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TIMOTEU CIPARIU

Brașovă. 24 Augustă 1887. (

S’a mai dusă încă unulu dintre acei puțini : 
bărbați destinați de provedință ca să fiă națiunei 
române călăuză sigură și razimtl puternicii în I 
epoca ei de regenerare.

Timoteu Cipariu a foștii alesulil prove- - 
dinței, a căruia pierdere o jălesce a<|i Românimea 
din tfite țările.

Ajunsil Ia înaintata vârstă de 83 de ani, a 
trebuită să-și dea și Cipariu tributulil sân neîm
păcatei sorți omenesc! ; a trebuitei să părăsescă 
liniștitulil și plăcutiilil său lâeașu dm piața Bla- 
șiului, unde din (}orl de di pănă târdiu în nfipte 
lucra neobosită la completarea operelortl sale; 
a trebuită să se despartă de amicii săi cei mai 
credincioși, de folianții vechi, de codici, de co- 
lecțiunl, dicționare, de auctorii clasici vechi și 
moderni de tdte limbele, cu cari îșl petrecea elu 
firele cele mai plăcute ale laborifisei sale vieți.

Mai este fire de lipsă să spunemii, cine a 
fostă acestă mare învățată română ?

Nu esistă, credemă, Română cu carte din- 
cfice și dincolo de CarpațI, care să nu fi avută 
cunoștința, că în miculu orășelil ardelenescil din
tre Ternave, unde în decursuhl veacului nostru ... 1 
s’au petrecută însemnate acte istorice-naționale, 
trăia pănă alaltaeri unii învățată română, mun
citori și modestă, care aduna pâtră după pâtră 
pentru a pune temelia studiului istorică sistema
tică și aprofundată ală limbei române.

Lucrarea cea grea și obositfire pentru cul
tivarea limbei române, ce au îuceput’o în vâculil 
trecută Samuilu Miculil, Șincai, Ienache Văcă- 
rescu, Ioană Morariu, Radu Tempea și lor- 
govitiu, fir în vâculil de față au continuat’o 
Petru Maiorii, Eliade-Rădulescu, A. T. Lau- 
rianil ș. a. a fostă chemată Timoteu Cipariu 
să-o desvfilte pe o seară multă mai întinsă, cu 
cunoștințe multu mai vaste și aprofundate și 
să o tfirne într’ună sistemă, creată pe temeiuhl 
desvoltării istorice și faptice a limbei nfistre în 
tfite provinciele locuite de Români.

Se pfite (Jice cu drepții cuventă, că Cipariu 
a introdusă la noi Românii studiuhl istorică ală 
limbei, întrmeiândă sefila istorică - etimologică. 
Resnltatulu cehi mai însemnată alu muncei sale 
pe acestă tărâmă suntă operele lui „Gramatica 
limbei române’1 (1854 și 1869) și „Sintaxa Irm- 
bei române’1 (1877) amândouă premiate de cătră 
Academia română și nu mai puțină valorfise 
voră fi în privința aeâsta studiile, ce le-a făcută 
în cei <jece ani din urmă și cari au rămasă după 
elă, nepublicate.

Dâr nu numai aceste opere suntă, cari ilus- 
trâză atâtil de frumoșii activitatea scient.ifică a 
lui Cipariu. Elu a scrisă multe altele dintre 
cari vomă cita numai „Principiile sale de limbă 
și scriptură“ și „Archivulu pentru filologia și 
istoria".

Era naturală, ca ună bărbații, care tfit.ă 
viața sa șl-a dedicat o
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sale, să iubescă poporală ce-o vorbea și 
fiu vrednicii era elu.

Mulțl îșl voră aduce aminte cu plăcere de 
sensațiunea ce a produso cuventuhl lui Cipariu

la inaugurarea Asociațiunei transilvane în 1861, 
a căreia președinte a fostă în anii din urmă. 
In acestă strălucită cuventă luase in apărare 
limba și originea Româniloră contra criticei ad- 
versariloră noștri seculari. Astăcji mai multă ca 
atunci ar fi la locuiți ei apărarea ce a făcut’o 
Cipariu romanității limbei și a originei nfistre, 
căci niciodată ea nu a fostă mai multă atacată 
ca tocmai în rjilele nfistre.

Ca profesorii de liceu și de teologia în timpă 
de nnilțl ani, începândil dela 1826, când și-a 
terminată studiile, Timoteu Cipariu a scintu să 
cultive iubirea cătră limbă și popotă în genera- 
țiunile tinere și astfelă a fostă unulă din cei mai 
zeloși dascăli ai românismului.

Puternica mișcare pentru recâștigarea liber
tății și a drepturilor^ naționale îhl află pe Ti
moteu Cipariu la postulă său. Elă fundă la 1847 
ijiarulu politică literară „Organulu Luminărei," 
în care a apărată timpii de doi ani cu tfită băr
băția și resoluțiunea causa nfistră națională.

Cipariu, ca și toți ceilalți contimporani ai 
săi pătrunși de marea Joră chiămare, recunoscu 
că numai egala îndreptățire politică națională, 
p6te să asigure viitorulă poporului română ar- 

: deleanu. Elu cerea în „Organulu luininărei11 la 
, 1848 emanciparea întrâgă a Româniloră cu tfite 
i drepturile politice. Defirece elu vedea, că nu 
■ mai este de ajunsă emanciparea individuală pre- 
i tindea ca națiunea română să fia reașezată în 
i drepturile ei politice-naționale „ca să nu mai fia 
. constrînsă Românulă de a se Iăpăda de națio

nalitate spre a se pute folosi de drepturile po
litice. “

„Românulă11, 
drepturile cuvenite 
ori nu“ ț" 
crâdă frumfiseloru 
a conlucrată elă cu cei mai nobili luptători pen
tru drepturile naționale Ia adunarea cea marel 
de pe Câmpuhl libertății, a căreia secretară în
tâii! a fost.

La 1848 și 1849 Cipariu a fostă membru 
alu comitetului națională română din Sibiiu și 
de atunci încfic.e pănă la 1867 a luată parte ac
tivă la tfite actele politice ale Româniloră. Dela 
1867 încfice elu s’a retrasă din viața politică, 
ocupându-se numai cu literatura și cu științele.

Omil cu talente superifire, fdrte cetită și cu
noscătorii de multe limbi și în specială de lim- 
bele orientale, Cipariu’și-a câștigată între învă- 
țații Europei ună renume. Elă tu alesă și mem
bru ală societății orientaliștiiort din Germania, 
și era membru a mai multoru societăți scientifice 
și Lterare din străinătate. Academia română l’a 
alesă la anulă 1867 vicepreședinte.

Rămâne în fine să aprețiăinil și activitatea 
lui Cipariu pe teremulă bisericescă, care ase
menea a fostă destulă de însemnată. Elă ajunse 
încă de tînăril la 1842 canonică, 6r de ună șiră 
lungă de ani a fostă prepositulă capitolului din 
Blașiu. Prin „actele și fragmentele11 sale și alte 
scrieri elă a înaintată și literatura bisericdscă și 
lui are de a i se mulțăini introducerea literiloră 
latine în cărțile bisericesc!. La alegerea din urmă 
de Metropolitil era și Cipariu între candidați. Elă 
a fostă ună puternică sfătuitorii în luptele bise 
ricescl.

Dâcă nimicii din tdte câte le amu înșirată 
activitate a lui Timoteu 

să frun-

Noi, cari suntemu constrînșl a ne apăra 
(Jilnicu de atacurile îndreptate în conți a scum
pului tesauru alu limbei nfistre, semțimă deocam
dată mai multă numai, că în Cipariu amă pier
dută unu înfocată apărătoră, propagatori și cul
tivatori alu limbei române.

Nu este pentru aceea însă recunoștința nfis- 
tră mai slabă, decâtă va fi recunoștința urma- 
șiloră noștri.

