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Patru-c|eci și cinci de ani se 
împlinesc^ poimâne, de când marea 
adunare de pe câmpia Blașiului 
șî-a ridicată glasulâ pentru liber
tatea și drepturile poporului ro
mână de vecurl asuprită. Cu cpua 
de 3 (15) Maiu 1848 s’a începută 
acea mișcare puternică, căreia 
avemu se-i mulțămimu nu numai 
deșteptarea consciinței ndstre na
ționale, ci întregu progresulu în 
cultură pană în cjiua de ac|i.

Multe amu pățită noi Românii 
și în cei patru-cțeci și cinci de 
ani, ce au trecută dela adunarea 
de pe Câmpulu-libertății în 1848, 
multe ne-ajunsuri și amare desa- 
măgiri amu trebuită se suferimu. 
Una însă n’au visată la 3 (15) 
Maiu nici cei ce atunci aveau cea 
mai puțină încredere în puterea 
spiritului nostru națională, n’au 
visată, că națiunea română, care 
în acea cji șl-a proclamată liber
tatea și egala îndreptățire cu ce
lelalte națiuni conlocuităre, va 
ajunge după patruzeci și cinci de 
ani într’o stare șj mai critică, și 
mai amenințătore, în ce privesce 
limba și cultura ei românescă, de- 
câtă a fostă atunci, când încă 
nu’și sfărîmase lanțurile iobăgiei 
seculare.

Și într’adevără, totă ce prin 
muncă, stăruință și jertfe nesfâr
șite amu câștigată pe terenulă în
vățământului și ală culturei n6s- 
tre naționale, este aiji periclitată 
în măsura cea mai mare de că- 
tră uneltirile sistematice ale stă-' 
pânirei uDguresci. Dânsa privesce 
în acestă învățământu și în cul
tura năstră o piedecă pentru des- 
voltarea și întărirea statului și din 
causa acesta tinde cu tote mij- 
lăcele a ne înstrăina de națiunea 
română și a ne câștiga pentru cul
tura națiunei maghiare.

Scola ungurescă se redică acțl 
în potriva școlei nostre modeste 
românesc! și vrea se-o concu

reze, să-o covârșăscă și se-o ni- 
micescă. Cei dela putere nu se 
gândescă la alta, decâtă de-a ajuta 
șcăla ungurescă prin înrîurința 
loră, n’au simță, decâtă numai 
pentru nația și cultura loră ungu
rescă, și urăscu și prigonescă de 
mărte totă ce nu-i ungurescă.

C’ună spirită în adevără pro
fetică a prevăzută marele Simeone 
Bărnuță pericolulă ce ne amenință 
din acestă parte și l’a descrisă în 
epocala lui cuvântare ținută în 2 
(14) Maiu în biserica catedrală din 
Blașiu, zugrăvindu-lă cu aceste cu
vinte :

„...Șcălele unguresc! vor smulge 
„din pepturile tineriloru națiunei 
„nostre și iubirea aceea, care o 
„plântase întrînsele mamele ro- 
„mâne; și cu câtă voră învăța 
„mai mulț! Români la șcăle streine, 
„cu atâtă va perde națiunea mai 
„mulț! fii; lăcomia onoruriloru și 
„folosulă privată îi va trage că- 
„tră streini, ei voră iubi numai 
„limba ungurescă, se voră încânta 
„de frumsețele acesteia și voră 
„admira faptele națiunei ungu- 
^escl , pentru-că numai aceste 
„le voră cunosce, tdtă vieța și 
„dorulă loră va fi legată singură 
„de națiunea, care-i va amăgi cu 
„frumseța și cu bunătățile sale: 
„de națiunea română nu-i va mai 
„lega nimică, rumpându-se odată 
„legătura cea dintâiu și cea din 
„urmă a limbei naționale“.

Cine din câți cunoscă planu
rile și aspirațiunile contrariloră 
noștri, cine din câți cetescă foile 
loră și vedă ideile și speranțele, 
cu cari ele necontenită se adapă, 
nu va recunosce, că acesta este 
icona ce și-o întățișeză ei, că la 
o asemenea înstrăinare a neamului 
nostru de limba și de cultura lui 
prin șcdla și cultura ungurescă se 
gândescă ei?

Zadarnice planuri, greșite aspi- 
rațiunl, nerealisabile jidei și spe
ranțe !

Spiritulă timpului, geniulă na- 
țiuniloră este mai puternică de

câtă orl-ce uneltire a celoră pu
ternici.

Numai națiunile, cari îșl pierdă 
consciința loră, cari n’au iubire 
pentru limba loră potă ajunge la 
sârtea tristă, ce ni-o dorescă nouă 
și pentru a cărei pregătire oste- 
nescă contrarii noștri.

