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Brașovu, 29 Aprilie v.
De câteva Iudî se totu vor- 

besce de nemulțămirea magDați- 
loru cu politica bisericescă a ca
binetului Weckerle și se pune în 
vedere o acțiune energică oposi- 
țională a lorQ în contra nouei di
recțiuni liberale.

In urma acesta s’a lățită cre
dința, că camera magnațiloră va 
fi stânca, de care se va sdrobi 
noua programă bisericescă a gu
vernului. Omeni pățiți însă sus
țineau, că vitejia magnațiloră nu 
va fi tocmai de spăriatu și că ac
țiunea loră, în casulfl celu mai 
nefavorabilă pentru guvernă, îlu 
va sili pe acesta la unu com pro
misă, care ar consta în adop
tarea legei pentru matrioulele ci
vile în schimbulă amânărei ces- 
tiunei întroducerei căsătoriei civile 
obligătore.

După aventulO, ce și l-au luată 
magnații unguri în ședința de alal- 
tăerl, în care s’a începută desba- 
terea asupra bugetului, amă pute 
crede însă, că de astă-dată în 
adeveru nu e glumă cu oposiția 
loră, ba că ar fi chiar forte dis
puși de-a zădărnici întregă pro- 
gramulă așa cjisu liberală ală gu
vernului.

Ună grupă mare de magnați 
se declarară pentru ună proiectă 
de resoluțiune, prin care se refuse 
guvernului încuviințarea bugetului, 
din causă, că n’au încredere în 
direcțiunea politicei lui bisericesc!. 
Nu scimă încă ce resultată a avută 
ședința de ieri, der vedemă, că 
deja discusiunea de Marți a pro
dusă mare turburare în tabăra gu
vernamentală și în sînulă oposi- 
țiunei, care pretinde a fi îu prin
cipiu pentru „direcția liberală“.

Purtătorii așa poreclitei opi- 
niunî publice a țării suntă fdrte 
neliniștiți în fața amenințărei mag- 
națiloră, că se voră opune pe față 
planuriloră de reformă ale .cabine
tului Weckerle.

In criticele loră asupra porni- 
rei oposiționale a magnațiloră, 
foile oticiose și neoficiose ale multă 
deochiatului liberalismă maghiară 
se pună pe terenulă amenințăriloră.

Organulu stângei estreme„Egye- 
tertes“ le aduce aminte magna
țiloru cuvintele lui Kossuth: „Cu 
voi, decă se p6te, fără voi și în 
contra vdstră, decă este trebuință^. 
Er Corăspondența oficiăsă de Pesta 
le pune în vedere, că decă s’ar 
tace oposițiă bruscă din parte-le, s’ar 
pute să se inițieze o nouă reformă 
a camerei magnațiloră, prin care 
să se introducă și mai multe ele
mente democratice întrănsa, de- 
câtă cum s’a întâmplată la ul
tima ei reformare sub regimulă 
Tisza.

Vomă vede în curendă, care 
este adevărata valăre a vitejiei 
unora și altora.

Se serbămu dilele nostre 
mari!
Brașovă, 29 Aprilie v.

Pilele mari în istoria vieții po- 
pdreloru se serbeză pretutindeni 
la națiunile culte. In ele suntă 
apoteosate marile principii, ce-au 
dată nascere epoceloru de redeș
teptare și regenerare națională.

O astfelu de cți epocală în is
toria năstră naționala, este c|iua 
de 3 (15) Maiu 1848.

Care inimă românescă nu se 
simte cuprinsă de farmeculă sfântă 
alu entusiasmului națională, când 
se gândesce la cțiua măreță de 
3 (15) Maiu 1848? Care sufletă 
învăpăiată de binele și fericirea 
nemului său nu se înalță în sfe
rele luminate ale idealului liber
tății și neatârnării, când gândulă 
lui sb6ră la cțiua, în care popo- 
rulă română dintre Tisa și Car- 
pați, sătulă de jugă, c’unu glasu 
puternică a mărturisită pe Câm- 
pulă Libertății din Blașiu princi- 
piulă vecinică trăitorii ală des- 
robirii, ală egalității și libertății?

Buciumulă sfântă ală libertății 
sună. Românii se treziră din som- 
nulă celă de m6rte — și alergară 
la marea și memorabila adunare 
națională, ca împreună sfătuin- 
du-se, împreună lucrândă și stă- 
ruindă să afle calea mântuirei na
ționale.

