totulă deosebite prin starea iei socială, resul- 
tatulă unui trecută, ale cărui urme voră fi greă de 
ștersă. Pe căndă Croația forma de multă timpii ună 

negată, căndă independinte cândă subordonată acelui 

din Ungaria, pe cândă sub aceste duoă forme deose
bite ea se desvoltâ și progresă, pe cândă densa de- 
veniâ, într’ună cuventil, o națiune modernă, Serbia, 
cădută în manile Turciloru, după înfrângerea de la 
Kossovo, rămase într’o stare vecină de barbaria.

Nu e deci de mirare, ca Serbii să fie într’o stare 
de civilisațiune cu multă mai puțină înaintată de câtă 
vecinii loră Croații! Cu tote acestea, Serbii ar fi putută 
merge ceva mai iute pe calea progresului. Din tdte 
statele, create de puțină timpii în oriinte, Serbia este 
acela, care merge mai încetă pe accstă cale. Serbia 
nu mai are astă-(Jl a se preocupă de siguranța frun- 
tariiloră sale, fiindă că e despărțită de Turcia prin 
Bulgaria. Ea nu mai are a se preocupă de lupta de 
influință între Austria și Rusia, fiindă că regele Milană 
s’a pusă sub patronagiuhl Austriei. Prin urmare, gu- 
vernulă serbescă nu trebuie să aibă acum de câtă ună 
scopă: desvoltarea intereseloră materiale și morale 
ale țărei.

Acum două-decl de ani, călătorii comercianțl erau 
supuși în Serbia la nenumărate vecsațiunî poli- 
țienescl, la totă felulă de precauțiunl inchisitori- 
ale. T6te aceste, se spunea pe atunci, se făceau 
într’ună scopă de apărare națională. In orl-ce ne
cunoscută se vedea ună spionă seu ună dușmană. 
Situațiunea este 6re aceiași și astă-dl ? Este ore a- 
menințată Serbia din afară? Nu, negreșită. Cu tăte 
aceste procederile poliției sale au rămasă aceleași.

Ună singură progresă s’a realisată în Serbia. 
Belgradulă va fi legată printr’ună druină de feru, pe 
d’o parte cu Pesta și Viena, pe de alta cu Sofia, Sa- 
lonică și Constantinopolea. Der acestă progresii, Ser
bia nu-lă datoresce de câtă politicei austriace, inte
resate, din nisce cause, pe cari t6tă lumea le cunăsce, 
să-și deschidă o mare cale ferată spre oriinte.

Principatulă Bulgariei și Rumelia oriintală sunt 
încă mai puținii înaintate de câtă Serbia, der ele 
sunt mai scusabile, fiindă că liberarea loră nu dateză 
de câtă de 5 ani. Cu tote acestea și aci, d. Leger, 
cu tătă simpatia sa pentru Slavi, lasă să se înțelegă, 
că ar dori să vodă progresulă îndeplinindă-se mai iute.

Sofia, capitala Bulgariei, este la sudulă Balcani- 
loră. Pentru a ajunge la densa, trebue să debarci 
mai ântâiu la Lom-Palanka pe Dunăre și să faci apoi 
vr’o patru-decl de leghe în trăsură. Călătoria ține 
aprbpe patru-sprc-dece ore. Ea s’ar pute scurtă cu 
celă puțină o treime decă s’ar face unu drumă bună 
prin Balcani. Guvernulă bulgară a și consacrată opta 
milibne în acestă scopă. In momentulă de față, în 
multe locuri caii trebue să fie înlocuițl cu bol.

Decă Serbia s’a înfeudată Austriei, Bulgaria, din 
contra s’a pusă sub tutela Rusiei. Armata bulgară a 
fostă organisată și este condusă de oficerl ruși. Comanda 
se face în rusesce. Politica principatului urineză im- 
pulsiunea venită din Petersburgil. Se va mănține 
multă timpii acestă stare de lucruri? Și Serbia odini- 
6ră erâ cu totulă devotată Rusiei; prin interesele ei 
economice însă a fostă atrasă în orbita Austriei. Cine 
scie, dăcă aceeași sărtă nu astăptă și pe Bulgaria ? 
Cândă Sofia va fi legată prin căi ferate cu Nișulă și 
Belgradulă și d’acl cu Pesta și Viena, va fi greă ca 
înrîurirea rusescă să lupte cu cea austriacă. In totă 
casulă, duelulă va fi interesantă.