Cu adâncă durere ne apropiămu dfir de 
morment.ulă învățatului români și eu lacrimi 
fierbinți în ochi îi (Jicemă :

Ai binemeritată pentru națiunea română, 
mergi în pace în sferele fericite alături cu dece- 
dații eroi și martiri ai limbei și ai istoriei ro
mâne și înalță împreună cu ei rugile tale cătră 
Tatălil celă cerescil, ca să păzâscă tesauruli nos
tru, isvorulu libertății și ală bunăstărei nfistre, 
viața nfistră — limba românâscă!

scria Cipariu, „îșl pretinde 
ori se va întâmpla uniunea 

și admonia pe conaționalii săi ca să nu 
promisiuni. In spiritulă acesta

, studiului limbei române,
să iubâscă acăsta limbă cu tfită ardorea inime,
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despre multă roditfirea
Cipariu nu ne era cunoscută, ajungea 
zărimu coleoțiunile diarului nostru din deceniile 
ultime spre a sci să aprețiămil înaltele cunoș
tințe, nobiluhl spirită, sentimentele curate româ
nești și adevăiatuliî patriotismă ală repausatului 
din articulii lui publicați în „Gazetă11 și „Ffiiă.11 

Cine a fostă Timoteu Cipariu voră sci să 
spună mai bine viitfirele generațiunl, cari se voră 
putâ bucura în liniște de fructele muncei lui 
neobosite.

Afacerea Lucaciu.
Din Sătmară ni se raportâză, că s’a făcută 

apelațiune la tabla regăscă în afacerea Lucaciu, 
care prin circumstanțele adberente ei a devenită 
o afacere celtțbră. S’a cerută în acâstă apelați
une ca d-lă Vasilie Lucaciu să fiă pusă pe pi- 
cioră liberă pănă ce voră fi întrebați și martorii 
lui, căci, bine notându-se, nra îndreptată în con
tra acestui conducătorii națională șl-a aflată și 
de astădată instrumentele ei, „martori11, cari a- 
firină nisce lucruri, ce suntă declarate ca nea
devărate de cei ce au fostă de față la conferența 
electorală, unde să fi ținută acusatulă pretinsulă 
discursă resvretitoră.

Astăcji suntemu în posițiune de a publica 
copia procesului verbală originală ce 
în adunarea electorală din Tăuții de susă.

înainte de a face acâsta însă, comunicămă 
cu plăcere cetitorilor^ noștri următfirea tele
gramă ce o prirairătuă din Sătmară Sâmbătă 
sera, după tipărirea foii,dela stimatulă nostru a- 
micil George Popă de BăsescI:

„L’am visitată pe Dr. Lucaciu. Este sănă
toșii. Sufere cu tării antică romană.11

Lăsămu să urmeze acuma memoratulă pro
cesă verbală împreună cu scrisfirea comitivă:

Onorată Hedacțiune I
Devoiaiulu nostru anteluptăioră națională V. Lu

caciu, care nu cunăsce intimidări, fu arestată în Satu-mare 
in 22 Augustă st. n. din causa vorbirei, ce a ținut-o In 
conferința electorală în 9 luniu 1887, acusată fiindO de 
doi renegați Papp Z-iigtnond, notară de cerci în Eerne- 
ziu, și Ioană Thoma, inspectori de diurnă, și de uni 
slovacă Liptak lozselă. Ca martori ai acusatoriloră fi
gurezi nisce juiji de ai notarului și câțl-va Unguri, cari 

1 nu pricepi) limba română.
Cu durere aflăintl, că in prinsore e tratată inlr’uni 

modă inumaml. incită numai în statele cele mai puțini 
1 civilisate se pfite trata in așa modă cu ună omi cultă.

Pentru orientarea publicului vă trimită protocoluli 
a :elei conferințe in copiă de pe originală, ca să-lă publi
cați să se văij-I apriată unde amă ajunsă noi llomânii 
in statală ungară. Argus.

PROTOCOLU,
luată in conferența electorală ținută in comitatulă Satu- 
tnarelui, comuna Tăuții 
fiindă de față ună publică 
din I6le comunele cercului

M. 0. d-nil Ștefană
cat de Baia-Mare, ca președintele comitetului in căușele 
electorale pentru coegiuii de Baia-Mare, ocupăndi lo
culă presidiali intre cuvintele rostite dândi esplicarea 
motiveloril, cari au servită de basă la eonchemarea acestei 
ci nferențe, deschide adunarea, provocândă conferența ca 
să se conslituăsjă în comitetă >ad hoc«:

Se aclamă de președinte M. 0. D. Ștefani Bilțiu pa- 
rochă protopopi de Baia-Mare, er de notari și secretari 
0. 1). Nicoluu Lupani, preoți gr. cat. în Chiuzbaia, lini

s’a luată

de susO, in 9 Iunie 1887, 
mare, inteligență și poporă, 

eleetoială de Baia-Mare.
Bilțiu, parochă-protopopfl gr.



Nr. 186. GAZETA TRANSILVANIEI. 1887.

Costină, preotă gr. cat. in Tăuții de susă, .și Constantinii 
Lucaciu, preoții n. ord. din Baia-Mare.

Domnulă președinte provdcă pe CI. D. Dr. Vasiliu 
Lucaciu, paroeh in SisiescI și pe M. O. I). Alessiu Berinde 
parochă-protopopă in Seini, delegații cercului electoralo 
de Baia-Mare la conferență generală in Sibiiu, sg -și facă 
rapărtele lorO aduse dela acea conferență.',

CI. d-nă Dr. Vasiliu Lucaciu, rădicându-se, îș 
face raportulil cam in următorele: On. conferență, sti 
mâți alegători și frați! Când ună Română intre împre
jurările actuale ișl ridică cuventulă și-și esprimă părerea 
sa de rău asupra acestoră împrejurări grele, când arată, 
că guvernulă cu îngrijirile sale părintesel a adusă țâra 
și in țâră mai alesă pre poporală românescă la sapă de 
lemnă și neindeslulire, și când arată tote căușele relelor 
acestora, atunci acelă Română este luată dreplă de ini
mică ală patriei și espusă la cele mai răutăciose ur 
gisiri.

E sâmțită de noi toți, că suntemă aduși la sapă 
de lemnă, că în lăte drumurile nostre de progresare in- 
tâmpinămă greutăți, că suntemă urgisiți și asupriți; ba 
ce e mai multă, scimă că ne acusă, că suntemă inimici 
ai patriei, că nu ne iubimă țâra și nu vremă binele ei, 
că ne luptămă in contra minișlrdoră regelui apostolică și 
în contra frațiloră unguri. Dâr de ară tjice ori ce, noi 
scimă și tjicemă că tăte aceste suntă învinuiri nedrepte.

Boporulă românescă ișl iubesce mai multă decâlă 
ori și care altă poporă țera sa, ilă iubimă pe regele 
nostru și istoria ne e martora că în mai multe rânduri 
nî-amă vărsată cu celă mai mare devoh mentă sângele 
nostru pentru tronă și patriă, și că ne-amă sacrificată 
tot-deuna, când se cerea, avutulă și vieța nostră. 
Ce ne este dâr vina că suntemă aiâtă de străină 
și rău portați? Vă spună îndată stimațiloră frați: In 
timpurile mai de aprope s’a apucată ună curentă peri- 
culosă afâtă pentru patriă, — că înlr’adevără duce la 
rele, — câtă și pentru noi, și acestă curentă este șo- 
vinismulă maghiară, care, nutrită fiindă acum chiar și 
de torurile acele, cari ar trebui să se rețină dela aven
turi, de guvernă, de forurile administrative, de societățile 
țnalte, ba mai pre urmă și de biserici, a trebuită să ne 
ridicămă și noi și să ne îngrijimă de mjlocele de apă 
rare. Noi înainte de tăie voimă a trăi numai ca Ro 
mâni, Români cu drepturile nostre asigurate in legi, cu 
limba și datinele năstre românesc! de cari nu lăsămă 
pe nimeni a se atinge cu mână și cugetă vrășmașă 
Așa vremă numai a trăi și in posesiunea acestora vremii 
să fimă numai frați cu Ungurii. Ne vi eu nșa? Forte 
bine! Dâr ei nici așa nu ne vreu; și decă nu ne vreți, 
pentru ce cereți dela noi jertfele de sânge și de hani?

