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şedinţa consistorială din
Nr.

2814.

3369. se. 1890,

de capelan

12. Noemvrie a. c. Wr.

pelângă preotul

din Ternona, protopresviteratul
Înaltul Ministeriu • regesc unguresc de culte şi
de instrucţiuni a publică cu datul de 1.
a. c. Nr. 5 8 . 8 2 2 . ne împărtăşesce,

Decemvrie

că în

Florea

Cioloc»

Caransebeşului,

s'a

(hirotonit de diacon Joi în 2 0 . Noemvrie, earâ de
preot Duminecă în 2. Decemvrie a. c.

înţelesul

articolului de lege IX. din 1 8 9 0 . pentru numărarea
-pfpcruîul SCB4 de lipsă 2 4 - - 26^000 dc ageaţi, carii
pentiu o mică rebonificare

trebue luaţi din

clasa
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mal inteligentă a poporăciunii.
In comunele rurale mai mici, afară de notariul
comunal,

în

tot

chipul înveţătoriul

şcoalel

ele

mentare va trebui se primească rola de agent pentru
numărarea poporului; în care caz prelegerile se pot
sista pentru întâia săptămână a anului

nou

după

călindariul nou.
In urmarea aceasta toţi învăţătorii,

carii vor

fi provocaţi de a funcţiona ca agenţi la numărarea
poporului, fără de a mai ascepta altă încunoscinţare,
prin ordinâciunoa de faţă se îndatorează de a primi
această funcţiune.
în acest caz, pe timpul cât durează numărarea,
prelegerile se sistează, adecă: începând dela 20 De
cemvrie anul

curgfitoriu

stilul vechlu,

pană

după

sărbătorile Creciunului nostru în 3 0 . Decemvrie a.
c. st. v. (dela 1. până la 1 1 . Ianuarie 1 8 9 1 . stilul
nou).
Caransebeş,

în 7 / 1 9 Decemvrie 1 8 9 0 .
în= absenţa P. S. Sele Dlui
Episcop diecesan
F î l a r e t M u s t a , m. p.
protosincel.

înmormântarea mecenatului de pie memorie
Antoniu Mocsonyi de Foen.
Abia au trecut şase săptămâni, de când comuna
Foen cu adâncă întristare a primit în mijlocul eî
rămăşiţele pămentesci ale uiiei ramure, rupte de ne
miloasa moarte din vigoroasa tulpină a nobilei fa
milii de Mocsonyi — a decedatului de pie memorie
Mihalu de Mocsonyi, — şi eară ne supriuse trista
şi deprimătoar. a veste, ca ilustra şi mult iubita
Familie de nou este lovită de flagelul sorţii neîm
păcate ; cruda moarte earâ a secerat jertfa sa, isbind'
la pâment trunchiul cel mai valoros din arborele
familiei, prin curmarea vieţii marelui nostru bărbat'
al naţiune! şi bisericei Antoniu Mocsonyi de Foen.
Sâmbătă în 2 4 Noemvrie la 4 oare după-ameazl,
clopotele bisericilor din loc, prin tonul lor jalnic, au
vestit locuitorilor, că au a se ascepta la o întâm
plare dureroasă; eară o flamură neagră de mărime
imposantă, atârnată pe castelul din loc al Familiei,,
ni-a anunţat că nobila Familie de nou este în doliu,
ca un fulger s'a lăţit scirea, că mult regretatul no
stru patron Antoniu Mocsonyi la 9. oare nainte de
ameazl a adormit în Domnul în Budapesta. Trista^
veste a fost pentru comuna noastră cu atât mâl
dureroasă, cu cât decedatul a mal fost unicul în

vieaţă dintre 5 fraţi şi done surori, valoroşii fiii ai
seniorului de pie memorie loan Mocsonyi de Foen,
bunul proprietarul de odinioară al dominiulul din Joc.
Veneratul nostru reposat, născut fiind în Foeri
uude a şi petrecut timpul prunciei, după aşezarea
sa în dominiile devenite proprietatea sa din averea
părintească, — departe de locul natal — cerceta
des locul nasceriî, la care ocasmni nu întrelăsa a
da sfaturi şi îuyeţâturi părintesc} iubiţilor >sei con
cetăţeni, carii cu iubirea fieascâ îl întâmpinau şi-1
cercetau când se are4a* în mijlocul lor; eară de
astădată fu adus se petreacă pentru totdeuna lângă
părinţii şi fraţii sel în castelul cel îngust al eternu
lui mormânt.
Cosciugul cu remăşiţele pământesc! ale scum
pului decedat a sosit Luni la o oară după ameazl,
însoţit de neconsolabilul amic, Magnîficenţia Sa Dl
Vincenţiu Babeş. Naintea- Bisericei a fost asceptat de
întreaga poporăcrane din loc în frunte cu preotul lor
şi autoritatea civilă; eară poporul ou mic şi mare au
alergat sâ vadă ceeace inima n'au putut crede: cumcă
prea iubitul lor protector i-au părăsit aşa de curând.
Ilustra Doamnă din loc, văduva după Andrelu Mo
csonyi de Foeri, dorind de a vedea mai odată.pe
bunul seu cumnat — având cunoscinţâ că în zilele
din. urmă dânsul a suferit torturi nespuse, în urma
morbului ce i-a curmat scumpa vieaţă — a dispus
sâ se iee calpacul cosciugului, carele fiind de metal>
s&b^aeek **fest-altul de sticla închis ermetice; pem
acesta s'a transvezut figura palidă, bine conservată
şi <
• impunâtoare, durmind somnuL eternităţii —- v6zeridu-I Ilustra Doamnă a prorupt în lacrâml cu
cavinfele: '•„ Sermanul Toni bunăv inimă a avut, dar
mult a trebuit se sufere în zilele din urmă". Moar
tea a produs efectul sdrobitoriu în natura lui admi
rabilă.
în hiserieâ sicriul a fost aşezat pe un catafalc
cu doua trepte îmbrăcat în negru. Interiorul bisericii
tras peste tot cu postav negru şi decorat în mal
multe locuri cu insigniile nobilitare ale familiei a dat
privitorilor un aspect de tot jalnic.' împrejurul co
sciugului a fost atârnate o mulţime de cununi de
mărime şi frumseţă împlinitoare, decorate cu cor
dele de mătasă în diferite colori şi cu dedicaţi uni
doioase impresionabile, depuse de venerabile persoane
şi corporaţiuni, carii au venit prin acelea a-şl ma
nifesta stima şi respectul faţă de persoana decedatului.
Cele mal impresionabile au fost cununile tri
mise de Prea Sânţiile Lor, Ilustrisimii Domni Episcopl: Nicolae Popea şi loan Meţian. Cea dinfâiu so
sită după înmormântare — din flori naturale, ayând
la mijloc forma iriimel din flori albe de o frumseţă
rară, decorată cu cordelă albă de mătasă, la margini
vergetă neagră şi cu ciucuri, au avut inscripţiunea
în litere de aur: ^Scumpului amic Anton iu Mocsonyi
de Foen în semn de stimă Episcopul Popea. '
Ceeakltă cunună din flori artificioase mal bogat
înfrumseţată cu cordela de mătasă vânetă închis