Deja Austria, prin marea iei campaniă de navi- 
gațiune pe Dunăre este stăpână peste comerciulă 
acestui fluviu. Prin drumurile de feră, ea va fi stă
până peste comerciulă ambeloră văl ale Balcaniloră. 
Prin anecsiunea Bosniei și a Herzegovinei, densa s’a 
asigurata nisce posițiunl militare de unde pote să su- 
praveghieze, se conțină, să amenințe chiar ținerile 
state din peninsula balcanică.

Austria, sprijinită de Germania,s merge spre Sa- 
Ionică, Triestulă nu-l ajunge; acestă portă este pre 
departe de Suez. Pentru a ajunge la Salonicu, 
Austria a pusă mâna pe Bosnia și Herzegovina; totă 
în acestă scopă ea face să se construiescă. drumurile 
de feră, despre cari amă vorbită mai susă. Ea nu va 
lăsă deci ca Macedonia să cadă în mânile altei pu
teri. In aces.ă provincii! deci să voră ciocni ambiți
unile rivale pricinuite de împărțirea imperiului otomanii 
și aedstă ciocnire va esercitâ o revisuire otărîtbre 
asupra viitorului încă nesigură, ală peninsulei balcanice.

Diverse.
(Societatea pentru cultura și literatura română 

in Bucovina.) Marți în 20 Marte (1 Aprile) a. c. va 
ține în sala societății „Armonia11 în hotelulu Moldavia 
(Cernăuți) prelegerea sa Domnulă profesoră I o a n ă 
B u m b a c ă vorbindă despre „D o m i n a ț i u n e a 
G o ț i I o r ă și a G e p e d i 1 o r ă în Dacia T r a i- 
a n ă și înfluință 1i m b e i loră asupra 
1 i m b e i d a c o ■ r o m â n e.11



(A treia întrunire literară.) întrunirea de Joi 15 
Marțiu a foștii una din cele mai interesante și instruc
tive. Primula vorbitorii a fosta d-la profesora losifa 
Maxima, carele, avenda a tracta despre una mate
riala, cu care densula se ocupă, cu predilecțiune, a 
sciuta a-șl alcătui conferența s’a despre „luminatula 
cu electricitate1' în modula cela mai potrivita. In in
troducere conferențiarula aminti despre feliurile de 
iluminare, folosite în deosebitele timpuri la popbre 
deosebite. Nu fii uitata nici luminatula primitiva cu 
tăciuni aprinși, luațl din cândtt în cânda din focula 
de pe vatră, nici lampele cu olett ale Romanilora, 
nici feștilele muiate în ceră topită seu în grăsime 
din evula mediu, nici stearinula și parafinulu din tim- 
pula mai nou, nici în fine lampele nâstre cu petroleu 
și ligrointt, precum și țevile cu gasa aerianu Introduse 
în deceniile din urmă mai în tote orașele de 6re-care 
însemnătate din întregă Europa. Ajungenda la ade- 
vCratula subiecta ala vorbirei sale, d-la Maxima ac
centua progresele, ce le-a făcuta în timpula din urmă 
ramula electricității, care tinde a deveni în viitorula 
cela mai apropiata o sciință deosebită de celelalte 
despărțeminte ale fisicei; arătă mai departe silințele 
unei clase întregi de electricianl de a întrebuințâ pu
terea electricității pentru iluminata, și în fine esplică 
atâta în moda teoretica (prin desemnurl pe tablă), 
câta și în pracsă deosebitele sisteme de iluminațiune 
electrică, inventate până acum. La esplicările practice 
conferențiarula se folosi de o escelentă mașină dinamo- 
clcctrică (fabrica C. & E. Fein din Stuttgart), împru
mutată dela una din școlile germane de aici. — D-la 
I6na Popea dete cetire admirabilei introduceri la 
scrierile lui Constantina Negruzzi, alcătuite de V. 
Alecsandri. Cetirea fii precedată, de câte-va observări 
de asemenea de totu potrivite. Auditorinlu, ea de 
obiceiu, destula de numărosă.