Noi Românii ne luptămă și ne vomă totă lupta în 
contra nisuințelor de a ne nimici și maghiarisa, și avemă 
nădejde că vomă pute ajunge capătă bună la lupta 
nășiră drâptă, va luci și asupra nostră sorele dreptâței 
și a egalei îndreptății. Țera aeâsta e țâra celoră 15 
miliăne de ămeni, cari toți ișl au drepturile loră prin 
lege asigurate, totă legea ne asigură și drepturile națio
nale. și âtă astădi amă ajunsă acolo, ca noi civii să ne 
îngrijimă de esecutarea drâptă a legiloră și să preten- 
dămă pe lângă iote asigurările legislative egala îndrep
tățire. Toți suntemă ămeni, și prin urmare toți avemă 
drepturi, noi pre lângă aceea ne amă născută și ca Ro 
mâni și ar trebui să avemă nevătămate și drepturile 
aceste. Aeâsta așa ar trebui să Ilă. Așa spună și cari 
stau in fruntea țerei, ha chiar lege avemă pentru aeâsta, 
adusă de dietă, așa o spună și miniștri, și când le dieă 
aceste lasă asupra nășiră totă câta asupritoriloră, ne es 

ehid din iMe și nu ne respectâză limba. Nedreptate avemă 
să iniîmpinăm pretutindenea, și aceslă nedreptate e fățișă

Suntă grele aceste lucruri, iubițiloră mei frați, și 
la mulți ar pâre că e cu neputință atâta rău, eu insă 
vă voiu documenta cu acte și chiar din ei. Vătjândă 
aceste omenii binecugelălori și simțitori, cari mai portă 
ună pică de grijă de sărtea poporului apăsată, au tjisă 
în sine: „Nu merge bine așa.“ Șt întru adevără. frați
loră, nu merge bine.

Noi, Românii, încă suntemă fâeuți după lipulă și 
asemănarea lui Dumnedeu, inima năstră in.-ă sințesce, 
spiritulă nostru încă vrâ a se elibera de torlurele sufe
rite, noi ineă voimă se fimă liberi, liberi in drepturile 
nostre omenescl și cetățenescl. Și a'-esiâ libertate adl 
ineă numai o ceremă, mâne insă o vomă pretinde.

Au <Țsă deci omenii bine simțitori, aceia cari au 
durere in pepturile loră pentru sortea frațiloră săi, pen
tru sărtea poporului romănescă: să mergemă la Sibiiu, 
să căutămă după lucru și să vedetnă, că pentru ce sun 
temu goniți? Și s'au adunată, frațiloră, din fote părțile, 
din tdtă Transilvania și din părțile Ungariei locuite de 
Români, s’au adunată fără a cugeta la greutăți și spese, 
fără a cugeta la aceea, că-șl lasă familiele și lucrurile 
loră, ba necugetândă nici la aceea, că-și iau asupra Iotă 
ura și mânia acelora, cari ară dori să vedâ pe Români 
asserviți intru atâta câtă nici de sine, nici de sărlea 
loră să nu se mai ocupe.

S’au adunată deci pe 7 Maiu și sfătuindu-se in trei 
tjile după olaltă au aflată tăte relele și s’a văzută, câtă 
de mare nedreptate este apăsarea poporului românescă, 
S’a vătjutu câ drepturile Româniloră in tătă țera suntă 
călcate in piciore și că trăimă fără drepturi și fără drep
tate. S’au sfătuită apoi, că ce avemă să facemă față 
cu atâtea rele, că unde să căutămă leculă. Și-au pusă 
întrebarea: că n'ar fi bine să mârgă la dietă Români 
mai mulți, și apoi acolo să arate durerile Româniloră? 
Ei, dâr aeâsta nu se pole, nu se păte deorece Ardelenii 
nu-și potă alege deputațt de feliu, er noi, ăștia din păr
țile ungurene și bănățene, și de amă vre n’amă pute, 
că, precum s’a vătjută pănă acuma totdeuna, nu nesocotesce 
puterea nici ună mijlocă, liă câtă de necinstită, ca să ne 
împedece să reeșimă. Sfătuiri peste sfăluiri, beuturi, 
presiuni, eorupțiunile cele mai rușinâse, ba puterea, forța 
și închisorile suntă mijlocele cele de tăte dilele, ca pre 
Română să lă potă impedeca a-și trimite deputați la 
dietă. S’au hotărită deră, ia să încerce a-șî căpăta le
cuire la loeulă celă mai competentă, s’a hotărită deci, 
să trimită o deputațiune la Inălțatulă împăiată, ca, ară- 
tându-i relele și suferințele ce bânlue obștea românescă, 
pe poporulă celă mai credinciosă ală Lui și ală casei 
înalte, să porunceseă ca să se curme nedreptățile. Cu 
aceste cugete fiindă ocupați, amă mersă și amă fostă la 
Sibiiu, hotăririle cărei conferențe am acuma să vi-le facă 
cunoscute.

Aici ia oratorulă în mână actele conferenței din 
Sibiiu dm anulă 1884, pe basa căreiă s’au adusă și 
ăstă ană decisiunile, respective totă acele. La punctulă 
1. e.-plică oratorulă motivele pentru cari s’a <disă în a- 
nulă 1884 a doua oră passivitatea față do alegerile die- 
fale, cari motive s’au luată și astădi. fiindă totă acele 
jurslărl, ba ca esislândă intru adevără motive sontice și 
in Ungaria propriamente luată, cu ună cuveniă fiindă 
Românii și din părțile ungurene și bănățene impedecațl 
cu totă adinsulă de a se pute representa la dietă, pas
sivitatea s’a luată și pentru aceste părți in genere, fă- 
eându-se escepțiune, unde cu convoirea comitetului din 
Sibiiu s’ar pute candida deputată.

La celălaltă punctă tjice oratorulă că e forte în
semnată. deorece vorbesc-e despre introducerea usului 
limbei române in iote oficiele și agendele. Și aeâsta așa 
și trebue să liă. <ji«e oratorulă. nu numai pe basa legei 
sancționate de Maiestatea Sz, ci pentru aceea, că cu es- 
cluderea limbei năstre din deregălorii ni se face adeseori 
nu numai nedreptate ci și multă daună. Lege avemă 
noi care ne iertă folosirea limbei năstre, astătji insă nu 
ni-e ertată să ne folosimă de ea, și acela care pre lângă 
fdtă firea inimiciloră ordinei și a legiloră esistente se 
pune pe basa legală și-și folosescc limba sa, nu numai 
că nu e ascultată, ci chiar urgisită. Când încă nu era 
lege sancționată de Maiestatea Sa, în limpulă acela când 
Nemții ne guvernau, în timpulă lui Bac-k și Schmerling, 
limba nășiră era mai respectată, te puteai folo-i în lâte 
căușele tale, așa (jicettdă, de ea, aluml deregălorii se 
nisuiau să învețe limba poporului, sciindă că ei suntă 
pentru poporă și nu intorsă; aslătjl insă altcum este lu- 
cru'ă. Deregălorii noștri nu să se nisuiâscă a învăța ei 
limba nostă, ci pe aceea o urgisescă cu tote ocasiunile. 
Au sciți voi casă, că plângerile vdstre date la j idecătorii 
în limba românescă să fiă luate în semă? Eu nu numai 
că sciu că e respinsă o atare plângere, ci chiar ve potă 
arăta cașuri concrete. Au nu ve vină citațiunile in limba, 
care înaintea vostră e necunoscută, și la judecătorii nu-i 
folosescă ore pe haiduci și servitori de felcuitori întie 
voi și j ide? Sjnlemă șt aici in ună cercă romănescă 
și pentru aieea avemă noi ore la deregătoiiile. nostre 
Români, cari se ne scie și să ne prieâpă pe noi ?