a avut deducaţiunea: „Veneratului
seu Episcopul
Meţian".
Prin frumseţă şi decoraţiunea lor grandioase
adânc impresionabile au fost cununile Ilustriţăţijor
Lor; & neconsolabilulul fiu Zem cu inscripţiunea:
„Neuitatului Părinte" a Iluştrilor nepoţi Dr. .Alesandru şi Dr. Eugeniude Moasotigi, cu inscripţiunele :
„Neuitatului lor Unchiu", a nepoatelor de frate a
decedatului, contesele Livia şi Georgint şi a soţiilor
acestora, Escelenţia sa Contele A. Betlen şi Con
tele Bissingen, cu inscripţiunile în limba "germană :
^Neuitatului lor unchiuToncsi"
a Ilustrelor Doamne
Laura şi Elena, vëduve după Andrelu şi George
Mocsonyi de Foen, cu inscripţiunea:
„Neuitatului
Cumnat", a nemângăiatel soţii a reposatului din flori
naturale,, toi de orange de o mărime colosală, deco
rată cu cordela albă de mătasă, cu inscripţiunea :
„Intim iubitului -soţiu fosefinâ T a V a neobositului şi
vechiului amic, Magnificenţia Sa Dl Vincenţiu Babeş,
din tulipanl artificioşjf şi cu cordelă albă, având
dedicaţiunea : „ Neuitatului seu amic, familia Babeş* j
Nu mal puţin d°mne de amintit sunt cununile de
puse pe sicriul marelui nostru mecenaţe a valoroşilor
Români din Logoj, o cunună foarte m*re din flori
naturale, cu cordelă de mătasă neagră, ciucuri şi cu
inscripţiunea în litre aurite:
„Binemeritatuluibărbat
naţional, Românii din Logoj*; a comunităţilor bis.
din Cela şi Bata, cu inscripţiunile : Marelui mece-'
nate Anton iu Mocsonyi de Foen; comuna Cela a
fost représentât! la înmormântare prin harnicul eco
nom, loma
Galetarlu $1. alţii, pe care. însă nu-î.
cunosc după nume. Bătrânul septuagenariu, descon
siderând greutăţile timpului de earnă, a alergat la
mormântul protectorului seu, së-ï dee tributul de
reverinţă. Au mal fost afară de acestea multe alte
cununi, care din care mai,frumoase şi bogat deco^
rate, anume 23 de cununi a înfrumseţat sicriul
decedatului.
Aceste semne de iubire şi de reverinţă depusa
pe cosciugul defunctului AntoniuMocsonyi
de Foen,
ne dovedesc din destul, cine a fost densul în vieaţă
pentru biserica şi naţiunea sa. Biserica a perdut
întrânsul pe fiiul credincios şi devotat, eară poporul
român pe mecenatele seu.
. înmormântarea s'a sevârşit Marţi după ameazl
la 3 oare, cu abatere delà anunţul funebral, din
motivul că Ilustrităţile lor : Zeno, Alesandru şi Eugeniu de Mocsonyi, din causa comunicaţiunel grele
delà Timişoara la Foen cu trăsura, n'au putut
sosi la timpul hotărît. Deci nainte de ameazăzî
s'a celebrat prin preotul local sânta liturgie. Ce
remoniile înmormântării le-a condus Mult On. D.
Adm. Protopresviteral Aurelîu Drăgan, asistat de
preoţii: Paul lancu din Obad, Paul Cimponerîu din
Cebza, Maxim Bocan din Ghilad, Iustin Cotta din
Griulvez, preotul local Nicolau Popa, şi preotul sâr
besc din loc. Corul vocal din Giulvez, condus de
înveţătoriui I. Gruescu, a cântat ceremoniile înmort

;

mentărft. După rugăciunea deslegăriî preotul local
a ţinut cuvântarea funebrală.
Cosciugul a fost apoî transportat pe trăsură la
biserica Letrână, unde e cripta familiară, din moti
vul că nu a fost posibil a se purta pe mâni de
cătrâ plugarii rânduiţi, fiind tina de jumătate în
gheţată. In prejurul cosciugului s'au purtat toate
cununile cu făclii de ţeranil din loc. Ilustrul
fiu şi Iluştrii nepoţi însoţiţi de Mangnificenţia Sa
Dl Vincenţiu Babeş adânc consternaţi au petrecut
osemintele decedatului pănâ la locul de odichnă.
O mulţime imposantă de popor din loc şi din prejur
a însoţit conductul funebral. Cu toate că a fost timp
de earnâ foarte nefavoritoriu, cu mic şi mare au pe
trecut pe neuitatul lor pană la locul de repaus, în
care s'a depus 1 emăşiţele pământesc!; earâ spiritul
aceluia, care a trăit pentru gloria- neamului seu,
despreţuind titlurile şi rangurile, ce inteligenţa şi
nobleţă inimei i-ar fi putut asigura, — spiritul acela
va trăi etern în adâncă reverinţă la poporul român.
Meritele reposatulul faţă de biserică şi naţiunea sa
sunt cu mult mal valoroase, decât se se poată apreţui
în o descriere de înmormântare, istoria numai — cum
păna dreptăţii, va eternisa numele decedaţilor stâlpi
din Ilustra Familie de Mocsonyi, faptele lor sunt
strâns legate de istoria desvoltăril culturale naţio
nale a poporului, care îl va ayea ca model de imitaţiune în vârtuţl şi abnegaţiune.
., Dzeu şă,.binecuvinte . meinpria jeposatujui din
neam în neam, eară sufletul să i-1 aşeze în lăcaşu
rile celor drepţi şi plăcuţi al sei.
Fie-I ţarina uşoară!
Foeni, în 2. Decemvrie 1 8 9 0 .
N. P.
••—••»eOa<—

