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Lupta Româniloru bucovineni în 
contra germanisării.

Brașovii, 12 Aprilie v.
Ne-amu obicinuită a crede, că 

în partea de dincolo a monarchiei, 
în Austria, diferitele popbre nu 
mai suntă espuse periculului de 
a-șî perde limba și naționalitatea 
loru.

Adeverulu este, că în Austria 
guvernulă se conduce în genere 
de principii și de vederi mai echi
tabile, mai conciliante față cu di- 
ieritele naționalități, der n’o face 
de dragulu acestora și pentru că 
ar dori desvoltarea și înaintarea 
lorii națională, ci din considera- 
țiunl de prudență și de oportuni
tate politică. De altă parte se pbte 
constata și despre regimulu aus- 
triacu, ÎDtâiu, că are tendința de 
a restrînge cerculu de libertate și 
de autonomia ală diferiteloru na
țiuni negermane, ală doilea, că 
pe Germani, decă nu altfelă, îi 
părtinesce prin protegearea limbei 
germane ca limbă a ocârmuirei 
centrale și că prin urmare pe cătu 
numai se pote sprijioesce tendin
țele de germanisare.

Nicăirl nu se pote constata 
acesta mai multă ca în mica 
Bucovină. Politica de germanisare 
a creată aici o stare de lucruri, 
care și astăcjl încă face sS ne în- 
grozimu de urmările ei.

Românii din Bucovina, puțini 
la numeru și fOrte slăbiți în urma 
unui regimă absolutiste austriacă 
de unu seculu, pănă în ^iua de 
astăcfl n’au putută se’și vină în 
fire cum se cade, ca se pbtă 
lua o posițiă energică de apă
rare față cu germanismulu cutro- 
pitoru.

Dovadă suntă strigătele de du
rere ale frațiloră noștri Bucovi
neni din causa nesferșiteloră unel
tiri de germanisare.

„Gazeta Bucovinei“, în numS- 
rulă ei mai nou, dela 8 (20) Apri
lie a. c., se plânge în contra șc6- 
leloru nemțesc!, cari dau Româ- 

niloru o educațiune nemțescă și-îi 
face incapabili de a servi intere
sele națiunei loru.

După ce arată influențele 
stricăcibse ale educațiunei în șc<5- 
lele nemțescl: suprimarea desvol- 
tării intelectuale a poporului del? 
țeră, lățirea indiferentismului în 
clasele mai culte ale Români
loră bucovineni în privința na
țională, cu deosebire prin faptulă, 
că împiedecă învățarea limbei ro
mâne materne, numita foia ac- 
centueză suprema necesitate ca 
Românii Bucovineni să lupte în 
unire și cu energiă, ca școlele 
nemțesc! poporale din satele ro
mâne să fiă înlocuite cu șcăle ro
mânesc!, să lupte pentru ca să 
dobândescă, în numără îndestuli- 
toru, șcble poporale și medii cu 
limba de propunere română în 
tbte (părțile locuite de români ale 
ducatului.

Iți face o impresiune straniă, 
când cetesc!, că astăzi, 12 ani 
dela venirea la cârmă a guvernu
lui Taaffe, Românii din Bucovina 
se gândescă cum se scape de șco
lile nemțesc!, ce li-s’au impusă la 
sate și orașe și că se plângă, că 
n’au pănă în c[iaa d® acU nici ma' 
cară o șcblă mediă completă cu 
limba de propunere română.

Are dreptate „Gazeta Bucovi» 
nei“, când esclamă, că situațiunea 
acesta e mai rea, chiar decât situa- 
țiunea nostră, a Româniloră din 
Transilvania și Ungaria.

Și decă Românii bucovineni au 
rămasă așa de multă îndărătă, pe 
tăremulu învățământului națională, 
causa este fără îndoielă în mare 
parte tocmai indiferentismul acela, 
ce lu produce educațiunea în școli 
străine și care paraliseză puterea 
națională a poporului.

Cu bucuriă vedemu, că astăfli 
din tote părțile Bucovinei se ri
dică Români de inimă, ca să com
bată acelă indiferentismu și să 
inaugureze o viață și luptă nouă 
națională, ceiendă și stăruindă ca 
cestiunea șcdlei române să fiă re- 

solvată conformă trebuințeloru, 
dorințeloru și aspirațiuniloră po
porului română bucovinenă.

Pe fliua de aefi este conchiă- 
mată adunarea generală a socie
tății politice „Concordia“ în Cer
năuți, care se va ocupa și cu 
grava cestiune a șcbleloră na
ționale.