Au nu ar fi mai bine și după dreptate, ca se a- 
vemă deregători de aceia cari să ne scie limbi, legea și 
datinile nostre? Asta ar pretinde nu numai hgea țârei, 
ci și dreptatea Dumnețjeescă Suntă intre D-nia V<5stră, 
frațiloră, omeni cu stare destulă de bună și aveți mulți 
prunci buni și cu înțelepciune de a pute învăța, însă 
cugetați că potă deveni și ei deregători? nu, seu forte 
arareori. Au nu observămă că numai preoți și învăță
tori să potă fac-e? Bl nu, și Românii potă fi deregă
tori der numai cu jertfa cea mai mate, decă se lapădă 
de limba și de nâmulă său, de :ă se facă lăpedătura n6s- 
tră și prin urmare decă nu mai suntă români. Legea 
întărită de Maiestate i Sa dispune, ea in cercurile locuite 
de Români se se aplice deregători din poporă, toți lo
cuitorii sunt acum liberi, și prin urmire ar pută se 
fiă și dintre deregători der observămă chi ir contrariulă.

S’a observată mai departe că gtvernulă se ames
tecă și in eonstituțiunile nor're Inseri -esc-i și in seolele 
năstre confesionale. Pretinde dela Episcopii noștri, ca să 
le facă servilii de acele, cari suntă < hiar contrarie și in- 
tențiuniloră loră părintesci ș1 și interesului liiloră sei.

Aici înșiră oritore'e unele cașuri concrete la a- 
cesle, ca cele din Situ mire și Bih.iria.

In conferința națională deră s’a decisă a se lupta 
și pentru apărarea autonomiei biserieei — intre mir- 
ginele legei.

După acestea oratorulă a vorbită despre scolel i 
conf-sionale, ar,Vâu Iii și in a .'ăsta privințl nelrepttțile 
ce se facă chiar cintra legiloră esistente; ca necum să 
fiă — după lege — ajutorate sculele năstre, ci se în
tâmplă ch'ar contrariu. Cind se cere ajutoră dela stană 
seu din bugetiă peitru sculele nostre, acelea sub diverse 
titluri se deiiâgă.

Dintre învățători se dm ajutore celoră mai spur
cate lăpădături, ca i sil ilă în eonlraric'ate chiar și cu 
forurile nostre înalte scolastice confesionale. Ba petit'u 
impedecarea progresului nostru scolastică și culturală, 
s’au înființată societăți, precum în comilatulă nostru so-

FOlLETONtJ.
(Ml --------

Misterele Veneției.
de Edouard Didier, traducere de loanil S. Spartali.

XV.
Răsbunarea lui Martinengo

Vorbele acestea fură primite cu ună murmură apro- 
baforă. Murmurulă acesta însemna : Tocmai așa vorbesce 
ună patriciană !

Dogele, hotărită să rr.ergă pănă Ia sfârșită, dise:
— Urmeză!
Podestatulă începu âr:
— Am avută vreme ea să mă gândescă multă la 

evenimentele acestea și am ajunsă la convingerea, că 
acela care mă prigonește d’afâția ani pe mine și pe ai 
mei, voia să se substitue personei mele și să ajungă 
Martinengo, care sunt eu, după ce mă va omorî. Așa se 
esplicâ totă, chiar mortea con'esei, chiar dispariția co- 
piliței, chiar . . .

— Chiar atentatulă împotriva lui Felice Badoer și 
a gondolierului Ricardo, chiar secvestrarea fiicei Adriaticei 
chiar indrăsneța împotrivire a d tale ordineloră Senatului? 
Cum o să justifici d-ta purtarea d tale, servitoră ală 
Statului, care te revolți inpolriva guvernului Republicei? 
cjise Foseari cu o voce plină de amenințări.

— Mai inainte d’a răspunde la întrebarea ce mi-s’a 
pusă, am să facă o întrebare prințului meu! <)tse Mar- 
tmengo după o tăcere scurtă.

— Aci nu este prințo, ci numai președintele tribu
nalului chemată să te judece! răspunse dogele răstită.

— Fiă! ... Ei bine, fiindcă este astfelă, voiu în
treba pe președintele Consiliului, dâcă nu cunăsce pe 
nimeni, care să aibă interesulă să mă vecȚl osândită la 
morte, pentru ca astfelă să piară ună martoră prim-j- 
diosă ! ijise Martinengo

— Nu, și nu ințelegă scopulă intrebărei d-tale! 
cjise Foseari.

— Eu cunorcă p’aceli omă ... Ilă chiamă Fran- 
cesc-o Foseari, este doge ală Veneției, ești d ta, A!teță! 
cjise podestatulă scăpărându-i ochii.

— Ce cutezi să (JicI, podestate? Nu cumva ai in- 
drăsni să vrei să faci din mine ună nou Marino Faliero? 
tjise dogele sculându-se cu o astfelă de iuțelă, cum n’ai 
fi crezută să aibă ună omă de vârsta lui.

— Mai cu sâmă nu de d-ta este vorba, ci de fiiulă 
d taie. Alteță! cjise podestatulă.

— Fiiulă meu! cjise dogele cătjăndă pe seaunu-i 
de președinte.

— Ia sema, podestate.... rolulă de acuzatorii nu se 
poltivesce cu posiția d-tale... ai apucată p’ună drumă 
tău, te insciințeză! ijise ună consilieră care nu luase încă 
cuvântulă.

— Capulă meu răspunde pentru vorbele mele! 
răspunse Martinengo cu trufiă. Ș'apoi, ori ce voiu spune 
eu va fi confirmată de dogele.

— Explică-le der!
— I’ote să fiă o lună de când eram in guver- 

namenlulă meu dm Padova, pădindă câtă se pâte de 
bine la fruntaria milaneză și supraveghiândă purtarea 

vrăjmașului, când unu detașamentă de soldați sub ordi- 
nile mele prinse p’unu emisară ală ducelui de Milană. 
care se silea să străbată prin liniile năstre. OmulQ a- 
cesta avea asupră-i scrisori importante adresate duce ui 
de Milană, stâpânulă său. Printre ele s’a găsită o seri- 
so-e adresată ducelui de Milană, adecă unui vrăjmașă 
ală stalului, contra căruia ne bateină. Și scițî de cine 
era iscăblâ scrisdrea aceea? De Jacob Foseari, fiiulă do
gelui, pe care l’ați exilată cu drep ă cuventă in Candia.

In consiliu w făcu o mi.ș-are mare când s’audi de
ci irația acesta neașteptată și Iote privirile se îndreptară 
spre bătrânulă Foseari.

Dogele viu să vorbescă insă podestatulă îi tăia 
vorba cjicăndă :

— Mă ertă, Alteță, insă n’atn sfîrșilă. Datoria 
mea strictă imi poruncea păte să depună scrisorea a- 
câ-ta in manile vâstre, Escelențe! iji-e Martinengo adre- 
sându se numai căită membrii consiliului afară de do
gele. — Da, ași fi trebuită s’o facă ; insă în inima mea 
umanitatea a călcată datoria și eu am dală acea scri- 
săre dog-lui Francesco Foseari, care a și ar.s’o.

— Mișelule! va să <JicS asta unelteai tu in potriva 
casei melei — dise dogele lui Martinengo. — Der când 
mi-ai dată tu scrisdrea aceea nu ți-am propusă chiar eu 
s’o depui pe misa Gonsliului? Ah! pentru ce n’am fă- 
. ut’o asta? Celă puțină ași fi păstrată scrisărea pe care 
ml-o scria copilulă meu pentru ca să-șl explice gceșala, 

Podestatulă Padovei zimbi.
— Monstrule! <Țse dogele nebună de năcasă. — 

Rițji fiindă că sei că scrisărea acesta este nimicită odată 
cu cealaltă. Dâr cuteza-vei să tâgăduesci aceea ce era 
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ciefafe» • Seehinyi ină“ și in Transilvanii •!< ilturegyle- 
tuliV, a căror! activitate ‘-sie pn»ă in fala inainlărei 
nostre mo-'le și naționale. Aceste societăți dau mâna 
eu omenii cei in ti prăpădiți luzadai'ă poft.mil noi aju 
tore, acelea se dan pentru institutele de cultură maghiară 
și ale nostre a i sâ sufere de lipsele ede mii tun I

Expune apoi o-atornln detn iralisări'.e e-) se fa-’O 
in timpurile de alegere și deși s'a adusă lege spre im 
pedecarea acestora, acele necum să se impedee.e, ci chiar 
se nutresc! dela aceia, cari ar li chiămațl plin pod 
țicnea lori, ce o o.npă, sâ le impedece, legea ți 
nend’o.