•

Episcopie română în Macedonia.
tn numărul trecut al foaiel noastre am adus
notiţa, că guvernul României va intreveni pe lângă
Poartă, pentru înfiinţarea unul episcopat român în
Macedonia; acuma „Tribuna" publică un articlu apă
rut în „Kreuzzeituug" în acest obiect, carele pen
tru însemnătatea lui îl împărtăşim şi noi precum
urmează :
„Ni-se scrie din Bucureşti: Din isvor autentic
primi raportul D-Voastre informaţiunea, că guvernul
român a făcut paşii necesari la sublima Poartă, ca
din partea guvernului otoman să fie recunoscut un
episcop greco-oriental de naţionalitatea română de
căpetenie bisericească a „Românilor macedoneni"
din Macedonia vestică, întocmai aşa precum s'a în
tâmplat lucrul şi cu episcopii bulgari din Ochrida,
Ueskub şi Veles. Guvernul român crede, a dobândi
această concesiune din partea sublimei Porţi, fiind
în posiţiunea, de a da Turciei anumite asigurări pe
terenul militariu, faţă cu eventuale tendenţe agre-

sive ale Rusiei. Este foarte probabil, ca această aer
ţiune a României să fie bine văzuta din partea au
striacă, deoare-ce pentru interesele Austriei în Sa
lonic trebue să fie de mare importanţă, ca întră
Bosnia şi numitul port déla Marea-Egeică, să se în
tărească elementul neutral român, care singur e în
stare de a forma în Macedonia de mijloc páretele
despărţitorlu natural, între aşpiraţiunile oxagerate
ale Grecilor şi Bulgarilor. Deasemenea aşteaptă gu
vernul român un sprigin diplomatic şi din partea
Italiei, care de ani încoace se străduesce a scuti
elementul român, înrudit cu cel italian, în contra
tendenţelor propagandiste ale Slavilor şi Grecilor din
giurul lor. întreaga acţiune, care în prima linie este
a se considera ca opera ministrului român de culte
Maiorescu, pare a fi destul de bine pregătită, aşa,
că în cercurile oficiale de aie! succesul se consideră
de asigurat.
Eâîe prea firesc însă, ca acestei pretensiuijl
din partea României, patriarchul ecumenic sé-i iacăoposiţie făţişă, şi chiar -de pe acum putem presiir
pune cu oare-care siguritate, că cu toată prevenirea
ce Poarta a dovedit în timpul din urmă, patriarchul
nu va ceda. El nu se va îndestuli cu aceea, ca gu
vernul să-I recunoască de nou drepturile d e mai
înainte asupra afacerilor şcolare, asupra corporaţianilor comunale şi în privinţa jurisdicţiunil, a^-prjţ
clerului, ci el pune în primul plan egemoma Sa
politică, asupra .tuturor, creştinilor» sorlodoxl JmJíaXf
cía şi cere delà l'oartă promisiunea h o t ă r î t ă ^ e ă i »
viitorïu nu se vor mai institui nicăirl •• în Maoedom$
episcopi neelini.
Guvernul României are deplină
eunoscienţă despre aceste greutăţi, şi în cercurile, con
servative ale terii, al căror sânge e foarte ameste
cat cu sânge grecesc,, s'au şi ivit curente, cu tendenţa, de a nu crea patriarchulul şi elementului elin,
destul de strîmtorat în Macedonia şi mal mari greu
tăţi ; conservatorii reformist! însă, care acum sub
conducerea junimiştilor au rolul decizătorlu în ca
binet, puseră aceste consideration sentimentale filelenice la o parte. El sciu foarte bine, că dorinţele
naţionale ale Românilor, care nu numai în Transil
vania, ci şi în Macedonia voesc se vadă conservată
naţionalitatea celor de un sânge cu dînşiî, nu pot
rămânea şi mal departe «u totul desconsiderate de
guvern, dacă nu voesc să dee în mâna oposiţie! li
berale şi radicale un comod şi totodată eficace mij
loc de agitaţiune. Şi deoare-ce guvernul este prea
determinat a îngriji, ca nisuinţele naţionaliste ale
Românilor, atât faţă cu Austria, cât şi faţă cu Tur
cia, să conserve caracterul cu desevîrşire leal şi să
nu degenereze în un fel de irredentism, el sperează
a fi sigur în această privinţă şi de bunăvoinţa ligeî
de pace a marilor puteri europene. Şi dacă guver
nul acum vine în faţa Porţii cu pretensiunea amin
tită mal sus, aceasta nici-decât nu are se însemne
o înaintare agresivă în contra potestăţii de stat a
Sultanului, ci România doresce prin aceasta numai

-

să ajungă la delăturafea tine! 'stări, aproape anarchice
în Macedonia, ceea-cV zace tot atât de mult în in
teresul de stat. al Stăpânirii turceşti, cât şi iu acela
al Macedo-Româuilof. O intensivă propagandă şco
lară română lucrează de un zeceniu încoace în di
strictele dela Pind cu expresa autorisare a Porţii,
şi din Bucureşti se, trimit pe fie-care an sume con
siderabile pentru subvenţionarea uniil foarte însem
nat număr de institute şcolare de acolo. Chiar şi
mulţi preoţi români îşi desvoaltă acolo activitatea
lor, le lipsesce însă până acum autorisarea din partea
statului şi centrul spiritual, cane numai prin insti
tuirea unui episcop român s'ar putea crea. Inveţătoril şi preoţii români, care funcţionează pe acolo,
prin posiţiunea privilegiată, care o ocupă preoţimea
«lină, sunt în ochii poporaţiunil degradaţi la rolul
de agetiţl politici, şi prin rivalităţile şi intrigile re
ciproce nu numai că se zâdărnicesce lucrarea cultu
rală, ci se produc aproape zilnice conflicte, *ba chiar
ciocniri sângeroase pentru posesiunea şcoalelor şi bi
sericilor. Sunt şi aici tot aceleaşi gravamine, că
rora dl Stambuloff li-a dat expresiune în cunoscuta
sa notă cătră Poartă, şi carea atât din partea Porţii,
cât şi din partea representanţilor mal tuturor pute
rilor au fost recunoscute de îndreptăţite.
Dacă Inse cu toate acestea cineva ar face obiecţîunea, că desfăşurarea dorinţelor române în cestiunea macedoneană ar fi prematură, deoare-ce ar
înăspri actuaJă crîsâ bisericească în Turcia, i s'ar
putea prea bine respunde, că o deslegare organică
a acestei cestiunl, fără îndoeală grele, se poate face
mult mal cu înlesnire, dacă la dînsa vor participa
toate naţiunile interesate şi dacă nu va fi lăsată
numai la discreţiunea Grecilor şi a Bulgarilor.
în România cu drept cuvânt i s'ar imputa gu
vernului ca o gravă lipsire dela datorinţa sa, dacă
această potrivită ocasiune de a întreprinde ceva în
favorul Românilor din Macedonia, ar fi lăsat-o cu
totul nefolosită.