(Necrologii.) Primima dela una amica ala f6ei 
nâstre din Săcele următârele triste împărtășiri: Astădl 
(Marți 20 Marțiu) petrecurămtt la mormentil rămășițele 
pămentescl ale multa meritatului învățătorii și direc- 
toru ala șcâlei primare dela biserica nouă din Satu- 
lungil, I 6 n a P e t r i c a, carele adormi pentru totdeuna 
alaltă erl, Duminecă, după o bulă relativa scurtă, 
însă împreunată cu grele suferințe. In I6nu Petricu 
șcbla română a perduta unuia dintre cei mai zeloși 
cultivatori ai s6I, una dintre puterile sale cele mai 
distinse. înzestrata cu-o bogată comoră de cunoscințe, 
densula rămase în totdeuna la înălțimea chiămărei 
sale de adevărata luminătorii ala tinerimei; totodată, 
avenda una caracterU nepătata și dispunendtt de unuia 
din acele rare naturelurl, cari nu despereză nici chiar 
în mijlocuhl celora mai grele împrejurări, ci dimpotrivă 
înddmnă și pe alții a mai uită din grijile ce-I împre
sură, densula sciiî a-șl câștigă stima și iubirea tuturora 
acelora, cu cari avă ocasiune a veni în atingere. Câta 
de generală eră acestă stimă și acestă iubire se putiî 
vede din numărula acelora, cari — Români și străini, 
de aprâpe și mai de departe — veniseră, să întovă- 
rășăscă până la locuia de odihnă rămășițele pămen
tescl ale repausatului. Pe lângă tinerimea școlară 
din Satu-lunga și pe lângă colegii și cunoscuții den
sului din Săcele, mai erau de față câțl-va din profesori1 
și învățătorii scblelorU nâstre din Brașova, precum și 
corpurile didactice dela institutele de învățămenta 
maghiare din Satu-lunga. Serviciula divina fii celebrata 
de 6 preoți, 6ră cântările fură esecutate de una cora 
alcătuita de foștii colegi ai repausatului. Orațiunl 
funebre rostiră d-nii: VictorU Popea, parocha la biserica 
nouă din Satu-lunga; Al. Frateșă, învățătora tota de 
aici, și Iona Popea, profesora la Gimnasiulă româna 
din Brașova. Ochii tuturora celora de față înotau în 
lacrimi. — lână Petrîca s’a născuta în anula 1836. 
Studiile gimnasialc și le-a făcuta în Brașova, ără cele 
pedagogice la pedagogiuhl germânu din Praga. In 
cariera de învățătora a servita fără întrerupere timpU 
de 24 ani. Răposatula a lăsata după sine 3 fii mi
norei)!, cari sunt cu totului tota orfani, de 6re-ce 
mama loru încă nu se mai află în viață din anula 
trecuta. Onâre acelora, cari se vora interesă de Bâr
fea acestora nenorociți!

(Advocată nou română.) Ni se scrie din Clușa: 
Bravula, fosta președinte ala soc. academice din Clușa 
„Iulia“ și conducetorula junimei, dl. Dr. Teodora 
M i h â 1 y i, a fosta la 13 Marte promovata la tabla 
regescă din MurășenI de advocata în cause comune și 
cambiale. Activitatea-i de până aci, conducă-i toți pașii 
vieții sale pre terenulil luptei naționale. Inteligința și 
posițiunea îl permită acesta. Clientelă bună, viață în
delungată și fericită! — „Una rivala amicii. “

(Conferință la Ateneu.) Duminică sera, d-la 
Anghela Dumitrescu a ținuta la Ateneula româna din 
București o conferință, vorbindil despre poetulu D. 