De acesta era convinsă și ne- 
uitatulă Bărnuțiu. Elă era con
vinsă, că scăparea Româniloru 
păte fi nu m ai în ei înșiși, în țări a legă- 
turei dintre ei cu scopă de aș! 
înainta cultura națională cu pu
teri unite. Etă ce cp0® elu în me
morata vorbire:

....„Ar fi nebuniă, decă Ro- 
„mânii s’ar lăpeda de naționali
tate și s’ar uni cu Ungurii pen- 
„tru cultură. înțelepciunea spune, 
„că Românulă să se unescă cu 
„Română, Germanulă cu Germană, 
„Schiaulu cu Schiau pentru înain
tarea culturei. Așaderă Românii 
„mai întâiu,se se unescă între sine 
„spre acestă scopă dela Nistru 
„păn’ la Emă și dela Emă păn’ 
„la Tisa; apoi se se unescă cu ce- 
„le-lalte familiiromane pentru iden
titatea limbei și cumnăția cea 
„firâscă a cugeteloru și a sâmță- 
„minteloră. O însoțire ca acăsta 
„păte se aibă locă și fiindă ăre- 
„care națiune împărțită sub mai 
„multe guverne, fiind-că n’are fire 
„și tendință politică, ci este des
tinată singură spre înaintarea 
„culturii umanității pe calea cea 
„firâscă a naționalității ver-cărui 
„poporă.

In mijloculă periculeloră, ce 
se adună ca o grea vijeliă din nou 
asupra capului poporului nostru 
multă încercată de sărte, se în- 
nalță der cu tăriă stegulă credin
ței în puterea graiului și a cul
turii româuesc! și în legătura fră- 
țescă dintre noi pentru susținerea 
acestei unități de limbă și de cul
tură.

Cu acesta credință în inimile 
nostre salutămă memoria sfântă a 
c|ilei de 3 (15) Maiu 1848 înscri- 
indă pe stindardulă nostru devisa:

Ajută-țl Române și Dumnezeu 
îți va ajuta!

CRONICA FOLITÎCA.
— 1 (13) Maiu.

Lunia trecută s’a primita aprope cu 
unanimitate de voturi, în dieta din Bu
dapesta, proiectulti de lege despre sala- 
risarea înYețătorilorfi. Desbaterile dietei 
asupra acestei nouă monstruositățl a gu
vernului ungurescă, au ținutti aprâpe o 
săptămână întrâgă. Din. tbte vorbirile 
rostite din acesta incidența, trauspiră 
spiritulă netoleranței turbatului șovi- 
nisma ungurescă, care în pofta lui ue- 
sațidsă de maghiarisare nu mai ține 
sâmă de nimică. De rendulă acesta amă 
văzuta cum guvernamentalii se pupau 
cu oposiționahi lui Apponyi întru salute» 
— maghiarisării. Văcjut’amă cum și unii 
și alții, ca nisce scorpii monstrudse, îșl 
întindă ghiarăle asupra nenorociteloră 
loră victime : asupra școleloră confesionale. 
Fariseulă Csâky, pururea gata de-a face 
concesiuni oposiționaliloră turbați, când 
e vorba de răpirea câte-unui dreptă ală 
autonomiei nostre șco'are, a primita „cu 
multă fericire1*,  cum s’a esprimată elă, 
o seriă intrigă de amendamente, adecă 
schimbări în proieotO, cari aplioâudu-se, 
după ce Jegea va fi lege, dreptula nos
tru de autonomia și de dispunere liberă 
asupra școleloră ndstre rămâne ună luoru 
de rîsă și de batjocură. Ministrulă un- 
gurescă atunci va ave puterea de-a în
chide, cum și când îi va trăsni lui în 
capa, școla confesională, și va ridica 
alta de stată în locuia ei, se’nțelege, că 
totă din Budorea poporului. Ca deputății 
dm dietă să-și arate și mai multă ura 
și preocupațiuuile loră de rassă, au 
enuncmtă și falsulă principiu,' că sub cu- 
ventulă apărării intereseloră statului, 
guvernulă este datora a sugruma așa 
numita „direcțiune contrară statului'1 sub 
care este a se înțelege: „orl-ce faptă, 
care se îndreptă contra constituțiuuei sta
tului, a caracterului său națională, a uni
tății, a integrității sale esteridre, ori teri
toriale ; mai departe acea faptă, care 
este îndreptată contra aylitărei limbei sta
tului dispusă prin lege, întâmple-se acesta 
ori in sak de îuvățămâută, ori afară seu 
pe teritoriul^ unui stată streină, prin

FOELETONULU „GAZ TRAN8.“

Eliberarea Fatimei.
— Povestire arabă —

I. Răpirea.
A trăită odată, în orașulă Acaraba, 

ună jude cu numele Cașid, care avea 
doi feciori și o fată. Feciorii se numiau 
unulă Mustafa și altulă Lezfh, eră fata 
se numea Fatima.