şi economice au avut un puternic spriginitoriu îa
Antoniu Mocsonyi!
Acum este rendul la noi, ceî remaşl în vieaţă,
ca së arătăm, cumcă am fost demni de un bărbat
ca Antoniu Mocsonyi, cumcă seini së manifestăm
iubirea, stima şi recunoştinţa noastră faţă de bine«meritaţil noştri bărbaţi — şi după moartea lor.
Sperăm că, numeroşii adoratori şi stimătorî ă!
decentului Ant. Mocsonyi, vor profita de această
ocasiune, spre a-ï oferi tributul lor de recunaseiuţă
întru eternisarea memoriei riemuritorînluî nostru
bărbat.
Din acest motiv subscrişit, ascultând de voacea.
şoptîtoare a Românilor din Timişoara şi giur, ne am
constituit într'un comitet esecutiv' cu. scopul ca: *
întru eternisarea memoriei scumpului decedat, së
adunăm şi breem o fundaţiune sub numele Aft*
ton iu Mocsonyi, a cărei .meniţiune va fi, ca din
venitele acesteia sMnpartă stipendie tinerimeî române
dela meserii şi dela industrie.
Pentru crearea acestui fond ne permitem a emite
această colectă cu rugarea : së binevoiţi a apela la
simţămintele de pietate ale cunoscuţilor D-Voastră,
carii voesc a depune o cununa neperitoare pe mor
mântul decedatului Antonia Mocsonyi.
Această fundaţiune, după-ce se va aduna, se
va regula prin litere fundaţionale şi se va depune
sub administraţiunea autorităţilor noastre bisericesc!.
Printr'o fundaţiune cu scop de cultură naţio
nală voim dar a éternisa-memoria lui Antoniu TVlocsonyi, voim a rëdica un monument etern prea
demnului nostru bărbat.
Contribuirile se vor guiţa în jurnalele noastre,
ca fie-care contribuitori së fie convins, cdmcă dinariul seu a ajuns la scopul destinat. Lista şi sumele
ce se vor aduna din partea D-Voastră, ve rugăm
a-le trimite — cel mult până la finele lui Februarie
1891. — la adresă dlul advocat Emanuil ÎJngurianu
în Timişoara.
Dat în Timişoara,

întru eternisarea memoriei fericitului în
Domnul Antoniu Mocsonyi de Foen.
Legile naturel şi-au luat tributul,, lor, veneratul
senior al familiei Mocsonyi, ilustrul şi credinciosul
anteluptătorlu al Românilor din Ungaria — Dl An
toniu Mocsonyi de Foen, a fost răpit din mijlocul
nostru de cruda moartea
De ani 30 a jertfit Antoniu Mocsonyi timp,
osteneală şi avere, atât pe terenul politic-naţional,
cât şi pe cel al culturel naţionale-bisericesd române,
dela anul 1860. pană la finea anului 1890. An
toniu Mocsonyi totdeuna şi necurmat a fost cu na
ţiunea şi cu biserica sa, şi totdeuna cu cel mal
curat zel a stat între cel din frunte aï noştri.
Toate instituţiuBJle noastre naţionale-culturale

în 2/14. Decemvrie 1890.

P. Rotariu, Em. Ungurianu, Dr. Corneliu Nicoara,
loan Istin, Costa Maniu, Georgiu Lazaru,
Dr. Aurel Munteanu.
Manifestaţiunile de jale şi durere au fost ne
numărate, ce s'au esprimat pe cale telegrafică şi
poştală din incidentul morţii nemuritoriulul nostru,
bărbat Antoniu Mocsonyi.
Românii din Logoj d. e. au depus o cununi
prea frumoasă din flori naturale ; pre cordelele negre
era inşeripţiunea ; „Românii din Logoj -— bineme
ritatului bărbat al naţiunii Antoniu Mocsonyi de
Foen".
Din Oraviţa ni-se trimite spre publicare ur
mătoarea adresa de condolenţă :
„Moartea ilustrului domn Antoniu
Mocsonyi
de Foen, nes atins adênç şi pe noi.
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Deplângem din suflet aceasta perdere prea tim
purie şi neraparabilă pentru neamul nostru românesc.
Pre ilustra familie Mocsonyi de Foen, o rugăm
sè primească spresiunea noastră de cea mai profundă
«indolenţă.
Oravita,

Cnm vorbim?
Conferinţă

la Ateneu, in 25. Noemvrie,

de Q,

I0NESÙU-GI0N.

în 1 3 . Decemvrie 1 8 9 0 .

Dr. Aureliu Maniu, Alexandru Popoviciu, Elia Traila,
L E . Ţeranu, Iosif Novac, Ioan Nedelcu, Mateiu
Stroia, Dr. Al. Mangiuca, Petru Manciù, Balt.
Munteanu".

ţinută

(Luminătoriul).