Aici proroci apoi oratorul! pre toți, ea (ară temă 
să se lupte in contra maghiarisărei și a corupțiundor.l 
cari se facil; și arată mai multe de aceste, ași visilarea 
sculelor! prin inspe.-lo.'I regesc!, cari nu tn ii întrebă, 
— nici nu sein — despre înaintarea pruncilor! S'-olari 
in cele de lipsă, ci întrebare i lor! slă numii in aceea : 
,hăf tudnak magyarul“? Arătă apoi, că cum i-a luată 
banii cu forța, și deși a recursă la ministrul!, nici pănă 
in tlma de ncjl nu i-a mai făcută dreptate, ba nici nu 
i-a răspunsă. Apoi causa unui locuitor! din SisiescI — 
anume Ire Simionă — cu miliția fiiului său, care causă 
și atji stă baltă, deși l’a plătită pe prelore cu 10 II 
Vorbesce despre > Reuniunea femeilor! române din co
mitatul! S.limarului«. care nu s'a întărită, ci chiar din 
contră, s'a iinpedecată și s’a dală ordină, magistratului 
din Baia-Mare, ca să fiă cu grije și de ar observa ceva 
mișcare in astă privință, să-i oprescă și sâ-i impedece 
de a pute face ceva. Aduce înainte causa locuitorului 
din SisiescI, Abriham Georgiu, cu so'găbirâul! Pap Kâl- 
măn, care fără de vină l’a pedepsită cu 10 II., cari bani, 
după cum se dovedesc-e cu două epistole dela „Kullur- 
egyiel•, nu au ajunsă la locuiă destinată prin subprelore 
Unde au pcr.tă deră acești bini? —De sigură în punga 
lui Pap Kaltnăn. Șt aces'a e lucru și elu deregătoru de 
cinste?

Tută vieța nostiă arată, dice oratorul!, că noi nu 
mai suntem! ia cadrulă constituțiunei, și că suntem! 
scoși din cadrulă e' și I ps'li du drepturile nostre.

După ce a sie șitu Ieri o i orulă ref.-rada s i, pune 
întrebarea că ce sâ facem! față de alegerile ce se apropia : 
sâ ne candidăm! și sâ ne alegem! deputată seu ba? la 
care poporul! respnnie că considerând! cele espuse — 
cari de toți sunt! smițile — se va reține dela alegeri, 
pănă nu se vi ameliora starea ași, ca și el'l cu demni 
tale să se potă presenta la urnă.

După acâsta oratorai!arogă pe cei de față ca cele 
ce le-au autjită să le țină în minte, se se lupte și ei 
in contra releloru acestora, der să ni’.-șl ia în inimă 
pofta de resbunare, că acesta nu e virtutea Românului, 
ci lupta lorii și a Românilor! in genere se fiă legală și 
adevărată, pice mai de parte încă odată să ia în con- 
si lerațiune f iț.giele și spesele ce le-au dată și făcută cei 
adunați la Sibiiu și i rOgă se fiă cu toții în solidaritate 
cu aceia, cari vren binnle poporului.

După acesta se primesce com-lusiunea, că: „Ro
mânii din cercul! electoral! ală Baiei - Mari, conside
rând! că sunt! eschiși din cadmiu constituțiunei, nu-șl 
voru candida deputată dietală, ș: că se vor! reține dela 
alegeri, pnnendu-se cu comiți i.du centrală din Sibiiu în 
solidaritate.

Pupă domnulu l)r. Vasiliu Lucaciu se ridică on. 
domnilAlessin Berinde, paroeh-protopop! în Seini, ca 
ală doilea delegit! la conferința din Sibiiu, și dice, că 
dtore-ce antevoibdorultî așa de drept! și așa de 
eclatantil a dovedită căușele ce ne rețină dela alegeri 

s-risă intr’insa? Esceknțe, pe părulu meu cel! albă, pe 
viăța mea întregă consacrată binelui stalului, jură că 
fiiul! când a scrisă ’scrisorea aceea ducelui de Milan! 
nu avea altă scop! decât! să creeze un! delict!, penlru 
ca să-și procure amaia mulțumire d’a reintra in scumpa 
lui Venețiă, fiă chiar pentru a-și lăsa capul! sub barda 
călăului. Cel! puțin! — dieea ehl — mormântul! i ar 
fi săpată înir'imu pământ! venețian!.

— Consiliul va apreția valorea argumentelor! d-lale! 
ijise podestalulă cu ironiă. — Cât! pentru acum te jurii, 
Alteță, să răspunzi numai la întrebarea acesta: Eec-.u- 
noscî că serisorea aceea a lost! scrisă de lacobă Fos- 
cari și trimisă de dinsulă ducelui de Mtlanâ?

— Da, este adevărat!! (|ise nenorocitul tată.
— Ei bine, acum apelez! la voi, Escelențe, și vă 

rogu să judecați, decă destăinuirea pe care v’am făcut’o 
nu este un! motiv! îndestulător! pentru mine ca se re
cuză pe Fiancc-sco Foseăti ca președinte ală tribunalului 
chemată se mă judece? d se podestalulă adresându-se 
cătră membtii Consiliului

— Și mă lapăd! la minut! de funcțiunea acesta! 
cjise podestalulă sculându-se ca să plece.

Cehi mai bătrână dintre consilierii de față se puse 
atunci pe fo'oliulu presidențial! și cjise:

— In numtle Senatului venețianO, instrucția podes- 
tatului Padovei se suspendă momentană. Sentinele, du
ceți pe vinovată er in temniță!

(Va urma.)

numai atâ'ă mai adauge, că decă ar pută dispune âre- 
care din're noi cu o sumă barem! de 20 mii fl. dâră 
am! pute] să alegemă deputată, insă cine dintre noi are 
20 de mii, ba eu i)ică, că noi toți cei de față la uluită 
nu avenul ațâți i bani, dâr să presupunem! că am! avă, 
și la acest! casă d. e. eu așă aduce pe credincioșii mei 
ciltră urnă: der âre cine ar pute garanta despre aceea, 
că la Tăații de jos! — precum s'au întâmplată cașuri 
analoge și in alte locuri — nisce omeni inslruațl nu ne 
voră eși in cale să ne impedece dela seopă, și să în
sceneze o bătaiă formală sub pretext!, că noi amă fostă 
începătorii, și atunci âtă puterea pășesce la mijloc! ca să 
ne ducă la răcdre pănă se va întâmpla alegerea.

Spuneți mi fraților! alegători, că la cașul! acesta 
n’ar fi aruncată in vânt! sudârea jertfitorului, și el! cu 
intrega sa familia au n’ar ajunge la sapă de lemn!? 
Și acuma vă întrebă, on. frați, că 6re putem! noi dori 
o pagubă atât! de mare unui frate de sânge ală nostru? 
Eu dicil că niciodată; drept! aceea sunt de părere ca 
să fitnil passivi. adecă în <|iua alegerei fiecare Român! 
să rămâie acasă și să’.și vadă de trebile sale. Poporul! 
aprobă cu unanimitate acâstă propunere.

Finindu-se acesta, ia cuvântul! d-lă Atanasiu Lu
pan!, învățător! in Groși, și mu'țămindă în numele său 
și a'ă poporului pentru ostenelele aduse de membrii con
ferinței dela Sibiiu, pentru binele de obsce, <jice că are 
speranță că poporul! va respecta conclusul! adus! de 
acestă conferință, și-lil și rogă se facă acesta; la ce 
poporul! răspunde cu o aprobare generală.

După acâs’ă se mai ridică d-lă Dr. Vasiliu Lucaciu, 
dând! cetire apelului esmisă de comitetul! central! din 
Sibiiu, după care face o scurtă reflecsiune la politica și 
ținuta d-lui Moesary, Apponyi și Szell Kâlmân, âr adu
narea aplauda frenetică.