B o 1 i n t in e a n u. Sala gemea de lume din socie
tatea cea mai alesă. D. Dumitrescu cu multă dibăciă 
a descrisa tote actele politice, literare; t6te călătoriile 
poetului. A citata numele mai tuturora scrieriloril, a 
citita mai multe poesii, comentându-le cu una talenttt 
deosibita și a terminata în aplausele asistenților!!, 
arătâuda în resumata, cine a fosta Bolintincanu, și 
care a fosta idealula său. D. Dumitrescu a conchisa, 
spunenda, că Bolintineanu este espresia cea mai fidelă 
a lupteloril politice și literare ale epocei de regenerare 
a României.

(0 sărată musicală.) Cetimăîn „KronstădterZtg.“: 
La 27 Marțiu st. n. s’a data în pensionatultt de fete 
altt D-rei V a u t i e r în Brașova o sărată m u s i- 
c a 1 ă, care a reușita forte bine. Cu mare bucuria și 
mulțumire putemU constată armonia corurilor!!, ese- 
cutarea corectă a pieselora musicale și declamarea 
deplina reușită a basmei dramatice — „Schneewittchen“ 
și trebue să mărturisimu, că elevele institutului pro- 
beză una succesa, care nu numai că a mulțămita pe 
părinții lortt, ci a întrecuta și cele mai sangvinice 
așteptări. Spiritula, ce domnesce în acesta instituta, 
nu-la poți află așa ușorii în societatea ndstră poli
glotă. Pe cânda lumea din afară se luptă pentru 
religiune și naționalitate, în institutula Vautier dom
nesce între elevele germane, maghiare, române și grece 
prin mijlocirea musicei și a cântarei amicițiă și iubire 
reciprocă. Decă acesta instituta, care nn de multa a 
fosta scosil din odihna sa, fără de cea mui mică vină 
din partea directriței sale, ar avă numai acestă parte 
bună, totuși ama trebui să recunâscemU și să aprețiămtt 
importanta lui chiămare. Buna înțelegere și manieră 
sociabilă, în care se cresca și se eserceză elevele și 
învățarea de limbi străine în acesta instituta sunt 
unice în felula lorii și merită cea mai mare recunoș
tință. Cu ocasiunea seratei musicale a esprimatn d-la 
Dr. Alexandridl, a cărui fiică este elevă în acesta 
instituta, și care a asistata la producțiune, D-rei Vau- 
tier cea mai sinceră mulțămită și recunoștință pentru 
escelentă ei direcțiune.

Circulti Th. Sidoli
dela Pdrta Vămii.

Astăzi Vineri în 4 Aprile st. n. 1884,
Cassa. se deschide la 6’/a bre. Inceputulil la 7’/^ ore sera.

Mare extra-representațiă
pe tăremulil artei călărețe mai înalte, dresura cailor!!, 
gimnastica ecuilibristă, baletu, gimnastică și panto- 
mime. Debutarea celora mai escelențl artiști în rolu
rile Ioni escelcnte; presentarea cailoril celora mai 
bine dresați cu frâu și în libertate de Directorul!! și 

de Caesar Sidoli.
Spre încheiere la dorința generală :

0 serata flu carnevalu ne Oiațâ.
MjF" la lumină briliantă eleotrioă.

Mâne Sâmbătă în 5 Aprile 1884.

Mare representațiă de gală
la fine pentru prima 6ră :

Zauberflote (fluerulu fărmecâtoru)
după opera cu același nume de W. Mozart.
Onor, publica este învitata a participă în număra 

câta mai mare. Cu tâtă stima
Th. Sidoli, directorii.

Fabrica de vestminte si recuisite bisericesci de ritu latinu si grecu
in

Falonu sdu Odăjdii, Albe, 
Stihare, Dalmatice, Bal- 
dachinu, prapori. Tote 
feliurile de steguri, si 
pentru societăți indus
triale (si pentru pom
pieri) Covoru pe altariu, 