Iubileul ateneului in Bucuresci.
în zilele de 2 4 . şi 2 5 . Noemvrie v. s'a ser
bat în Bucuresci iubileul de 25 de ani al esistenţel Ateneului român.
La această serbare a luat parte şi Regele şi
principele moştenitorîu, la a căror intrare música
au Intonat imnul naţional. Preşedintele Ateneului, dl
N. Creţulescu, deschid apoi şedinţa printr'o scurtă
cuvântare, după care dede cuvânt dlui A. V. Urechie,
care făcu o dare de seamă amănunţită a activităţii
Ateneului, dela fondarea lui şi pănâ azi.
Vorbiră apoi delegaţii diferitelor Atenee din
ţearâ, resumând fie-care fasele prin cari au trecut
acele Atenee. Dl Esarcu, vicepreşedintele Ateneului,
mulţumi delegaţilor din _provincie îndem nându-I, ca
sé meargă înainte cu acelaşi foc şi dragoste ca şi
pană acum.
Duminecă, în 2 5 . Noemvrie, şedinţa s'a des
chis earăşî cu venirea Regelui şi a principelui moşte
nitorîu, după care preşedintele dede cuvântul dlui
lonescu-Gion,
care ceti conferinţa sa intitulată:
„Cum vorbim?" Dl Gion vorbesce despre istoria limbei române din timpul domniei fanarioţilor, pană în
primele decenii ale secolului al XIX. — Vorbi apoi
dl A. Giuvara „Despre traiul poporului român",
făcând o comparaţiune între traiul şi strălucirea din
Capitală şi între traiul cel râu al săteanului român.
Dl Giuvara constată înse un progres spre bine, căci,
zice D-sa, nu trebue sé comparăm starea ţârei noa
s t r e cu a terilor înaintate în cultură, ci cu starea
în care s'a nflat ţeara românească în diferisele epoce.
Sé dă apoi cuvântul dlui Tache lonescu, care
a tractat tema „Cum gândim?" Conferenţiariul face
o scurtă repetiré a cdor spuse de dl Giuvara. D-sa
spune, că ţeava are şi greşelile statelor tinere şi pecátele celor betrâne, fiind-că, zice dl lonescu, sta
tul român se află într'o periodă de formaţiune; de
aceea avem lipsă de entusiasm şi de statornicie. î
Trebue o reformă, trebue sé lucrăm, pentru-că nici !
o naţiune nu poate trăi dacă nu pune o peatră nouă
la edificiul progresului.
;
Această frumoasă serbare s'a terminat printr'o
poesie a d l u i Vlăhuţă, cetită de însuşi poetul, cu
tot focul, ce 1-a însufleţit când a compus-o.
t

1

Una dintr'acèle Românce, care mihiinară éa
frumseţa şi deşteptăciunea lor marile oraşe ale ^Eu
ropei în prima jumëtate a secuiului nostru, se afla
într'o zi stând de vorbă, într'unUl din saloanele
aristocratice ale Parisului, cu poetul frauces Alphonse
de Lamartine.
Vioiciunea, gingăşia, graţiele maestre ale R&mancei — precrm şi acea umbră de dàlce melaii*colie, care trecea pe chipul el întocmai ca norul
alb pe seninul ceriului, încântaseră pe poet. ,0 pri
vea şi o asculta cu nesâturată plăcere, ear Românca"
cu cât se simţea mai în vel uită cu privirile calde ale
poetului, cu a t â t mai mult, adorabila cnochetă, di
sbor spiritului şi fantasiei sale.
- — D o a m n ă , zise într'un rend Lamartine* ——
Dumniata, care vorbesc! limba francesa, ca o rasr*chisă din secuiul trecut, care cunosc! atât de ©iile
pe poeţi! şi prosatorii noştri, şi care ţi-aî însuşit
cu atâta deplinitate tot ceea ce farmecul nebiruit
al Frauceseî, mai mult încă : al Parisien*!, — spane-mi, rogu-te, ce limbă se vorbesce în ţeara Dumni
tale, într'acel depărtat Orient plin de soare şi dè
poesie? Spune-ni! câteva versuri în limba româ*neascâ. . .
La această rugăciune a poetuluï^ Rojnânça, remasă pentru o clipă mută. Această tăcere era în
dreptăţită de causa cea ma! puternică : Românca nû
scia românesce. Dar, pentru-că ma! lesne şi-ar perdfe
un càiugër partea sa din ralu, decât femeia pré
senta sa de spirit, Românca noastră găsi îndătâ
portiţa de scăpare din această cumplită încurcătură.
— Më duse!, — povestia dînsa mâl târziu la
Bucurescï, — më duseïu cu gândul-în .ţeara 'românoască şi-mi adusei aminte că, veara la moşiele
tatălui meu, când stam pe seară în pridvoral "casei
şi më uitam cum vin dela păşune turmele şi cire
zile satului, auzisem flăcăi şi fete cântând eâiftece
de dor, în cari cuvintele frunză verde se repeţiătt
mereu. Această amintire më scăpă. Imitând melodia
tristă şi înduioşătoare, cu care se zic doinele ro^
mâne, recitaiu poetului doue versuri cari n u , eraa
tocmai variate.
Frunză verde, frunză verde,
Frunză verde şi ear verde.
Je le mettais au vert cu româneasca mea. Din
fericire însë, poetul më întrerupe ca sërmï spună,
că limba română este de o dulceaţă admirabilă şi
de o sonoritate fără seamën. M'am încredinţat şi eu
de aceasta, dar ma! pe urmă, când am înveţat s ê
vorbesc românesce.
A vorbi românesce, vorbim românesce, —— pu
tem zice poate astăzi, şi încă nu cu deosebită hotărîre, noi oamenii oraşelor României, noi târgoveţi^

Fôia

6

diE C ESA N A

•Nr. 4 9 .