Negura întunerecului s’a spartă 
atunci de lumina sârelui reînvierii 
consciinței naționale, lanțurile io- 
băgiei s’au sfărimată de mâna pu
ternică a geniului dreptății, și au
reola egalei îndreptățiri a apărută 
de-odată pe cerulă înseninată ală 
poporului română.

piua de 3 (15) Maiu este der 
pentru noi Românii vestitorea de 
gloriă și de lumină, vestitorea 1 i- 
bertații naționale. „Christos 
a înviată ! Libertatea a înviată ! “ 
strigau tribunii poporului. „Ade
vărată că a înviată!“ răspundeau 
mii de glasuri. In acea cți mare 
și sfântă o națiune de trei mi- 
liăne de suflete, din vâcuri apăsată 
și schingiuită, s’a regăsită și s’a de
clarată liberă și de sine stătătâre, 
despropândă din negurile trecu
tului mărețe tradițiuni de gloriă.

Nefericită acelă sufletă română, 
care nu se scie însufleți de me
moria acestei <j^e mari, der și 
mai nefericită acela, care dând’o 
uitării, dărme în moleșire și des- 
prețuesce însemnătatea actului de 
pe Câmpulă Libertății!

Concetățenii noștri maghiari 
serbeză în totu anulă cu multă 
însuflețire c|iua de 15 Martie 1848.

Credincioși urmași ai marti- 
riloră, cari și-au jertfită viață și 
avere pentru desrobirea poporului 
română, să serbamă și noi (țiua 
de 3 (15) Maiu 1848. Să o ser- 
bămă cu vredniciă și cu seriosi- 
tatea ce-o pretinde greua epocă, 
în care trăimă, dedicândă câteva 
momente din vieța nâstră sufle- 
tescă memoriei unui trecută plină 
de abnegațiune si de sacrificii. 
Urele și patimile se dispară din

tre noi, și unde doi seu trei vomă 
fi adunați la ună locă, să ne ple- 
cămă genunchii și să rostimă rugă
ciune fierbinte cătră Dumne4eulu 
popâreloru pentru cei ce au murită 
mârte de eroi și pentru ca să ne 
ajute să vedemă, cum au dorită 
și au cerută Românii la 1848, — 
se vedemă națiunea năstră așe- 
4ată în drepturile sale, ca indivi
dualitate națională de sine stătă- 
tore și egală îndreptățită cu cele
lalte națiuni ale acestui stată.

Lăs&mfi să urmeze atjl partea din 
urmă a vorbirei părintelui Dr. Augus- 
tinil Bun ea, ținută la înmormântare:

Asociațiunea transilvană pentru li
teratura română și cultura poporului ro
mână în parte mare este opera lui. Elă 
a lucrată statutele ei în anulă 1860. Elă 
a servit’o ou abnegațiune și zelă admi
rabilă în calitate de secretară, de re
dactară și de președinte pururea însu
flețită pentru soopulă ei sublimă și dâ?ă 
astăcjl vedemă Asociațiunea organisată 
într’ună oorpă morală, biue închegată, 
deoă astăcp privimă cu mândriă :la ins- 
titutulă superior^ de fetițe, care este o 
podobă a Sibiiuiui și a nemului româ- 
nesoă, decă astăcjf femeia româuă a în
cepută a fi ună factoră puternică în 
viața nostră oulturală, națională și chiar 
și politică: ună sentimentft de adenoă 
gratitudine se stîrnesce îu pepturile nâs- 
tre față de președintele Asociațiunii Tran
silvane, care și întru adâncile sale bă
trânețe cjiua nâptea se jertfia pentru 
educațiunea viitoreloră mame române, a 
acestora odrasle fragede, între cari pe
trecea mai b'iourosă ca ori unde lumi- 
uâudu-le, în vățându-le, îndemnându-le la 
virtute, și apriu4®n(fă într’ânsele foculă 
sacru alu românismului.

Der ce mișoare culturală s’a por
nită în cei cinci c}ecl de ani din urmă, 
la care să nu vedemă pe Barițiu lucrândă 
cu Iotă zelulă, de oare este capabilă o 
inimă românesc^? Decă ne întorcemă 
privirea spre Blașiu, îlă întempinămă pe 
Barițiu mai îu tată anulă în oonsiliulă 
de direcțiune ală Fundațiunii Șuluțiane, 
care între altele are și menirea frumosă 
de a ridioa pentru Românii transilvă
neni o academia de drepturi, și toți sein, 
că la creațiunile oulturale ale marelui 
Archiereu Vancea sfaturile lai Barițiu au 
fostă totdeuna cu bucurie primite. Decă 
trecemă munții și ne oprimă în capitala 
României, care este astăcfl centrul oulturei 
româuescl, vedemă, că mol acolo nu lip- 
sesce persona indispensabilă a eruditului 
soriitoră. Aoademia română, acâstă cor- 
porațiune înaltă a sciinței românesci, 
acestă simbolă sublimă ală unității nos
tre culturale, și-a începută vieța la an. 
1866 cu conlucrarea neprețuită a lui 
Barițiu, oare până în <fIua de astăzi a 
ilustrat’o ou atâta splendore, înoâtă ea 
s’a simțită fericită a-lă alege mai pe 
urmă pe dânsulă de președinte și a-lă 
încungiura ou atâtea semne de iubire, 
stimă și venerațiune, câtă nu a mai în
tâmpinată pănă astăcjl altă bărbată de
votată culturei nostre naționale.

