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Din causa sflntelorft sărbători, diarulii nu 
va apără pănă Marți sUra.

Sărbătorea SimbăBoru.

Brașovii, 15 Mai v.
Poporulfi românu dintre Tisa 

și Carpați va găsi în marele praz- 
nicu de mâne unu moments de 
încuragiare în lupta sa pentru 
limbă și națiune.

„Și li-s’au arătată loră limbi 
împărțite ca de focă, și a șecjută 
pe fiă-care dintre ei. Și s’au um
plută toți de Spirită sântă și au 
începută a vorbi într’alte limbi, 
precum le da Spiritulă a vorbi“.

Aceste cuvinte ale Evangeliei 
de mâne ne aducă aminte de for
mațiunea limbeloră, cari după 
cum ne arată Sânta Scriptură, 
suntu făcute de însu-și Dumnecțeu-

Și scrisă este, că ceea ce a 
făcută Dumne4eu, omulă se nu 
desfacă. Pentru ce deră dușmanii 
neamului nostru umblă se De ră- 
pescă limba și se ne impună noue 
o limbă străină? Nu vedă ei, că 
prin acesta se împotrivescu nu nu
mai fîrei omenesc!, ci tot-odată și 
orenduelei dumnecțeesci?

Când Dumnezeu a creată lim
bile, a avută în vedere binele și 
fericirea popbreloră. Elă a creată 
aceste limbi, pentru ca apostolii 
se potă predica fiă-cărui neamă 
în limba sa, ca astfeliu popbrele 
se se lumineze și să pătă înțelege 
învățăturile credinței, bine sciindu, 
că ună poporă nu se pote bucura 
de libertate, nu pote face nici o 
înaintare și nu pote ave viitoră, 
decă nu primesce învățătura și 
crescerea de lipsă în limba sa, 
dela apostolii neamului său, adecă 
dela bărbații și conducătorii săi 
firesc! și luminați, car! îlu înțe- 
legă pe elă, îi cunoscă năcasurile 
și suferințele, și sciu se-i îndrep- 
teze pașii spie bine și înaintare.

Unu poporă, care nu-și pri
mesce învățătura și crescerea de 

lipsă în limba sa, nu pbte ave 
viitoră; pentru-că limba formeză 
vieța unui poporu, limba este pen
tru elă isvorulă, din care răsare 
cultura lui națională, libertatea și 
tcîte drepturile lui. Răpesce unui 
poporă limba și i-ai răpită vieța. 
Elu nu va mai fi ceea ce a fostă, 
ci se va contopi în alte neamuri 
și-și va perde numele scumpă ală 
strămoșiloră săi.

Acesta au înțeles’o forte bine 
și contrarii noștri și de aceea 
luptă ei de vecuri întregi, ca să 
ne răpescă scumpa nostră limbă 
românescă, bine sciindă, că decă 
ne voră răpi limba, cu ea de-o- 
dată ne voră răpi pentru veciă și 
libertatea, ne voră răpi cultura 
nostră națională și tbte drepturile 
nbstre, — de-odată cu limba, ne 
voră răpi și vieta.

De aceea s’au luptată stră
moșii noștri cu atâta vitejiă pen
tru apărarea limbei loră ; de aceea 
ni-se impune și nouă datorința cea 
d’intâiu și cea mai sfântă, ca se 
susținemu lupta pentru limbă, s’o 
susținemă cu bărbățiă ne’nfrântă 
pănă atunci, pană când vomă 
isbuti.

In lupta pentru limbă nu este 
ertată unui poporă să obosescă 
nicl-odată. învingerea cade tot- 
deuna pe partea celui bravă, și 
decă noi vomă lupta cu bravură 
pentru scumpa ndstra limbă, pu- 
temu fi siguri, că mai curendă seu 
mai târc|iu învingerea a nostră 
va fi.

Celă ce a încjestrată popbrele 
cu limbi, le-a înzestrată tot-odată 
și cu puterea de lipsă pentru apă
rarea loră. Incordați-vă aceste pu
teri ale vfistre, Români, în lupta 
sfântă pentru scumpa nostră limbă, 
și fiți siguri, că veți ave și voi 
odată de plată și răsplată; veți 
ave și voi odată bucuria, de-a 
serba sfânta și dumnecfeesca ser- 
bătore a limbiloră în ticnă și mul
țumire!