carî zilnic ne folosim de atâtea şi atâtea lucruri de clasic şi de literar latinesce, cum voia şcoala la
tinistă şi latinisantă din ţările române, se ne facâ
nouă.
Iu tineret» i n s ă / a Româncei prietină cu La- pe noi să vorbim.
maitine, a vorbi, românesce, era a înfrăţi cu de-a
Ani de zile, scriitorii transilvani şi o parte din
sila cuvintele hodorogite ale Turcilor cu cuvintele scriitorii de dincoaci de munţi cicer misiră, adecă
piţigăiate ale Grecilor; era a grecisa cu termina- vorbiră şi scriseră un fellu de latinească pe româ
ţiunea isire cuvintele francese, şi a face cuvinte ca nesce, cu acelaşi entusiastn şi cu aceeaşi iftelintitâ
pretendarisire,
fraparisire,
regularisire,
interpela- credinţă, cu care, în Francia secolului XVI., Ron
risire; era de a te servi de cuvintele muscălescl, sard şi Pleiada lucrau să latiniseze şi să greciâeze
care printre sâltăreţile şi melodioasele cuvinte ro limba francesă, latinisau întocmai cum se francisa
mâne, păreau tocmai ca nisce urşi în mijlociii unor limba germană în secuiul XVIII, la curtea Iul Fricete de sprintene căprioare.
deric II., Regele Prusiei, unde verbele finiren, logiGreceasca, ruseasca, turceasca şi o năsdrâvană ren, avanciren, marchiren si eclatiren pot se se dee
franţuzească de contraband năpădiseră în limba ro de-a mana cu regularisi şi preieudarm,
cari le
mână, care ca totdeauna primitoare şi prea primi citarăm mal sus.
toare, se da la o parte din dreapta, se da la o
Din toată această încercare de latinisare esar
parte din-stânga, se dă din toate părţile îndărăpt, geratâ, dar care se-înţelege toarte dm punctele de
aşa că. fu un timp când se vorbia pe românesce cu vedere ale luptei pentru naţionalitate, — dintr'aceatot feliul de cuvinte, afară de cuvintele roniânescl. stă încercare ceea ce bun a rămas, a fost isgonirea
t a auzul limbei române, vorbite acum 40-—50= de din limba a grecismelor, turcismelor, rusismelor fu
ani, nici o întrebare nu ar fi fost' mai îndreptăţită rişate în statul cuvintelor românesc!, şi ura pentru
de cât următoarea: ce este românesc
într'aeeastâ cuvinte de asemenea origine.
limbă
românească?
Vorbirea însă in feliul latiniştilor,, numai cit
S'ar fi perdut cu timpul legile, cari sunt la
vorbe bine-cuvêutate de Virgiliu şi de Cicerone, nu
temelia frasel şi proposiţiunei române; s'ar fi perdut
era cu putinţă. Şi în ţeara noastră, ca şi în toate
până şi amintirea atâtor şi atâtor frumoase cuvinte
ţerile, ba chiar mal mult, decât în toate ţerile, lite
latine, asupra cărora de secole poporul român pusese
ratura, sciinţele, politica, magistratura, armata aveau,
pecetea sa de românism bine hotărît; s'ar fi perdut
trebuinţă de cuvinte nouă, pentru noţiuni şi lucruri
până şi acele-cuvinte slavone, pe cari, dealungul i
| &&n&. &ces$e ëfrvintè nd ^ e 'găseau tiicl'ltiOîcefbnH
sute de ahi, de zilnică/ întrebuinţare, "Românul le-a
nici în toţi scriitorii clasici al latinităţii.
românit cu deşevei'şire; — s'ar fi perdut, dacă d
, Şcoala delà Blaj şi Soţietatea academică din
reacţiune puternică nu s'ar fi ivit şi în privinţa*
Bucurescî
respingeau cuvintele nonă cu aceeeşi oroare;
limbii, precum o binefăcătoare reacţiune spunta, şi
cu
care
Academia
din Atena respingea până mal
apoi se ivia, şi apoi se arăta şi în vieaţa soţială,'
deunăzi
cuvintele
grecesc!, care nu se găsesc în
ş i în vieaţa politică a întregului popor român.
Platon
şi
în
Demostene,
— cu aceeaşi- oroare, cu
Mare şi cotropitorii! era potopul străinismului
care
Academia
delà
Crusca
din Florenţa respingea
In vorbirea română, mare deci şi radicală fu acea
cuvintele ce nu se găsesc în Dante, — ceea ce fă
stă reacţiune.
^
- U n i i voiră să italieniseze limba română, să ne cea pe un poet hazliu al Italiei, "anostit de acest
facă să vorbim întocmai ca i noştri fratelli âel Tevere, purism esagerat, să întrebe în versurile sale :
Bisogna aspettar che venga Dante,
pe cuvântul, că şi noi eram sanque del loro sanque,
Ad insegnarci chiamar la ciocolata?
sânge din sângele lor. Dacă această încercare, pe
„Trebue oare să mal aşteptăm să vină Dante,
atât de entusiastă, pe cât de trecătoare, ar fi reu
pentru
a ne învăţa cum să zicem la ciocolata?",
şit, Roma-Mumă s'ar fi întrebat cu mirare, dacă,
în mii de cazuri, această întrebare fu pusă
în sţrâvechiu-1 trecut, ea a trimis la Dunăre, nu
colonii vorbind limba rustică latină, ci nfai încoace sub diferite forme, şi în timpul când latinismele
ciudate de greoaie bêntuiau groasnic prin Transil
o colonie italiană, pur-toscanâ.
Alţii încercară — şi această încercare nu fu vania şi prin România. Pentru-că vorbele chibrit*)
şi batistă nu se găseau în latinitatea clasică; elevii
trecătoare, — de a ne face să vorbim latinesce,
dar atât de latinesce, încât dacă Virgiliu şi Cicerone cursului superior delà liceului S-ţuluI Sava numeau,
s'ar fl sculat din mormintele lor şi ar fi venit în cu deplina învoieală a profesorului de limbele română
plimbare la Bucurescî, în palatul Universităţii, pe şi latină, regretatul Maxim — numeau chibritul cu
de-părete-Jrecătorlu,
atunci locuinţa şi pentru Soţietatea academică, sau locuţiunea pur ciceroniană un
ear
batista
un
nas-suflete.
s'ar fi dus Ia Blaj, într'un alt focarlu de românism;
Provocată de esctsele şcoalei latiniste şi latini
—- de sigur, că ei s'ar fi mirat adânc auzind pe
Românii dunăreni şi carpatini cum vorbesc latinesce sante, o altă şcoală se ivi, şi aCeasta fu şcoala ardupa o mie şi opt şute de ani. Nici chiar la Roma chaismelor. Ea îşi propunea desmormêntarea cuvinnu se vorbea de marea majoritate a poporului atât
:

;r

:

ţelor române seau din vremuri*) vechi românite d e .
prin cronice şi de prin crisoave, şi întrebuinţarea lor
în vorbire şi în scriere, în locul cuvintelor străine
şi netrebuincioase, de vreme ce aveam, pentru ace
leaşi noţiuni, cuvinte neaoşe românescl.
Şcoala archaistâ fu însă cea dintâîu, care pleca
urechia şi la graiul poporului român. Căci toate
şcolile, cârl se urmaseră pană la archaiştl nici nu
voiseră să scie de limba vorbită de ţăran.
(Va urma.)

