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S’ar pâre de necrecjutu și to
tuși s’a întâmplatu.

Locuitoriloru români gr or. din 
comuna Doboli inferiorii, în Secuime, 
li-s’a denegatâ de cătră organele 
administrative unguresc! și de că
tră ministeriulu de interne se-șî clă- 
descă biserică rom. gr. or. pe loculă 
câștigată de ei, la față spre stradă, 
în fruntea comunei ; și li-s’a denegatu 
acesta fără de nici ună motivă în
temeiată, numai și numai pentru ca 
se nu se ridice biserica valahă în 
locu de frunte și se nu fiă contur
bați cHlnicu în simțulă lorii „patrio 
ticu“ puținii reformați de vița arpa- 
diană din acea comună. '

Aici, în acestă împrejurare, se 
cuprinde monstruositatea interdictu
lui, de care vorbimu și care aruncă 
o lumină urîtă și de totă tristă asu
pra stariloru de ac|I, din fericitulu 
stată milenară ungară.

Der se vede mă cum s’a petrecută 
lucrulă : Româniloră din Dob< li inf., 
comitatulă Treiscaune, li-s’a fostă în
chisă biserica din partea autorități- 
loră politice încă deia anulă 1888, 
pe motivulă, că este prea vechia și 
ruinată. De atunci comuna biseri- 
cescă gr. or. îu frunte cu zelosulă 
ei preotă și-a încordată tâte pute
rile și cu multă trudă și necasă a 
adunată bani, ca se pdtă cumpăra 
o grădină la ună locă frumosă din 
mijloculă comunei, și după cinci ani 
au ajimsă în fine se aibă tdte cele 
de lipsă pentru a se pute apuca de 
clădirea unei none .biserici.

Der ce se vecjl? Autoritățile 
unguresc! nu le dau voiă Români- 
loră se-ș! clădescă biserica sub pre
textă, că loculă pe care vreu se-o 
ridice este pre la locă principală și 

prea aprbpe de drumulă de țeră, 
așa că avendă Românii unele pro
cesiuni, cum Buntă îmormentările 
etc., prin acestea s’ar ccnturba nu 
numai comunicațiunea de pe stradă, 
der din causa bisericei ar trebui se 
sufere multă și cârciuma unui Jidană 
arendașă, ce se află tocmai îu fața 
locului unde avea se fiă biserica! 
S’a mai adusă ca „motivă44 și îm
prejurarea, că loculă acela ar fi prea 
aprdpe de o altă biserică reformată, 
fiindă depărtarea între acestea nu
mai de 100—105 pași, așa că „avendă 
Românii clopote la biserica loră, 
atâtă prin tragerea acelora, câtă și 
prin baterea unoră unelte de fieră 
și de lemnă (tbea), s’ar conturba ser- 
viciulă în biserica reformată“.

Aceste suntă pe scurtă moti
vele, pe basa cărora nu li-s’a dată 
voiă Româniloră din Doboli inie- 
rioră, ca se șl ridice biserică la lo
culă dorită.

Protestat'au bieții Valahi din 
Doboli la forurile mai înalte, tri- 
mis’au deputațiun! la fișpanulă, îna- 
intat’au recursă chiar și la minis- 
trulu de interne: der tdte înzadaru. 
Ministrulă însuși prin resoluțiunea 
sa din Novembre a. c. le denegă 
Româniloră din Doboli de a-șl ri
dica biserica dorită, provocându-se 
la „motivele44 arătate mai susă.

Și pe când se iau aceste mă
suri în contra celui mai justă și fi- 
reșcă postulată ală maiorității lo- 
cuitoriloră de religiunea gr. or., se 
constată, că în aceeași comună, cu 
tote protestele comitetului paro- 
chialu gr. or., s’a dată unui Ungură 
voiă se-și ridice grajdulă lângă bi
serica cea vechia românescă, care 
a(j! este închisă. Eară acj! ce se în
tâmplă ? Se aduce ca motivă prin
cipală în contra clădirei nouei bi
serici române pe loculă cumpărată 

de comuna gr. or., că din causa 
acesta ar suferi cârciuma din apro
piere a unui Jidană 1

S’a mai adusă înainte de cătră 
fisolgăbireulă și stăpânii lui, că e 
prea aprdpe și biserica reformată și 
ar fi și acesta conturbată. La acesta 
a răspunsă fdrte nimerită preotulă 
din Doboli arătândă, că nu de 
multă în Pojonă, Jidovii au ridicată 
o sinagogă în nemijlocită apropiate 
de biserica catolică. Catolicii au pro
testată, der totuși nu li-a succesă a 
face să Ji-se denege Jidoviloru drep- 
tulă de a și ridica sinagogă la lo
culă dorită.