Sâ aruncămă însă, triști ascultători, 
o privire fugitivă și asupra scriitorului.

Ca toți scriitori adevărațl și mari, 
oarl au oivilisată, er nu au stricată ome- 
nimea, Barițiu înoă a urmărită numai 
ună scopă sfântă, scopulă de a răspândi 
adevârulă, binele și frumosulă. Idealulă 
acesta îlă întimpinămu in tote scrierile 
și este esprimată cu termini marcanțl în 
„F6’a pentru minte, inimă și literatură* 
întemeiată de dânsulă la anulă 1838, va 
să cjioă într’ună timpă, când nimenea nu 
ougeta, că o astfelă de lucrare se pbte 
începe și susține la Românii de dincoce 
de CarpațI. Elă a voită să oultive mintea 
Românului prin răspândirea adevărului, 
fără de care națiunile nu se potă face 
mari, inima lui prin predicarea binelui 
morală, fără de oare niol o națiune nu 
p6te trăi, și literatura lui prin sădirea 
frumosului, fără de oare nici o națiune 
nu va fi stimată în concertulă popore- 
loră civilisate. De-odată cu aoestă soopă 
sfântă voia să ajungă incă și ună altă 
scopă nu mai puțină importantă: cul
tura limbei românesci. Limba acâsta ar- 
monibsă, pe care strămoșii noștri ne-au 
lăsat’o moștenire ca pe o comdră pre- 
țiosă, oe trebue să trecă din nemă în 
nemă pănă la sfârșitulă veouriloră ; limba 
acesta, In care a trăită națiunea română 
și este fortăreța ei oea mai puternică, 
pe care nici hordele barbare, nici insti- 
tuțiunile slovenesol în biserioă și stată, 
nici viclenia fanarioțiloră, nici loviturile 
cele mai orâucene ale stăpânitoriloră de 
tată soiula din jumătatea din urmă a 
veoului aoestuia, nu au putut’o sdrobi 
și ocupa: — limba acesta înoepuse a fi 
fdrte desprețuită pe la anii 1830, deși 
numai cu puțină mai înaiute o făcuseră 
atâtă de gloriâeă scrierile mariloră apos
toli ai Românismului: Șincai, Maioră și 
Claină. A trebuită să vină Barițiu, oa 
să-i oâștige erășl v64a și să o facă iu
bită și prețuită de Românii aoeia, cari 
educați fiindă în scdle străine, abia o 
mai sciau vorbi. Noi, oarl vedemă as- 
t&4r avântulă puternică, ce l’a luată 
limba și literatura românescă, nici nu 
putemă prețui după merită începutulă 
făcută de George Barițiu, și ou atâtă 
mai puțină îlă voră pute prețui fiii și 
nepoții noștri. Dâr deoă va ajuta Dum
nezeu — despre ce nu ne îndoimă nici 
uuă momenta, — ca edifioiulă culturei 
ndstre naționale să se ridice pănă la 
înălțimea, ce o contemplămă în visurile 
nbstre ceie mai frumose, atunci urmașii 
noștri să-și aducă aminte, câtă de multe 
suntă petrile, ce zacă adenoă în pă- 
mentă și ce tari trebue se fiă funda
mentele, pe cari se racjimă acelă edifioiu 
grandiosă, și atunol să bineouvinte țărîna, 
ce acopere osămintele lui Barițiu și ale 
înaintașiloră lui.

Trecemă peste disertațiunile și trac
tatele istorice publicate da George Ba
rițiu în Analele Aoademiei române, și 
peste numărdsele dooumente adunate și 
tipărite de dânsulă în „Transilvania* și 
în „Observatoriulă*, amândouă redigeate 
de dânsulă, și ne oprimă înaintea monu
mentului, căruia lucrările amintite i-au 
servită numai de basă, și oare i-au în
cununată tată activitatea literară. Monu
mentală aoesta portă titlulă modestă : 
„Părți alese din istoria Transilvaniei pe 
200 ani din urmă*. O comoră de sim
țiri și virtuți mari și nobile este ascunsă 
în aoestă carte modestă: iubire învăpă-