Generalul Traían

Doda

Ana

Ţunea

fac

cuno

a reposat întru Domnul, în al 60-lea an al

vieţii,

Basc. Doda şi Elisabeta

ca frate,

Doda ca surori

scut, cumcâ prea amatul lor frate
G e o r g e

D o d

a,

maior c. şi r. în retragere,

în ziua de 1 6 / 5 . Decemvrie, la 5 oare
înmormântarea s'au

îndeplinit

dimineaţa.

după

ritul

gr.

or. în 1 8 / 6 . Decemvrie 1 8 9 0 . la 2 oare dup' ameazl.
Fie-i ferina
înmormântarea

s'a

uşoară!

făcut

cu

o rară

pompă.

T!qate„ autorităţile- Jaisericescly- militare .şiVcivilfr a »
:

fost represéntate în mare

număr,

de popor din toate clasele.

apoi multă lume

Onorurile militare le-a

făcut un batalion al garnisoaneî din loc, sub comanda
dini maior ces. şi reg. Zirl.

Varietăţi.
Ajutorîu prea înalt. Maiestatea Sa ces. şi reg. s'a
Indurat prea graţios a dărui 100 fl. v. a. pentru zidirea
ţcoaleî noastre române gr. or. din Cliciova, în protopresviteratul Făgetului.
Prea Sânţia Sa Dorrnul Episcop diecesan,
Nicolae Popea, a plecat la Budapesta cu trenul expres
de Mercurî dimineaţa în 5/17. 1. c. spre a lua parte la
şedinţele dietale din casa magnaţilor; eară erî Sâmbătă
seara s'a rentors acasă.
Deputaţii congresesll preotesei. Pan'acuma este
cunoscut resultatul alegerilor din 9 cercuri preotesei, şi
adecă:
la Caransebeş s'a ales Preacuvioşia Sa Dl Protosincel
Filaret Must a.
„ Logoj D. Prototopiesviter Dr. George Popoviclu;
„ Făget D. Prot. Sebastian
Olarlu;
„ Jebel D. Prot. Alisandru
Ioanoviciu;
Ciacova D. Administrator ppviteral Aureliu
Drăgan;
s

*) Vremuri încă e barbarism introdus de curând în limba
noastră în loc de vremi, sau mal bine zis în loc de timp, timpuri şi
timpi, folosit de popor.

la Panciovu D. Prot. Timotelu Mi dea;
„ Biserica-Albă D. Prot. Filip
Adam;

„ Oraviţa D. Prot. al Caransebeşului, Andreîu
„ Mehadia D. Prot. Mihaiu

Ghidiu;

Popoviclu.

Convocare. Pre basa §-Iuî 37. din statutele renniuneî învăţătorilor români gr. or. confesionali din diecesa Caransebeşului, prin aceasta convoc adunarea ordinară
de constituire a despărţământului al V-lea Buziaş, al reu
niune! învăţătorilor pe ziua de Joi în 20 Decemvrie q. c.
st. v. în sala şcoaleî gr. or. române din Buziaş precis
la 9 oare a. m.
,
Obiectele de pertractare sânt:
Conform planului şi conform împărţire! oarelor de
învăţământ,
1. Dela 9—10 oare învăţătoriul I. Ciurciu din Buzias
va propune elevilor obiectele din împărţirea oarelor de
Mercurî şi anume: clasa I. scrierea şi cetirea, cl. II.
scrierea şi cetirea şi cl. HI. Istoria naturală.
Dela 10 — 11 oare, tot învăţătoriul Ciurciu va pro
pune mai departe cl. I. deprinderi intuitive, cl. II. computul, cl. III. computul.
La 11 oare demiterea elevilor câtră casă.
.
2. Deschiderea adunăreî, după carea urmează cri
tica asupra obiectelor propuse, asupra disciplinei şi altor
momente obvenite în şcoală.
3. Constituirea despărţământului pe anul 1890/91.
4. Incassarea taxelor anuale de 1 fl. 50 cr. ş i
parte din restanţii. . ,
,
r.
Sânt cu toată stimă poftiţi a lua parte la adunare
toţi membrii ordinari ai reuniune!, precum şi alţi promovătorî ai şcoalelor noastre.
;:

Blajova,

în 30. Noemvrie 1890. — George

1 4 :

Lupşa,

preşed. despart. V-lea.
Duelul în laponia. Mikado (împăratul preoţesc din laponia) într'un decret dat de curând, opresce cu rigoare duelul*
care devenise din ce în ce mai periculos în laponia. Astfelîu toţi aceia, care vor provoca direct sau indirect, sau
care vor accepta un duel, vor fi pedepsiţi cu o_ amenda
foarte mare şi dela şese luni până la doi anî închisoare
în ocnă. Martorii vor fi deasemenea foarte aspru pedep
siţi ca şi luptătorii, ba şi mai mult, chiar individul, care.
va critica pe cine-va, pentru-că nu se bate fiind ofensat,
va ti pedepsit ca calomniator.
Tratamentul d-ruluî Koch în BucurescT. Resul
tatul inoculaţieî făcute mai pe urmă de dl prof. Dr. Asaki
este: La 4 bolnavi reacţiunea a fost de toţ insensibilă.
La unul înse, Const. Niţulescu, cu tuberculosa oaselor Ia
piciorul drept s'a manifestat următoarea reacţiune: La
12 noaptea bolnavul a simţit fiori de frig* care ţinură ju
mătate de oară, şi încet, încet simţi căldura,. simţi apoî
că i-se înroşesce faţa şi mai cu seamă după expresiunea
proprie a bolnavului: piciorul drept (cel bolnav) i-se pă
rea ca pus în apă ferbinte, era agitat, avea greaţă fără
să poată vărsa, şi uşoară durere de cap. La 2 oare noap
tea i-se desface legătura. Toate ulcerele sânt de un
roşu frumos şi burgeoniî plini de vieaţă; uşoară umflătura
a încheieturii. Pulsul plin, foarte accelerat. Dl prof. Dr.
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Asaki, examinând pe'aceşti bolnavi a zis, că pentru a na
fi expus la desavantagiile, ce poate présenta injeJia de
un centigram, cum se lueçpe la Berlin, a început cu un,
miligram rëmânênd că, îndată-ce bolnavulnu va mai da
nici un. semn de cea mal mică reacţie, va continua ino
c u l a ţ i şi anume eu 3 miligrame. S'au présentât mal mulţi
bolnavi cu tuberculosă pulmonară şi anume. : Filip Şor,
Çonst. Rădulescu, 6 h . Dumitraehe şi Lucian Alexandru,,
care vor fi inoculaţi.
Încă un tratament în contra ofticii. în Franţa,
lângă oraşul Nantes, locùiesceo familie de ţeranî nunută
Marcel, carea de mulţi ani se ocupă cu vindecarea oame
nilor bolnavi de oftică, carii vin din depărtai e şi se supun
CU succes ţraţşpentidaî.
„.
Medicamentul acestei familii este tot aşa de secret
ca şi al d-rulul E^oçh.
Eacâ însă decursul tratamentului.
bolnavilor li-se aplică lipitori pe spate şi pe piept.
Primadată se lasă Upitorile se tragă sânge cât pot,
după care locul, de: unde aţi/îsupţ lipitprile, se unge
cu o aljfi|!,care PJŞf'ă Şi doare,
A dopa oară se pun .lipitori mai puţine. După
lipitorite's'au luàt,'pèlek se unge eârâ'ş cil alifie.' în cele
din urmă nu se pun decât doue lipitori, şi nu le lasă
decât sè găurească puţin pelea, peutru-ca apoi së ungă
hftuj <su aljfie
Bolnavii trebue «e. stee la un loc bine aerisat, şi
eama la căldură buna.
îndată-ce s'a făcut tratamentul, bolnavul présenta
aproape aceleaşi simptome că şi bolnavii lui Eoch. AstJMîa- Ia început au ferbinţeli, îa urmă îi doare capul
ţfu de tot, le pere pofta de marcare," slăbesc mult de totj
Dup|-ce frigurile au încetat, bol na vii trebue se facă
baie de tărlţe şi de flprï de fên. Băile acestea slăbesc şi mal
taVe pe bolnavi, aşa că nici nu se poate, ca bolnavii să
fai*ă mai mult-de doue septëmânï aceste băi
In apeşfc tknp li-se dă foarte puţin de mâncare, ear
beuturile Rpirituoase le sunt; interzise cu totul.
După doué săptămâni li-se dă supă şi puţin vin,
ear mai târziu ouë. Dupa o lună de zile pot reîncepe
modul de tsaîu de mai nainte.
Această familie, se zice;, că a vindecat în modul
tjewris o mulţime de ofticoşi şi a devenit în stare bună
materială.