In urmă on. d-n! Ștefană Bilțiu, parochă protopop 
de Baia-Mare, ca președinte mu'țămindă membrilor! de 
față în acestă adunare pentru ținuta lor! esemplară și 
delegațiloră penlru ostenelele lor! făcuie, precum și on. 
d nă sub pretor! din Baia-mare Boszorinânyi pentru pre- 
sența lui la acestă adunare electorală, închide ședința 
cu cuvintele: „Să trăescă Maiestatea Sa Regele nostru 
Apostolică Francisc! Iosifu I. și scumpa nostru patriă !“ 
la ce poporul! răspunzând! cu aplause frenetice, ședința 
se ridică.

Dată in Tăuții de sus! 9 Iunie 1887.
St. Bilțiu președinte, Constantinii Lucaciu notară 

adhoc. Nicolau Lupanii notară ad ho:-, Ioanu Costinti 
notară ad boc.

•SCĂRILE DILEI.
Armata bosniacă se va spori dela 1 Oe- 

tomvre 1887 cu patru companii, prin urmare fiăcare din 
cele patru balalione bosniace va primi încă câte o com
pania, care va fi a șâsea.

—x —
Deputatulă dietală sasă Guido Baussnern a tri

misă kuituregyleitilui ardeleană adunată la Sepsi-Sân- 
Georgi în diua de 28 Augustă, următârea caracteristică te
legramă: .Onoratul presidiu ală kultnregylelului unguresc 
pentru părțile ardelene primescă cu acâsta dela mine, ca 
dela un! membru, nu i vorbă nensemnală, der însufle
țită ală reuniunei nâstre, sincera mea salutare și fer 
binlea dorință după o binecuvântată lucrare a adunărei 
generale a reuniunei. Trăiască patria! Guido de Baussnern, 
deputat! dietală• — Și să ne mai plângem de lipsa decu- 
riosități contimporane! De altmintrelea >Siebenburgisch 
Deulsches Tageblall» ține de o datoria națională a ob 
serva: „In (ața aiestei telegrame nu putemă decât! să 
repețimă ce amă Zls^ odată cu privire la acest! depu
tată: pentru noi, el! aparține morțiloră:*

— x —
In Canija-mare, contabilul! reuniunei de aju

torare, Max Lobi, a detraudat! peste 20,000 fl. în 
t mp! de 5 ani. Plățile acționarilor! s’au s stată, ceea ce 
a pricinuită mare amărîciune și iritațiune,

—x—
Pentru servicii făcute maghiarismului, ministrul! 

Treforlă a mai „pricopsită11 pe următorii preoți gr. or.: 
Alexandru Boiu din Boldogaia, Filîp C rei ț a r din Bo d ! 
și lână Marină din Crizbavă cu câte 80 fl., Aronă 
Cosma din Rohia cu 60 fl., Ion! Iosifă din Drasă. 
Ion! Radu din Nevoiașă, Ioană Tulbure dintr’ună 
Ujfalu — comitafulă nu se spune — cu câte 50 fl., — 
Voră fi ținuți mime!

—x—
Simtă numiți capelani militari ciassa II in reservă 

Ion! Do boși, preolă gr. cat. ală diecesei Gherlei, lână 
01 lână preot! gr. cat. al! archidiecesei Albei-Iulia și 
Făgăraș!; George Petro vană, preot! gr. cat. ală die
cesei Ghetlei.

—x —
Camera comercială din Clușiu face cunoscută, că 

advocatulă Emeric Adorjan din Turda, în urma per- 
derei oficiului, a fostă șters! din lista camerei.

—x—

Fabrica de hârtiă dela Lelea, județul! Bacău 
în România, a arsă Vineri nâplea spre Sâmbătă. Nu s’a 
putută scote nimic! din ea. Paguba e enormă. Focul! 
se (jiee că a fostă pusă, de aceea un! procuror! a și 
plecată sâ anchetez .

INAUGURAREA
Statuei ltxi Ovidiu.

în Constanța din Dobrogea
(după >Voința Națională».)

[Fine.)

D. Dimitrie A. Sturdza, ministrul! cultelor! și in- 
strucțiunei publice, a răspunsă următârele :

„Domnule președinte! Domnule primară! Serbarea 
de astăzi are o mare însemnătate. Ea este una din 
faptele cari vor! sta ca semnă despărțitori între trecut! 
și viitoră.

OptspreZece secule ne despartă de timpul! în care 
marele împărat! Traiană înainta cu legiunile sale peste 
Dunăre, pentru a funda la marginile orientului europeană 
o puternică coloniă, ca sentinelă neadormită și neclintită 
a culturei. ȘesespreZece secole de sigură au trecută, de 
când urmașii acelor! colonii nu au mai serbată, pe pro
priul! lori teritoriu, o serbare ca acâsta de astăZl In 
amintirea unuia din marii poeți ai Romei.

Timp! îndelungată și de grele încercări au fostă 
aceste lungi secole pentru noi: dâr au sosită în fine Z>le 
vesele și senine, in cari, prin trăinicia nostră însăși 
dăm! lumei întregi dovada cea mai pipăită, câtă de 
mare era geniul!, virtutea poporului romană, câtă de 
puternică era organizarea și energia statului romană.

Amă trecută prin tofe vijeliile, am Invirtit! tdte 
greutățile și astăZi stăm aci, ca in întâia Zh oțelițl, plini 
de vigore, cu un! simțământ! viu ală originei și ală cul
turei nostre, ală misiunei și ală viitorului nostru.

Serbăm! pe Ovidiu, in însăși cetatea Torni, in care 
el! a trăită, și-l! serbăm! in frumosul! monument! ce 
se ridică dinaintea nâstră, nu ca streini, ci ca urmași 
ai însuși neamului lui, ca descendințl din însuși ilustrul! 
popor!, căruia el! aparținea.

Decă s’ar fi propus înainte de două decenii a se 
ridica o statuă în ondrea lui Ovidiu, ideia s’ar fi taxată 
atunci de fantastă, căci îi lipsâu mijlocele de esecutare. 
Ceea ce înainte de douâ decenii era o imposibilitate, 
astădl s’a efectuată fără sgomotă, dela sine, cu ușurință.. 
Nu au trecută mulți ani de când impulsiunea a fostă 
dată și suntem! adunați in acestă moment! ca să dăm! 
autorităților! acestei cetăți un! monument!, care va ră
mânea pentru totdeuna o podâbă a ei, der tot! odată 
un! gagiu, că pe clasicul! pământ! pe care ne aflăm!, 
aerul! s’a reinoită și urmașii vechelor! legiuni ai Romei 
au reluată stăpânirea și paza acestor! locuri.

De aceea serbarea de astăZl e însemnată, și-nu e 
numai serbarea Constanței, ci serbarea întregului regată 
românesc!, o serbare a renascerei ndstre și un! semnă 
vădită al! ei.

Cum a isbucnit! însă în scurtul! timp! de două 
decenii acâstă putere vitală, care domnesce astăZl în 
tâte ramurile activităței poporului nostru? Cum amă a- 
junsfi a ave deodată consciință de acâstă vitalitate? 
Căușele sunt! ușor! de aflată. Ele sunt! prâ lucitâre, 
prâ temeinice și prâ puternice, ca să nu le simțim fiă
care din noi.

Mai ’nainte de lâte am rămasă nedeslipițl de ori
ginea nâstră, care a viată în limba nâstră, în cultura 
nâstră. Ori câte neamuri au trecut! peste capetele nâs- 
tre, apăsându-ne și muncindu-ne pănă la mârte, Româ
nii nu s’au mestecată cu ele și au eș't! totdâuna din 
tâte încercările cu două vechi Z>c6lâre pe buze: „Ro
mânul! nu piere“ și »Apa trece petrile rămână».

Au trecută multe și multe popdre barbare peste 
noi, cu o repeZ<ciune și cu o furiă atât! de mare, in 
câtă chiar! numele și înrudirile unora voră rămână în 
veci încurcate; au trecută aceste popore peste pământul! 
nostru ca valurile fiorose ale unui rîu înfuriată, făcând! 
multă stricăciune pământului și inimilor! românescl; dâr 
apele au trecută și stincele au rămasă în piciâre răsu
nând! după fiă-care opinteală, din munți, din văi și din 
câmpii, mai tare și mai puternică cuvintele: „Românul! 
nu piere. “

A doua causă, care aîtnpedecală sâ fim! nimiciți, 
a fostă că ne-am ținută în legământ! necurmată cu des- 
voltarea lumei culte, cu desvoltarea lumei occidentale. 
Frin originea nâstră, am! înțeles! totdeuna și am price
pută mersul! ei, și de câte ori amă ajunsă dinaintea 
unui prag! holărîtoră, ne-am opintită și l’am trecuta. 
Acâsta s'a dovedită în modă neîndoios!.