Budapest’a, strada Vatiului, Vâczi

Comande se efectuescu promptu. — Obiectele, cari nu voru conveni, se voru schimba cu altele. 25—30

cSpvc sciință !
Subscrisulă aducă prin acesta la cunoștința 

onoratului publică, că ani luată în antrcprisă 
esploatarOa cunoscuteloru ape minerale dela Ele
patacă. Acestă esploatarc va începe dela l-a 
Aprile viitoră. Dela acestă dată începîndă, aceste 
escelente ape voră începe a fi manipulate într’unu 
cliipu rațională cu totulă deosebită de celă în
trebuințată pană aci. întrebuințarea de sticle 
ad boc, solide si de colore verde închisă va 
face în viitoră posibilă transportarea acestoră 
ape la distanțele cele mai mari, fără a li-se 
alterâ întru nimica constitutiunea clicmică : ast- 
felă, că ele voră pute fi întrebuințate ca apă 
de cură întocmai ca la isvorulă loră. Pentru a 
evitâ ort ce fraudă îmi permită a face atentă 
pe on. publică, că sticlele mele de colâre verde 
închisă sunt de u n ă litru; pe dopă au in- 
scripțiunea: „Neuriehrer S.“, pe periferia cap
sulei de pe dopă : „Elopatak, N. S.“ și în fine 
pe fundă : „Elfipatak. Neuriehrer.“

Cu vinderea apei minerale dela Elepatacă, 
atâtă în detail câtă și en gros, amă însărcinată 
pe d-lă A. Kassik, Strada căldărariloră Nr. 
520, care e deobligată de a îngriji de transpor
tată în lădl franco, respective în schimbulu 
cmbalagiului.

Prețulă unei lădl â 50 sticle cu ladă și cu 
sticle cu totu, 8 fi. — prețulă unei lădl cu 25 
sticle 4 fi. 20 cr. — prețulă unei sticle de 
apă cu înapoierea sticlei 6 cr. v. a.

Elepatacă în 1884.
8—20 Cu tâtă stima

ZTevLzielxxex S,

Cursulu la bursa de Viena
din 3 Aprile st. n. 1884.

Rentă, de aura ungară 6°/ 121.75. Rentă de auru 4% 
91.65. Rentă de hărthiă 5°/0 88.50. Imprumutula căilorii 
ferate ungare 141.25. Aniortisarea datoriei căiloru ferate 
de ostil ung. (1-ma emissiune) 95.80. dto (Il-a emis
siune) 117.50. dto (Ill-a emissiune 100.80. Bonuri rurale 
ungare 101.25. Bonurlcucl.de sortare 100.—. Bonuri 
rurale Banat-Timișil 100.25. Bonuri cu el. de sortare 
100.—. Bonuri rurale transilvane 99.75. Bonuri croato- 
slavone 100.—. Despăgubire p. dijma de vinii ung. 97.75 
Imprumutula cu premiu ung. 116.75. Losurile pentru 
regularea Tisei și Segedinului 115.25. Renta de hărtiă 
austriacă 79.85. Renta de arg. austr. 80.85. Renta de 
aurii austr. 101.40. Losurile din 1860 136.75. Acțiunile 
băncei austro-ungare 845.—. Act. băncei de credita 
ungare 319.25. Act. băncei de credita austriace 324.90 
Argintulu —.— Galbinl împărătesei 5.68. Napoleon- 
d’orl 9.61. Mărci 100 împ. germ. 59.30 Londra 10 H 
sterlinge 121.35.

Bursa de BuourescL
Cota oficială dela 20 Marte v. 1884.

Renta română (5°/0) ■ Ciunp. 93' .. vend. 94
Renta rom. amort. (5°/0) n 92-/2 n 96

„ convert. (6°/(l) n 98'/, n 99
împr. oraș. Buc. (20 1.) n 32 n 33
Credit fonc. rurala (7°/0) : D 1043/8 *7 —.—

„ » n W • n 92s/4 îî —.—
„ „ urbana (7°/0) ■ n 101s/4 73 102' ,
n „ n (6%) • n 98 73 98%
n r, » (5°/o) • 887s 77 89

Banca națională a României 1447 77 —
Ac. de asig. Dacia-Rom • n 378 57 —

„ „ „ Națională n 264 —
Aura............................................ n 3.20% 73 —.—
Bancnote austriace contra aura n 2.09 7? 2.10

uteza Nr. 17.
potiruri, Pietohlebnica, ca- 
delnitie, Pacificai u, can
dele de altaru, policandre 
pentru biserici, Ripide, Chi- 
votu, cârti de Evangelia 
etc. etc.
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