Din tdte reese dăr cu siguritate, 
că piedeca, qe se pune aicea, este 
intenționată și îndreptată în modă 
dușmănosă în contra bisericei „va- 
lache“ însă-șl.

Și încă în împregiurările de față, 
dușmănosă procedere este și mai bă- 
tetdre la ochi, decă ne gândimu, că 
stămu față cu o comună, în care 
locuitorii într’unu modă aprdpe ne- 
esplicabilă și-au perdută în cursulă 
timpului limba loră națională și au 
rămasă numai cu religiunea și cu 
simțulă loră de ginte română.

Locuitorii din Doboli inferioru 
ținu la legea și la neamulă loră, cu 
tdte că nu-ș! mai vorbescă limba 
loră propriă, ci sciu numai unguresce. 
Dușmănia în contra limbei și a bi
sericei românesc! se arată der în 
măsură și mai mare, când prin ase
menea opriri și vexațiuni se dă pe 
față planulă infernală, de a voi se-i 
facă pe acești Român! nenorociți se 
se lapede cu încetulă și de biserica 
lo’ră.

De scolă nici nu mai vorbimă, 
căci s’a și pusă în lucrare înfiin
țarea unei scdle de stată în cdsta 
acestei scdle, de temere, ca nu 
cumva scdla și biserica românescă 

se recucerescă ârăși și în privința, 
limbei pe locuitorii români din 
Doboli.

Despre fericitulă episcopu de 
odinioră Grrigorie Maioră se cjice, 
că făcendu odată o visitațiune ca
nonică în părțile Deșiului și plân- 
gendu-i-se credincioșii săi români 
din acele părți, că nu au biserică 
și că nu potă căpăta nici-decum lo
culă trebuinciosă pentru zidirea unei 
biserici românesci, mâhnită în sufle- 
tulă său, episcopulu se-și fi ridicată 
atunci mânile spre ceră și să fi efisu: 

trebue ție, Domne, decă ai datu 
totu locuiți domniloru, acum, nai nici a- 
tâta, ca se-ți ridice dmenii casă!^

Când înflăcăratulă naționalistă 
Maioră a rostită aceste vorbe, sor
tea poporului română era atâtă de 
tristă, prigonirile, împilările și ti- 
rănia, sub care gemea acestă poporă 
iobagă, ajunsese la unu gradă atâtă 
de mare, încâtu curendu după acesta 
isbucnirea revoluțiunei de sub Ho- 
ria, Cloșca și Crișană, întâmplată 
la anulă 1784, a fostă neîncungiu- 
rabilă.

Cine ar fi erec[utii bre, că acele 
timpuri triste ale veacului trecută, 
cari au adusă cu sine atâta versare 
de sânge și perderea atâtoră vieți 
jertfite pe altarulu libertății popd- 
reloră; cine ar fi crecjutu, Jicemă, 
că acele timpuri, osândite de istoria 
tuturoru poporeloră culte ale lumei, 
voră ajunge după o sută și mai bine 
de ani să se repetă îu alta formă 
din nou, cu tdte că acfl trăimă în 
veaculă așa numită ală libertății 
poporeloră, ală culturei și luminei 
loră ?

Decă ar eși din grdpă episco- 
pulă Maioră și ar vede prigonirile 
nemildse și crudele nedreptăți, ce le 
îndură acestă poporă și aeji din par
tea stăpâniloru săi, cari cu dușmă-
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DEMONII.
(Fine).

Unii omeni mai profundi simțiau pote 
ună felii de interesă, a vede ce e mai 
frumosă și mai urît în creațiune um blândă 
mână, în mână; mulțimea însă îșl făcea 
hază de acestă privelisce neobicinuită. Unii 
se simțiau ofensați prin nemărginita în- 
drăsnelă, cu care mă arătam lângă acestă 
frumsețe frapantă și vedeam apriată, cum 
că mă făceam ridicolă în celă mai mare 
gradă. Și cu câtă să observa mai multă 
uriciunea mea, cu atâtă mai multă 
crescea și frumseța Suhrei. Pretutindenea 
să vorbea despre frumseța Cerchesei și 
urîciunea tovaroșului ei. Suhra deveni fe
meia cea mai sărbătorită și eu bărbatulă 
celă mai ridiculă. Eu o sciam acesta, însă 
tăria pasiunei mele înecase rușinea în in- 
ternulă meu.