Incheiămă acestă cuventă, 
adresată cătră frații noștri, cu cu
vintele, cu cari fericitulă Bărnuțiu 
și-a încheiată epocalulă său dis- 
cursă în presera 4^ei de 3 (15) 
Maiu 1848:

„Nu vă abateți dela causa na
țională de frica luptei; cugetați, 
că alte popbre s’au luptată sute 
de ani pentru libertate. Când însă 
vi-se va pâre lupta cu neputință, 
când se voră ridica greutățile asu
pra vbstră ca valurile mărei tur
bate asupra unei năi, când prin
cipele întunerecului va deslega pe 
toți necurații și-i va trimite, ca 
se rupă legăturile frăției văstre... 
aduceți-ve aminte atunci, cu câtă 
însuflețire s’au luptată străbunii 
noștri pentru eBistența și onorea 
națiunei nbstre, aduceți-ve aminte 
atunci, că ei ne strigă din mor- 
mentă:

„Fiilor®! Noi încă amă fostă 
nu odată în împrejurări grele, 
cum sunteți voi astăZl; noi încă 
amă fostă încungiurați de inimici 
în pămentulă nostru, cum sunteți 
voi astăZî, și de multe-ori amu 
suferită și mai mari rele, decâtă 
voi ; fost’amă cu Goții, der nu 
ne-amă făcută Goți; fost’amă cu 
Hunii, der nu ne-amă hunitu; 
fost’am.ă cu Avarii, der nu ne- 
amă avaritu; fost’amă cu Bul
garii și ne-amă bulgărită; cu 
Rușii și nu ne-amă rusită ; cu Un 
gurii și nu ne amă ungurită; cu 
Sașii și nu ne amă nemțită...: ci 
ne-amă luptată ca Români pentru 
pămentulă și numele nostru, ca se 
vi lă lăsămu voue dimpreună cu 
limba nostră, cea dulce ca ceriulă 
sub care s’a născută... rămâ
neți credincioși numelui și lim
bei vdstre; aperați-ve ca frații cu 
puteri unite în pace și în resoelă; 
vedeți, cum ne-amă luptată noi 
pentru limba și Românitatea nbs- 
tră: luptați-ve și voi și le apărați 
ca lumina ochiloru voștri!...“

CRONICA POLITICA,
— 15 (27) Maiu.

Lupta în adunările municipale con
tra politicei b sericesci a guvernului 
continuă jîncă și acum în țâră. Iu 
istoria aoestoră lupte, memorabilă va 
rămâne pășirea românâsoă și energică a 
Românilor!) din comitatulâ Car așu.-Seve
ring In adunarea generală ținută în Lu- 
goșă la 25 Maiu n. Intrâgă poporațiunea 
aoeatui comitată așsepta cu mare încor
dare 4>ua adunării generale ordinare oo- 
mitatense, „Egyetertes“ dela 26 Maiu ne 
spune, oă încă înainte ee Iuțise vestea, 
oă membrii bisericaul din Cougregațiune, 
împreună ou Românii, se voru unii, pen
tru a paralisa, eventuală a slăbi votulă 
mameiuciloră guvernului. Printre aceștia 
ee număra și deputatul!) dietsld Asboth 
Jânos. Românii, cfiee numita ioiâ, s’au 
asigurata de cei mai buni oratori și s’au 
și folosita cu multa istețime și curagiu 
de tactica, de-a zădărnicii ună vota de 
încredere pcat-rd-gilvernu. besbaterea a 
ținută de dimineța pană sera la orele 8. 
După-ue protonotarula Szogyen a moti
vata pe scurta propunerea de spriginire 
a proiectelora biserioesoî, vorbi oontra 
oanoniculă Bolesznyi din Orșova, 6r 
Bdsz Hedvig pentru. Luâ apoi cuventulă 
a-la 6’onoZanw Brediceanu^ oaie printr’o 
strălucită vorbire restrânse tbte argu
mentele dușmaniioru noștri, pronunțân- 
du-se hotărită contra retormeloră biseri- 
cescl ale stăpâuirei. Nu mai puțina te
meinica și frumosU a vorbita protopo
pule româna Ropovici. După o pausă de 
două 6re, ședința se cout nuâ după amecjl. 
AdvooatulQ jidano-maghiara din Lugoșă 
Dr. Rosenthal Gyula, luâ cela dinteiu ou- 
ventula, sprigininda propunerea de-a se 
alătura adunarea la politioa biserioescâ 
a guvernului. Preoțimea catolică și Ro
manii protestau energica împotriva spu- 
selora advocatului jidano-maghiarO. In
tre cei legitima nemulțumiți era și depu- 
tatulâ Asboth. 0 adevărată furtună is- 
buonî câud vorbitorula întrebuința cuven
tula „7aZa7iu în looh de „Română“. Ro
mânii, simțindu-se adâncii vătâmațl, pro
testară cu tăriă împotriva imfamiiloră 
jidauo maghiarului; vrednicula advocata

F0ELET0NULU „GAZ TRANS.“

Eliberarea Fatimei.
— Povestire arabă —

(Fine).

Cripta, în care se afla Mustafa, n’a 
putută fi mai departe de palatulă lui 
Thiuli, ca de-o jumătate de oră. Curândă 
după ce elă se vîrî în criptă, Thiuli 
primi vestea, oă Fatima trage de morte.