Dorimă din sufletă se se îm- 
plinescă ce așteptă „Gazeta Bu- 
covinei“ și să se ia în memorata 
adunare hotărîrile de lipsă pentru 
a pune în lucrare realisarea ce- 
loru mai drepte și mai urgente 
postulate ale Româniloră bucovi
neni, fiindă îndemnați represen- 
tanții români ai țării a lua cu 
tâtă energia inițiativa pentru sal
varea causei școleloră naținnale 
române în Bucovina.

Frații noștri bucovineni se’ș! 
facă datoria cu zelu și abnega- 
țiune și potă fi siguri, că nisuin- 
țele loră nobile pentru emanci- 
rea de sub jugulă șcblei și a edu
cațiunei nemțesci voră fi sprijinite 
cu cea mai mare căldură și sim-- 
patiă de toți Românii bine-sim 
țitorl.

Eată partea cea mai esențială 
a espuneriloru „Gazetei Bucovinei11 
(nr. 27 dela 20 Aprilie) cu privire 
la instrucțiunea națională:

Acei Români, cari prin educațiunea 
nemțdscă s’au înstrăinata într’atâta, încâtă 
nu mai suntă în stare să simțâscă singuri 
trebuința școliloră naționale, vorfi trebui 
mă car u se o înțeldgă, decă voră observa 
iritațiunea, care », cuprinsă atâtea rnili- 
6ne de locuitori, iritațiune, care dâră nu 
pdte fi fără causă, seu numai o închi
puire, ci trebue să fiă resultatulO unei 
necesități elementare.

Câtă de mare era id. e. iritațiunea 
Italieniloră din Tirolia meridională, pro
dusă prin unele școli nemțesol de acolo, 
ne arată o orațiune a deputatului Sal 
vadori, care școlile nemțescl le numesoe: 
spâufiurătorile, pe oarl se spâncjurăspiritele 
copiilor!! italieni. Noi conoedemă, că 
oompararea nu este pote estetică,der ea 
este firte nimerită si se esplioă prin 

simțăminte'e profunde față cu așa unii 
pericolă națioualO. Deputatul!! croata 
Bianchini numesce unica școlă nemțescă, 
care esistă la Zara, ună institut!!, unde 
se împărțesce gratis cyaiikalium.

Și nu trebue uitată, că acolo se află 
numai forte puține șcâle poporale nemțesci, 
pe lângă unii numără însemnată de școli 
italiene, respective croate, așa că copiii nu 
suntă siliți să le freouenteze și îșl potă 
alege școlile proprii.

Oe să efioemă însă noi, unde atâtea 
sate române sen orașe situate între sate 
române, nu posedu alte școli, decâtu nu
mai nețesci; noi, cari suntem!! unica 
dintre cele 10 națiuni ale monarchiei, care 
încă nu posede nici unu pedogogiu și nici 
o școlă mediă completă, și cari ne aflămii 
într’o situațiune mai rea, decâtu chiar Ro
mânii din Ungaria.

La noi copiii români in multe ca
șuri trebue numai decâti! să învețe altă 
limbă, ceea oe stă în contrazicere ou le
gile fundamentale.

Satisfăcendu-se cererei deputațiloră 
Ruteni din Galiția, se înființeză aoum 
uni! gimnasiu superiorii rutdnii în Colomea, 
așa că chiar Rutenii din Bucovina, fi- 
indă acesta orașă hirte apropiata de fron
tiera țerii nostre, vorO pute să dobon- 
dâscă o instrucțiune în limba proprie și 
voră pută ajunge mai lesne la cultură 
națională ; noi însă amă rămasa de totă 
înapoi, și decă și in viitora nu voma fi 
în stere a dobândi altă cultură, decâta 
una, oare ne înBtrăineză de nemula nos
tru, atunol voma trebui să fimă între- 
ouțl cu timpulă chiar și de cătră Ruteni.

Prin urmare credemfi, că ar fi ună 
lucru urgenta, de a ne îngriji de resol- 
virea acestei cestiunl și de a lucra n 
contra periodului, care esistă acum.

Ar fi numai decâta necesara de a 
preoisa cererile nostre în propuneri po
sitive; așa d. e. oineva dintre represen- 
tanții noștri să-și dea silința și săseoom- 
pue o listă a sateloră românescl, cari nu 
posedu nici o școlă, și a celoru cari nu po
sedă alta, decâtu o școlă nemțdscă, și se 
ceră școli românesc! pentru aceste sate; 
apoi ar fi de ceruta cela puțina o școlă 
mediii română completă, eventuala pote 
cela puțină compleotarea claselor!! pa
ralele din Suceava, adecă a celoră su-

f FOILETONULU „GAZ TRANS.“

Esposiția dela Chicago.
Din raportulii d-lui Goerge Ioană Laho- 
vari cătră adunarea generală a societății 
geografice române din 13/25 Martie 1893.