Copiii se iubeau unulă pe altulă cu 
o iubire frățâscă, și făceau totă ce puteau 
oa prin purtarea loră bună să ușureze și 
să înduloescă bătrânețele iubitului loră 
tată Cașid.

Când Fatima împlinea ală 16-lea ană 
al etății sale, frații săi arangiară o frumosă 
serbare de onomastica iubitei loră su 
rorl. La acea serbare invitară pe toți 
amicii și vecinii, și pe tote amicele Fa
timei.

Mesele erau așternute în grădină, 
sub umbra răcorosă a palmieriloru, cu totă

cuvântată a bătrânului Cașid, și părea, 
oă nu voră să țină semă de sosirea nop- 
feliulă de mâncări și beuturl alese, er 
ospeții îșl petreceau veseli la masa bine- 
ței, și că sorele, oolo în depărtarea pur
purie, aruncă ultimele-i rade roșiatioe în- 
dărătă privindă pe drumulă peroursă în 
restimpulă pentru ca apoi în
momentulă următoră să-șl ia calea pe 
altă parte a globului; ei îșl petreceau ou 
însuflețire și de tdte acestea nu țineau 
semă.

Tinerii însă se sculară dela mesă, 
er Mustafa învitâ fetele la o mică preum
blare cu barca pe marginea mărei, prin 
undele legănate de valuri, prin cari vi- 
breză rada roșiatioă a sorelui, producândă 
ună tablou pitorescă.

Cu toții primiră cu bucuriă acâstă 
invitare, căci fiindu spre sfințitulă sore
lui, era timpula celă mai plăcută pentru 
asemeni preumblări pe mare. Era ceva 
încântători a te legăna cu barca pe blân
dele valuri ale paclnicului Ocenă. Deci 
se așe4&ră cu toții în barcă: Fatima cu 

vre-o patru prietine ale ei, Mustafa, Le- 
zah și vâzlașii.

Ospeții ceielalțl rămasără petrecân- 
du-șl mai departe, er barca porni pe lu- 
ciulă mărei pe la marginea orașului în 
josă. Feteloră atâtă de multă le plăcu 
preumblarea acesta, încâtă rugară pe 
Mustafa, să mâne barca mai departe de 
uscată, colo-colo, unde o stâucă uriașă 
se înalță din mare, ca vârfulă unui munte 
pleșuvă dintre bradii sădiți la pola lui. 
Mustafa se învoi, deși nu bucurosă pri
mea acestă propunere, fiind-că nv mai cu 
câte-va tjii® înainte s’a putută vedâ din 
orașă apropierea unui vnsă cu ventrele 
negre, în care nu erau alții, decâtă ti
căloșii de pirați, sâu hoți de mare, cari 
prindo omeni, der mai cu semă după 
fete se bată tare, pe cari apoi le vândă 
oa pe vite în robiă. Barca însă se legăna 
gingașă și elo, fărmecată de frumseța, 
ce se întindea îuaintea ochiloră săi, îșl 
uita de tote. Elă se învoi și barca îșl 
luâ avântă pe luciulă mărei, mergându 
ca răpită de ună doră fierbinte și se a

propia din minută în minută mai tare 
de stânca, pe care voiau fetele să se sue 
și din vârfulă ei să privescă apusulă s6- 
relui.

Când erau departe de orașă, Mus
tafa băga de sâmă, că o barcă de cătră 
apusă se apropiă repede de barca loră. 
Peste puțină timpă se convinse, oă acea 
barcă nu era decâtă ună vasă cu pirați, 
cari îi urmăreau cu gândulă negru de a 
răpi fetele. Ca să nu se sparie, elă nu 
(fise nimică, ci porunci vâslașiloră ca 
îndată să mâne barca înapoi spre orașă. 
Barca străină însă se apropia de ei cu 
o repedioiune uimitdre, căci vâslașii cei 
infernali aruncau lopețile cu totă puterea, 
ca să potă ajunge cu ună minută mai 
curândă barca feteloră.

Mustafa îmbărbăta mereu pe oei doi 
vâslași ai săi oa să dea oâtă mai iute, 
pentru ca să se apropie de orașă. Der în 
vană fură tote, căci oorabia prigonitori- 
loră le eșise înainte, și astă feliu ii-a 
tăiată drumulă spre orașă. O spaimă în
fricoșată le cuprinse pe fete când văcjurâ, 