„Mergi iute și chiamă pe doctoră“, 
— cjise Tiuli cătră ună servă ală său — 
„du-te, căci e la marginea mărei după 
medicină!“

Servulă fugi într’ună sufletă pănă 
la mare, și ce să-i vadă ochii? Tunica 
cea nâgră a doctorului juca pe de-asupra 
valuriloră spumegânde.

N’a! îșl gândi servulă, acu s’a îne
cată și doctorulă. Elă se înturnâ și spuse 
lui Thiuli, că ecă dootorulă s’a înecată 
în mare, și uite că de aici se vede, cum 
îlă afundă și cum îlă ridică apa.

Când auc|i Thiuli acestea părea că-lă 
apucă nebunia; îșl rupea hainele, îșl 
smulgea barba și-'șl bătea capulă de 

părete. Der tâte erau înzadară. Fatima 
era deja întinsă pe laviță.

Cum aucfi Thiuli, că acum e mortă, 
îndată porunci să-o așecje într’ună cos 
ciugti și încă în aceeași seră să o ducă 
în criptă, fiind-că elă nu putea suferi 
unâ minutd oinii mortă în palatulă său.

Servii duseră cosciugulă și lă puseră 
între celelalte, apoi se înturnară repede 
îndărătă. Inima li-se bătea cumplită, 
căci în criptă li-se părea, că ar esista 
nescarl ființe viețuitore. Li-se părea, ca 
și cum colo s’ar scula morții, ba unulfi 
se jura pe barba lui Moha-medă, că a 
aurita pe ună mortă oftândă.

Pe când acestea se petreoeau la 
paiață, Mustafa vădendu-se numai sin
gură, sări îndată, ridică oapaculă și luâ 
sticla cu medicina deșteptărei. Mare-i fu 
însă mirarea și năcasulă, când la lumina 
unei lampe vădu culcată în sicriu o fe- 
meiă cu totulă streină. Nu era nici iu
bita lui soră, Fatima, și nici amanta sa 
Zorodi-.ia. Pe una momenta înmărmuri 
și nu scia ce să credă despre acestă 
nouă dessmăgire. In furia lui, mai că 
nici nu voia acum să o deștepte, der 
consciința sufletului său îi muia în fine 

inima și etă că turnă din conținutulă 
sticlei în gura adormitei. Peste câteva 
minute, acesta se deșteptă, se uită spă- 
riată în jură, apoi îngenunchiă înaintea 
mântuitorului său.

„Cum să-ți pota eu mulțămi pentru 
acestă nobilă faptă a ta, trimisulă lui 
Dumnedeu, oare ai venită să mă scapi din 
infernala robiă?!“ strigă roba ou o voce 
plângătore.

Mustafa întrerupând!!, grăbi să o în
trebe, cum se face asta, de ea pârtă 
numele surorei sale ?

Străina pricepu îndată, că Mustafa 
e înșelată. Ii spuse tote, îi spuse, eă ală 
ei nume dela părinți este Amarza și 
numai în seraiulă lui Thiuli au numit’o 
„Fatima“, sub oare nume primi sticla și 
epistola dela Mustafa.

Mustafa o întrebă mai departe des
pre sora sa și despre Zorodaia, er 
Amarza îi spuse, că densele se află în 
seraiu, der trăiescă sub altă nume. Fa 
tima cea adevărată portă acum numele 
de Amarza, er Zorodaia se numesce acum 
Murmahala.

După ce Amarza vădu, câtă de 
trista și nemângăiată este Mustafa din 

causă, că nu a isbutită să elibereze pe 
cine voia elă, Î10 îmbărbăta dicându i, 
că densa scie ună mijlooă, prin care nu 
ou mare greutate va isbuti să mântuescă 
pe iubitele lui.

La aucfula acestora, Mustafa deveni 
nerăbdători și rugă pe străina fa< ă, să-i 
spună repede, care pdte fi acelă mijlocii?

„Deși sunt numai de vre-o patru 
luni în robia lui Thiuli, — începu Amarza 
— eu însă totă numai după aceea mi-am 
bătută capulă, cum ași pute scăpa. Intr’o 
di văduiu fântâna din curte, pe care 
p6te și tu ai văcjut’o. Mi-se născu atunci 
dorința să sciu, nu cumva acestă fân
tână săritdre e zidită ca și aoeea a ta
tălui meu, în care e condusă apa din- 
tr’unO rîu din mare depărtare, trecândă 
printr’ună canală mare zidită cu multă 
înăiestriă. Ca să potă descoperi ceva, 
lăudaiu fântâna lui Thiuli și mă făcui, 
că mă miră forte de o așa fântână fru- 
mosă.“

„Cuprinsă de fală, Thiuli începu 
atunci să-mi spună, că ela însu-șl a zi- 
dit’o. îmi lăudă măiestria cu care e zi
dită acestă fântână și-mi spuse, că apa 
e adusă dintr’una rîu, care curge prin- 

penc.ru