Esposiția dela Chicago se va des
chide la 1 Maiu viitori! 1893 și vă oeră 
voiă a vă da o repede idee despre ce 
va fi acestă exposițiă unică pănă acum 
în felulO său.

SoițI ou toții, că Chicago este unO 
orașă cu totula nou: la 1825 nu erau aci 
decâta nisoe bălți, în cari Pieile-Roșii 
vânau lupi și rațe sălbatice ; la 1840 era 
deja und orășelă ou 4000 de suflete, la 
1860 populația crescuse la 100,000 lo
cuitori; la 1871 ună incendiu distruse 
aprope totă orașulă, peste 8000 de oase, 
din cenușa cărora oa fenicele mitica se 
ridica ună orașa modernfi, care numără 
astădl peste iy2 milionfi de locuitori.

Orașulfi este cu totula americană, 
case cu 15, 20 și ohiar 25 de oaturl, ulițl 

largi și drepte și o mișcare și o îmbul
zeli mai mare ca la Parisd și Londrfl.

Cu tote că oasele suntd construite 
în fierd și în pietră, incendiile sunta încă 
forte dese, în mijlocia 3 foourl pe iji, 
der servioiulQ pompierilor^ este așa de 
bine organisatO, încâtă pierderile sunta 
forte minime; este de observată însă, că 
numai serviciulă pompierilor^ costă pe 
orașă peste 5 milibne pe ană.

Servioiulu poștale, care distribue 
anuala peste 300 milione de scrisori și 
pachete, este o adevărată minune de oe- 
leritate și esactitate. Palatulă poștelorfi 
a costată 20 de miliâne.

Institutele de oultură și de binefaceri 
suntă nenumărate în Chicago. Nu de 
multă, d. Rockefejler, regele petrolului, 
a dotată Universitatea din Chicago cu 
ună capitală de 13 milidne de franol; 
pricepeți lesne, oă cu asemenea mijloce 
Americanii potă lesne înviDge multe di
ficultăți.

Der activitatea cea mare a orașului 
se manifestă mai vîrtosă pe tărîmulă co

mercială. Acâstă activitate se concen
trezi cu deosebire asupra grâneloră, vi- 
telorO și lemneloră. Cantitatea de grâu 
aglomerată actualmente în imensele ma
gazii din Chicago este ÎDspăimântatătore. 
Vitele oornute și rîmătorii suntă o altă 
ramură însemnată a comerciului. Cu o 
iuțelă, ce nu’șl pote cineva închipui, vi
tele (ejeoe mii de capete pe (fi) se trans
formă în oarne conservată, în builon 
Liebig, în șuncă și în chilometri de 
oârnațl.

Der observă, că m’am întinsă prea 
multă asupra orașului și n’am vorbită 
nimică despre viitdrea Exposițiă.

O călătoriă la Chicago nu este nici 
obositore, niol costisitdre. Ună trans
atlantică elegantă și comfortabilă te duce 
din Havre la New-York în 6—7 <fil®- 
Tipurile cele mai nouă suntăde oțelă, cu 
o putere de 20,000 de cai, consumândă 
300 de tone de cărbuni pe (fi și cu 
ună personală de 100 de fooarl la 
mașini.

Dela New York la Chicago călătoria 

se faoe într’ună trenă espresă de 100 de 
metri lungime, oferindă tdte condițiunile 
unui otelă. Săli de mâncare admirabile, 
bibliotecă, fumători!, jurnalele cele mai 
recente, la fiă-care stațiă, depeșile de 
bursă afișate; în trenă ; outiă de sorisorl, 
birou de scrisă, ună coafeur Ia dispo- 
sițiă etc. Săra este totă trenulă ilumi
nată electrioă, paturi largi și comâde; 
dimineța găsesol um! cabinetă de toa
letă spațiosă cu apă caldă și reoe, cu o 
sală de baiă, și astfela ajungi la Chicago 
odihnită, ca cum ai fi eșită dintr’ună 
otelă comfortabilă.

In tdmna treoută s’a celebrată ou 
mare pompă dedicarea esposițiunii din 
Chioago, seu oum o numesoă Americanii 
Exposițiunea Columbiană. La aoestă sâr- 
bătore se invitase președintele St. U., 
guvernatorii tuturoră Stateloră și o mul
țime de străini europeni de distincțiune 
între cari era și d. Krantz, comisară 
generală ală republicei francese.

Aceste sărbători preliminare au cons
tată în o paradă monstră, la care au 