Când, după secol! de lăsbâie mari și lupte sânge
rânde, radele libertăței veniră din nou să îneălZâscă o- 
menirea, Românii au înțeles! îndată de ce era vorba, 
și ei au pricepută că ora redesceptărei lor! a sunată. 
Cu pasă repede și energică au pășită ei de atunci !n- 
nainte, nedândă înapoi nici o singură dată, și desvoltftn- 
du-se pe sineșl și dând! tuturor! popâreloră ce-i incun- 
jurau ajutoră și impulsiune.

poft.mil
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In . lă treilea rendă, după ordinea tapteloră, vine 
stabilitatea ce a căpătată statală română, și care a 
vută de resultată a da mersului națiunei ună rostă ce 
nu’lă avea înainte ■—■ o voință puternică de a cunâsce 
ce-i era de nevoiă — și o energiă și mai puternică de 
a pune în lucrare câte le socotea neapărate pentru întă
rirea și prosperitatea ei... Astădi suntemă ună stată res
pectată de tâtă lumea, fiind-că amă seiulă să ne facemă 
necesari tuturora prin mersulă nostru paclnică și cumpă
tată, — ună stată conscientă de misiunea 
întregă poporulă s’a pusă fără oboselă pe 
tâte direcțiunile.

Pătrunși de căușele cari ne-au ridicată,

li

sa, fiindcă 
muncă în

nu trebue 
nici o dată să se uite că trebue să rămânem nedespărțițl 
de dânsele Ele suntă talisminulă viitorului nostru. Sâ-lă 
strîngemă strînsă de peptulă nostru ca isbenda în cjile 
grele să fiă totdâuna a nostră, ca în dile senine să ne 
aducemă aminte că furtuna curendă pole sosi...

In legământulă necurmită cu lumea civilisată, în 
armonia ce vomă stabili intre dânsa și noi, să vedemă 
pavăza cea mai puternică, cu ajutorulă căreia vomă fi 
la adăposlulă ori cărei încercări se va rădica în con- 
tră-ne, și vomă străbate tote dificultățile ce vomă în 
tempina.

Limba nostră inse să o iubimă mai presusă de tote, 
căci ea ne va ține in veci deșlepțl, ca să vedemă în 
mijloculă întunerecului celui mai mare calea cea mân- 
tuitore, ca să distingemă de departe pericululă, când elă 
se ivesce. Cultura lirabei naționale să fiă in veci obiec- 
tulă celă mai de aprâpe ală inimei nostre, și din causa 
acesta chiar să nu uitămă câtă de necesară este cultura 
limbei române. Decă popâre de altă origine află in 
o sorginte nesecată de înaintare și de eivilisațiune, 
câtă acâstă sorginte trebue să fiă mai bogată ■ i mai 
tăritâre pentru noi! ?

Nu este o întâmplare numai că celă dinteiu mo 
numentă ce ridicămă în memoria unuia din strămoșii 
noșiri este ridicată in memoria aceluia, care strălucește 
prin originalitatea lui proprie între semenii săi.

Să salutămă deci cu toții statua marelui nostru 
poetă, ridicată pe străvechiul^ teritoriu, ce ne-a fostă 
dăruită de fundatorulă neamului nostru și redată de Eu
ropa spre pada mărețului fluviu ală Dunărei.

salutămă acâstă statuă, 
străbună și ne 
ne este trasă.
salutămă acâstă 
Statului nostru

ea
cu
în-

întăresce

statuă cu 
cons’ă în

caie ne reaminlesce 
inimile pe calea cea

convincțiune că tăria 
mun ă neobosită in

versurile, pe cari iu-

Vie valuri mari de focă, 
Nii î că m’oră clinti din locă. 
Totă ce-i verde s’a usca, 
Riurile votă seca, 
Și pustiulă iotă mereu 
S’a lăți ’mprejurulă meu, 
Der eu veelnică în piciâre 
Printre valuri ardâtâre 
Voiu lupta, lupta-voiu forte, 
Făr’ a fi atinsă de mârte. 
Căci Română suniă In putere 
Și Românu ’n veci nu piere. “

. . . . După aceea a urmată defilarea trupeloră. 
s’a făcută in cea mai perfectă regulă, atrăgăndă 

superiori
care
deplina mulțămire a șefiloră superiori S’a admirată ți
nuta și aerulă marțială ală dorobanțiioră musulmani, 
cari se distingeau de ceilalți prin fesulă loră tradițională.

.Epoca' spune că statua este o luora-e artistică în 
italiană Ferrari e cu
ce

bronza fârte reușită. Scolptoiulă 
noscută pentru espresia adâncă 
bronsului.

Statua represintă pe Ovidiu

sele sâ intipărâscă

piciâre, cu brațulO 
la bărbia ține sli- 

e bine tradusă. In-

in 
stângă ține tăblițele, cu celă dreptă, 
letulă. înfățișarea gândilore și tristă 
scripția de pe piedestală e latinâscă și e cam astfelă:

Trecătorule, care vei fi. iubită, nu pregeta se dici: 
odihntscă-se osele poetului Nasone, care a cântată iubi
rile drăgăstâse și a peritu prin talentulă seu!

Dare de semă,
asupra contribuirilorQ incurse în favorulă scolei românescl gr. 

cat. din LăpușulQ ungurescă.*)

incursă:
Nr. 12, prin colecta d-lui Eliseu Barbosă, 
Borșia: Scâla gr. cat. din Borșia 90 cr..

Au mai 
Pe lista 

învățătoră in 
Alesandru Lemeni, protopopă 50 cr., Ioană Boroșiu propr. 
20 cr., Alecsa Sotelecanu 5 cr., Maieră Flore 5 cr , Ioană 
Boroșă 10 cr., Simionă Tamașă 5 cr., Mitru Iurgea 10 
cr., Grigore Boroșă 10 cr., Petru Coteria 10 cr., Eliseu 
Barbosă 30 cr. Subtragendu-se pentru portă 10 cr, ră
mâne suma 2 II. 35 cr.

Lista Nr. 35. prin d-lă Vasiliu Rață din Peteri- 
tea: Comuna Peteritea 1 fl.. Vasiliu Rață 1 II. — Suma 
2 florini.

Lista Nr. 53, din Strimbulă : Biserica gr cat. din 
S'rimbulă 5 fl., Gavrilă Sleamu, not. cerc. 50 cr., Ar- 
sinte Ciceu 50 cr,, Zobă George 10 cr., Augustină Budu 
50 cr., Ioană Sighișioreanu 30 cr, Mitrofană Georgiu 20 
cr.. Erof’teiu Georgiu 50 cr., Dumitru Georgiu 30 cr., 
Auster losef 50 cr., Petru Georgiu 50 cr., Ananie Geor
giu 50 cr., Sitnonă Leeb 30 cr., Abraliamă Isac 10 cr., 
Fdipă Tecariu 20 cr., Nechila Georgiu 30 cr., Erina Ge
orgiu dela mănăstire 1 II. — Suma 11 11. 30 cr.

(Va urma.)

*) A se vede „Gazeta Transilvaniei" Nr. 171, 172 
și 173 din 1887.

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, a «Gaz. Trans.«)

NEUTRA, 5 Septemvre. — Regele a so
sită aci și a fostă strălucită primită. La orna 
giele deputațiunei comitatului respunse regele: 
Sunt convinsă , că poporațiunea Ungariei de 
susă, fără deosebire de credință și naționalitate, 
stă pe acelașă nivelă și în simțămintele patrio
tice cu ceilalți locuitori și că nedespărțițl unii 
de alții voră păstra și mai departe ca și pănă 
acum simțămintele de fidelitate omagială și de 
iubire de patriă. 
iestatea Sa, că nu se îndoesce, cum 
clerulă, va instrui și va nutri cu zelă 
tulă credincioșiloră concordia frățâscă.