Și ce am obținută dela densa, care 
mă lega de sine cu tote legăturile frumse- 
ței și seducțiunei ? Nimică! Nici ună fa
vor ă ! Der multe promisiuni ferbințl. — 
Săptămâni, luni, ani trecură la mijlocă și 
eu îl urmaiu ei și fratelui ei bolnăviciosă 
dintr’o țeră într’alta și ’i ajutam ași serba 
pretutindeni triumfulă frumseței. Eu nu 

puteam observa în pasiunea mea acea 
crudelitate, cu care mă alese, ca jertfă ală 
triumfuriloră ei. In ea nu era altă senti- 
mentă, decâtă acela, a fi conscie de frum
seța sa și setosă după adorare. Și într’a- 
devără, că avea norocă! Nu ori și care 
frumsețe are acelă norocă, de a întelni în 
calea sa acea contrazicere, ce o găsise ea 
în persona mea. Și eu, a cărui sumețiă și 
tăriă voia să se măsore cu marea și care 
voiam a mă bucura de o fericire sfântă, 
retrasă în singurătate, departe de sgomo- 
tulă lumei, — eu alergam după o femeiă 
fără inimă dintr’o cetate într’alta, dintr’o 
țeră într’alta, și mă supuneam la aceea de 
a fi privită de mulțime, întocmai precum 
se privescă pe la târguri unele diformități 
din nascere minunate! — Și în Rouen șe
dea singuratică o ființă nobilă și plângea 
după mine, seu mă desprețuia! Epistolele 
mele cătră Teresa deveniră din ce în ce 
mai reci și mai rari, și în cele din urmă, 
ne mai putându-mă stăpâni, îl scrisesem: 
„Uită-mă, nu sunt vrednică de tine14.

Der suvenirea ei o purtam în inima 
mea, ca ună talismană scumpă, dumneZe- 
escă; și precum bolnavulă cărcă a-șl alina 
durerile prin sucă de macă, așa încercam 
și eu a-ml ameți mustrările de consciință 
prin frumseța Suhrei.

Ea avea asupra mea o ast-felă de pu

tere, de a-ml supune tote forțele, numai 
pe una nu, pasiunea. După ce era îm
buibată de adorare și după ce împărțise 
cu îmbelșugare priviri pline de amoră, er 
eu mă consumam de jalusiă, avea obiceiulă 
a dice: „Maurus, aceea ce dau la alții, este 
nimică! Tu însă ai inima mea!“

Inima ei! Eu credeam încă atunci, 
că ea posede o inimă! Der voindă a fi sin
ceră, trebue să mărturisescă, că nu iubiau 
inima ei, ci singură numai frumseța.

Câte odată mă plângeamă de capri- 
țiile și răcela ei și o rugam a avea îndu
rare de mine; atunci mă privia cu ună 
surîsă misteriosă și răcela ochiloră ei mă 
făcea să tacă

Odată disei cătră densa:
— „Suhra, tu ești neînțelesa! Nimica 

să pare că nu te pote mișca; nici o ne- 
mulțămire, seu tristeță acoperă vre-odată 
odihna feței tale — tu ești frumosă, ca o 
statuă de petră. O, de te-așl vedă odată 
plângendă44.

— „Să plângă? Eu să plângă?44
— „Da, Suhra! atunci ai fi nespusă 

de frumosă44 ?
— „Nu vreu să fiu ast-felă frumosă11, 

Zise ea.
— „Suhra, de ar eși din peptulă tău 

odată ună suspină, de ar pica din ochiulă 
tău o lacrimă ferbinte, o picătură a dure- 

rei seu misericordiei — și de s’ar preface 
surisulă triumfătoră ală gurei tale într’ună 
sentimentă de durere — atunci mi-ar plă
cea; acesta o așteptă tot-d’auna“.

— nebună, tu ești mică,
Maurus “, răspunse ea. „VoescI tu ca tră
surile feței mele să se contragă în durere? 
VoescI, ca pleopele să mi să înroșăscă și 
lacrimele sărate să-mi strice pelița? M’ai 
iubi atunci pote mai multă ? Frumseța 
este ună dară dumneZeescă; să cercă, 
prin o slăbiciune omenăseă a o perde, a-o 
strica seu nimici? Decă ți-e sete de lacrimi, 
atunci coborâte la aceia,cari plângă. Eu nu 
vreu să plângă!14

Apoi mă privi cu o căutătură atâtă 
de seducătore, care îmi înlemni sufletulă.

Ne aflamă în Roma; de câtă-va timpă 
îmi dedu Suhra nisce semne de nemulțămire, 
care eu tot-d'auna le primiau cu o paci- 
ență lașe. Intr’o nopte am visată, că deița 
cea de marmoră, pe ală cărei sînă desem
nasem fața mea, venise la mine. Ea avea 
desemnulă încă pe peptă, der trăsurile lui 
nu erau negre, ci în fața focului, ăr Zeița 
avea trăsurile Suhrei. Ea să plecă asupra 
mea, ochii ei se împlântară, ca nisce pum
nale, în inima mea — și atunci mă descep- 
tai strigândă. Era întunerecă în odaie; și 
cu visulă încă înaintea ochiloră văZui cum 
o figură albă se depărta și dispăru ca ună 
fantomă.