A eşit de sub tipariu şi se poate tapeta în

Pe basa ordinăciuneî Venerabilului Consistpriu diecesan din 9. Noemvrie a. c. Nr. 2197. B. se escrie cob>
curs pentru ocuparea postului de capelan la parochia 4fe
clasa 111. pelângă neputinciosul paroch Ioan Daminescii
din Glamua-fiomână cu filia Glamna-Montauă, pvoţopresviteratul Făgetului, cottul Clraş-Şeverin, cu termi&tfe
30 de zile del§ prima publicare.
' h*
:

Emolumintele împreunate cu acest post sânt: ' v
Jumetate din toate venitele parochiale ale parochulu»
veteran, Ioan Daminescu.
Doritorii de a ocupa acest post sânt avisaţî a-şî tri
mite recursele lor instruate conform Statutului Organic
biseripesc şf regulamentului, pentru parochiî'— adresate
comitetului paroehial — Prea On. oficiu proţopresviteral
în Făget. ' •
"'
••:•,','!>
în fine recurenţii sunt poftiţi a se presenta în vr&o
Duminecă seau sărbătoare îns3nta biserică spre a-şî arăta
desteritatea în cântare • şi tipic.
Gla^nna-Rom^nâ,
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in 22. Noemvrie 18.90»
Comitetul parocfikUyyy

în conţelegere, cu mine: Sebastian Olarii* m: d„; protopresviter, tracnial.

Concurs.
Pe basa drdihâBuileî Venerabilului Goiisistoriif "d$ecesan din 16. Noemvrie \a. c. N e 2524. Ş& se eşefie»
concura pentru ocuparea definitivă a postului de ta*e$toriu, la Şcoala confesională gr. or. română dju'., Jnrjş^fe
cu filia Boţeşti, protopre&viteratul Făgetului, eqţţul QâO|Ş->Severin, cu termin de 30 de zile dela prima publicare.
:

Emolumintele împreunate cu acest post sunt:
1. în bani gata 150 fl. V. a.
2. 8 HI. de grâu.
• • " - .
3. 12. HI. re cucuruz.

„Librăria

1

Memorialul Archiepiscopulul şi Mitropolitului
Andrelu baron de Şaguna, sau luptele naţionale-politice
ale Românilor delà 1 8 4 6 - - 1 73 de Nicolas'Popea, archi- 1
mândrit, vicar archiepiscopeşc. Tomul I. Sibiiu, 18ş&9. i
Formatai octav mare, 4Q8 de pagini. Preţul 1 fl. 30 cr. !
Tomul I- 'cuprinde evenimentele din 1 8 4 6 - 1849. '
incrafive. — E de prisos, a mal avisa la,inportanţa opului,
cj, credem, că. e de ajuns a. spune, că acest Mpnorai^
conţine mulţime de documinte .originale în şir crpnQlogic
— de cel mai mare interes pentru istorie în general, şi
In spedal pentru liom ini.
întregul op va apărea In doue sau trei tonuiri.
Cântări la, Nascerea Domnului şi alte se.rbătorî,
culese şi arangiate de Nic Velru, învăţătoriu. Preţul 12; er.
1

IONA8ÌL.

4».

Goneirs.

diecesană

Beda«-tor responzaliil

Nr

DIKCESANĂ

4.
şcoaleî,
5.
6.
7.
8.

32 metri de volum de lemne aduse în curteadin care se încâlzesce şi sala de învăţământ. ••.
Cortel liber cu jumetate de juger de grădină.
Scripturistiea 3 fl. v. a.
Conferinţele înveţătorescl 10 fl. v. a>.
Curatorul şcoaleî 6 fl. v. a.

Ceî-ce doresc a ocUpa acest post au a-şî subşterhe
recursele provezute cu documentele prescrise şi adresate
comitetului parochial din Jarestî eu filia Botestî, la oficiul
proţopresviteral gr. or. rom. al Făgetului pană la terminul deschis.
,
Recurenţii sânt poftiţi a se presenta î|ţ vre-o Du
minecă seau sărbătoare în s. biserică.
Juresei, în 22. Noemvrie 1890.
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Comitettdîparoehitii
în conţelegere- cu mine: Sebastian Otărlu m. p.> protopresviter tractual,
• V ^ i p a r i i l ş i editura tipografiei diecesean in Oaransëbef.