Cătră cleră a accentuată 
că 
în

Ma-
elă, 

pep-

adeseori
în

DIVERSE.
Mușcăturile de șerpi. — Se întâmplă

timpulă căldurei verei, ca âmenii și animalele să fiă 
mușcate de vr’o reptilă veninosă. Când s’ar ivi aseme
nea nenorocire trebue îndată să se lege (de se pâte) 
fârte strînsă d’astipra locului mușcată, să se sugă rana, 
de>'ă n’ai în gură cea mai mică sgărietură, său să se a- 
plice o ventusă de '/s cesă cu ună pahară, din care 
vei s?âte aerulă aitțândă înăuntru hârtia seu paie. Apoi 
se arde rana cu polasă caustică său chiar cu ună fieră 
roșu, mai alesă dâcă mușcătura e de năpârcă (viperă). 
In locă d’a se arde cu ună fieră roșu, se pâte arde 
mai bine, lăsândă să cadă pe rană o picătură de cârâ 
roșiă, aprinsă, care vindecă și prin cauterisare, și prin 
oprirea aerului d’a pătrunde în rană. („Giz. Săt.“)

Necrologtl. — Capitululă Metropolitana gr. cat. de 
Alba-lulia și Făgărașă cu adâncă întristare anunță ador
mirea în Domnulă a iubitului confrate

Reverendissimului Domnă
TIMOTEU CIPABIU,

Preposită și Canonică ală Bisericei Catedrale metropo
litane din Blașiu, Decană Catedrală, Vicară generală ar- 
chiepiscopescă, Președinte ală Tribunalului matrimonială 
de a ll-a instanță pentru Diecesele sufragane, Președinte 
și membru fundatoră ală Associațiunei transilvane pen
tru literatura și cultura poporului română, membru ală 
Academiei române, membru ordinară ală Socielăței ger- 
mane-orientale, și asesor ală Sântului Scaună metropolitan, 

urmată după morbă scurtă, a<jl diminâță la 4 ore, in 
anulă 83 ală etății și 60 ală preoției sale.

Osămintele adormitului se voră înmormânta in 5 
Septemvre st. n. la 3 Ore după ameijil.

Blașiu, 3 Septemvre 1887.
Fiă-i țfirina ușoră și memoria binecuvântată!

Editora; lacobă Mareșianu.
Redactora responsabila : Dr. Anrel Muresiann
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RentX de aura 5°/0 . . . 100 85
B nfă de hârtiă 6v/0 . . 87.45
împrumutul^ căiloră (erate

ungare........................... 150.50
Amortisarea datoriei căi-

loră ferate de ostă ung.
(1-ma emisiune) . . . 98 10

Amortisarea datoriei
loră ferate de ostă
(2-a emisiune) . .

Amortisarea datoriei 
lorfl ferate de ostu
(3-a emisiune) .... 11525

Bonuri
Bonuri
Bonuri

mișă
Bonuri

Kiirna «le Buciiresei,

Sâ
mărirea 
nouă ce

se
și gloria
tâte ramurile activităței omenesel.

Să salutămă aceslă statuă cu 
bitulă nostru poetu le pune în gara setinelei române:

Eu să perăl, eu? . . . nici-o.latăI 
Vie-o lume încruntată,

Vleltu

n. • i.

BoTHjrî croato-ijlavone . .104 75 
Despăgubire p. dijma do

vind ung..........................100. —
Impruinululu cu premiu 

.................................... 12 210 
Losurile pentru regularea

Tisei și Begedinului * ' • -
Beata de birfiă austriacă 
Henta de arj.\ austr. , . 
Beata de aură austr. . . 
Lozurile din 1860 . . .
Acțiunile b Ancei austro- 

ungare .........................  ^84 —
Act. băncel de credită ung. 287.— 
Act, băncel de credită austr.283,20 
Argintul u —. — Galbinl 

împărătesei ...................5.91
Napoleon-d’orl .... 9-95

Bonuri ru cl. de sortare 104.75 Mărci 100 împ. germ. . . 6150 
Bonuri rurale transilvane 104 70 t Londra 10 Livre» sterlinge 125 60

căi- 
ung.

. 126
căi- 
ung.

. 124 7.->
81 30
82 Gă

112 80
136 30

Kenta 
Renta

împr.
Credit

t

rurale ungare . . 1(;5.—
cu cl. de sortare 1C4.50
rurale Bauat-Ti-
................................ 104 70

Cota oficială dela 19 Augustă st. v. 1887.

vând.
92>/a
95»/.
90’/.
36-

105'/, 
90'/.

103»/.
95—
87'/,

română ț_5°a). 
rom. amort. (5°/0) 
convert. (f>°/0) 
oraș. Buc. (20 Ir.) 
fonc. rural (7°/0'
„ „ (5°/o)
• urban (7°/0)

Cuinp.

9P/S
95'/.
89»/.
35—

104»/.
89'/,

103 ■/.
94—
87—

ț
» ’ 10* 

națională a României 500 Lei ——
Ac. de asig. Dacia-Rom. ------

« > • Națională ------
Aură contra bilete de bancă . . 14.—
Bancnote austriace contra aură. . 2.01

Banca

IC1/.
2.02

Cursutu pieței Brașovu
<liu 3 Septemvre st. n. 1887.

Bancnote românescl . . . . Cump 8.65 Vând. 8.67

Argint românesc................. > 8.60 ♦ 8.65
Napoleou-d’orI..................... » 995 • 10-

Lire turcesc!......................... 11.23 * 11 27
Imperiali............................. > 10.22 • 10 26
Galbeni................................. » 5 86 > 5.90
Scrisurile lonc. «Albina» 6’/0 V 101.— • 102 - -

n * n 5°/» • n 98.— 99.—
Ruble Rusesc!..................... B 109.— • 110.—
Discontulă ... • 7—10»/, pe ană.

PENSIUNE.
1—2 școlari se priniescu în pensiune la 

unu profesorii de coniptabilitate alu unei scole 
gremiale din Brașovu. unde, pe lângă o educa- 
țiune casnică, elevii vorîi fi supraveghiați și în 
diligenta executare a penseloru scolastice. Deose
biți! potii obține si lecțiiml private din științele 
comerciale și limba francesă.

Doritorii se potu informa mai pe largii în 
comptoarulu d-nului Andveiu A. Popovid, 
Strada Scheiloru Nr. 146.

Avisii d-loru abonați!
Rugămu pe d-nii abonați ca la reînoirea prenunierațiunei se 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primită cjiarulă nostru până acuma.

Domnii ce se abondză din nou să binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANS*

Sosirea și plecarea trenuriloru și posteloru în Brașovu.
1. Plecarea trenuriloru:

.1. Dela Brașovă la Peșta:
dc persone Nr. 307: 7 ore 20 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 01 minută diminâța.

2. Dela Brașovă la Buouresoi: 
accelerată Nr. 302: 5 âre 37 minute diminâța. 
mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după ame^I.

II. Sosirea trcnurilorA:
1. Dela Peșta la Brașovă:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amâcjl. 
mixtă Nr. 316: 9 âre 52 minute sera.

2. Dela Buouresoi la Brașovă: 
accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sâra. 
mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amâ<|I.

A. Plecarea posteloru:
la Reșnovu-Zernesci-Branu: 12 âre 30 min. după amâiji 
fl 
în 
la 
la

Trenulă 
Trenula

Trenulă 
Trenula

Trenula
Trenula

Trenulă 
Trenulă

b)
c)
d)
t)

t)

Dela
9)

fl

91
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Din
n

Tipografia ALEXI, Brașovă.

Brașovă
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i»

fl

Zizinu: 4 âre după amâdl.
Secuime (S. GeorgI): 1 oră 30 minute năptea. 
Făgărașu: 4 âre diminâța.
Săcele: 4 âre diminâța.

B. Sosirea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Branu la Brașovă: 10 âre înainte da amâdl. 
Zizinu la Brașovă: 9 âre a. m.
Secuime la Brașovă: 6 Are săra.
Făgărașu la Brașovă: 2 âre diminâța.
Săcele la Brașovă: 6 âre 30 minute sâra.


