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Rugăciune cătră Jsus C/iristos.
(i)upă limba italiană.)

Când cu ochit plin de lacremi, tulburat de suferința 

Voiu simți că-a mea vieță e aprope de sferșit — 

Te îndură atunci spre mine și primesce a mea căință, 

O! Isuse prea-ndurate, Ol Isuse prea iubit!

Când cu mâna tremurendă obosit scăpa-voiu crucea, 

Crucea sfîntă cătră care așa des me-am închinat, — 

Se-'mi alini durerea crudă, ce me-a tortura atuncea, 

O! Isuse prea iubite, O! Isuse prea-ndurat!

Când cu buze-nvinețite și cu fața-ngălbinită,

Voi zăcea plin de sudore și cu trupul obosit 

Ertă-mi multele pecate cu- ndurerea- Ți infinită 

O! Isuse prea-ndurate, O! Isuse prea iubit!

Când în fantasia-mi frentă de o groznică durere, 

Mi-oi forma fantasma morții și de ea înspăimântat 

Trăsări-voiu, o atuncea me- ntăresce, dă-mt putere 

O! Isuse prea iubite, O! Isuse prea-ndurat!

Când versa-voiu eu din ochi-mi lacrămile de pe urmă, 

Sufletul lua-și-va sborul cătră ceriul infinit — 

Se prințesei ca și o jertfă vieța mea care se curmă, 

O! Isuse prea- ndurate, O Isuse prea iubit!

Când în fine al meu suflet se va duce cătră Tine

Și-a lăsa în a lui urmă numai lutul înghețat — 

Nu te înturna atuncea cu dispreț de cătră mine 

O! Isuse prea iubite, Ol Isuse prea-ndurat!

Emiliari.
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Simion Bărnuțiti.
(1808—1864.)

La 3/15 Maiü a. a. s’au împlinit cinci-qléci de ani, de 
când Românii transilvăneni, adunați în număr de 40 mii pe 
câmpul de lângă Blașiu, s’au afirmat ca națiune liberă.

Din mijlocul acelei imense mulțimi se ridicâ ca și un 
brad mărăța figură alui Simion Bărnuț Amintirea cailei 
de 3/15 Maiü este strîns legată de persona lui.

Simion Bărnuțiti face parte din generația inimosă 
dela 1848: generație nutrită de ideale sfinte; generație 
plină de abnegație, care cu multă desinteresare a muncit 
pentru binele și fericirea neamului românesc.

Născut în 1808 în Bocșa-română, un sat în comita
tul Selagiului, Bărnuțiti și-a făcut studiile parte la Cărei, 
parte la Blașiu. Aici după terminarea cursului teologic 
la 1832 ajunge profesor de istorie și filosofie, ér mai 
târdiu secretarii! al episcopului Leményi. Talentul și spi
ritul comunicativ l’au făcut pe tinérul profesor în scurt 
timp omul cel mai popular din Blașiu și jur. — El era 
fruntașul generației’ tinere de pe atunci, generație conduse 
de principiile naționale. In urma unor neînțelegeri ivite 
între episcopul Leményi și câțiva profesori și teologi în 
frunte cu Bărnuțiti ; densul părăsesce Blașiul și se retrage 
în Sibiiu, unde învață dreptul. Aici îl ajung evenimentele 
anului 1848. Bărnuțiti și-a avut partea de leu în mișca
rea Românilor de pe atunci. El a jucat rolul de tribun. 
A fost unul din cei mai iubiți și mai populari conducători.

Drept dovadă vom cită cuvintele nemuritoriului Barițiu, 
care, ca martor ocular cu ocasiunea adunării dela Dumi
neca Tomiî, astfeliü ne descrie sosirea lui Bărnuțiti în Blașiu : 
»După améfji se mai ve<,lu un spectacol memorabil. Si
mion Bărnuțiti venind dela Sibiiu ajunsese Ia comuna ve
cină Mănărade. Aflându-se de venirea lui până acolo, 
tribunii trimiseră trăsura ca se-1 aducă și-i eșiră întru în
tâmpinare cu totă mulțimea. La intrare poporul voia se-i 
desprindă caii, să-l ducă ei în triumf. Atunci Bărnuțiti 
surprins sé scolă în picióre și le cjice : »Acuma fraților, 
nu este timpul ca se băgăm pe omeni în jug, ci sé-i scó- 
tem. Lăsațî dară se tragă vitele, că voi ați tras destul, 
și acuma se fim omeni liberi.« ‘) Poporul român îl privia 
ca pe un adevérat apostol și-l asculta cu multă pietate. 
Și nice nu e mirare ! Bărnuțiti era așa de blând în înfă- 
țoșare, dulce și ales la vorbă, sincer și nefațărit în totă 
a lui ființă.

Părți alese clin istoria Transilv, voi. II. p. 100.

Adunarea din 3/15 Maiü a fost momentul cel mai 
strălucit în viăța lui Simion Bărnuțiti. In acesta adunare 
a figurat Simion Bărnuț ca vicepreședinte dimpreună cu 
George Barițiu. Ca atare a rostit în biserica catedrală 
din Blașiu, făimosul séu discurs întitulat : »Românii și 
Ungurii«, a cărui efect a fost de nedescris.

»Cine se nu se închine înaintea înălțimii omenesc!, 
când se uită la acésta adunare măreță, care face se salte 
de bucurie inima fie-cărui Român bun, și insuflă respect 
și spaimă celor ce nu vor libertatea ómenilor și urésc pre 
Români ?«.............Astfel își începe Bărnuțiti magistralul
seu discurs, desfășurând cu multă competință aspirațiunile 
și dorințele neamului românesc. El a devenit un fel de 
evanghelie pentru Românii din vremile acele.

A doua di s’a deschis adunarea pe câmpia de lângă 
Blașiu, care la propunerea lui Bărnuțiti sé numesce de 
atunci încoce »Câmpul libertății.« — Aici s’au votat o 
serie de principii democratice, mai tóté propuse de Băr- 
nuțiii. — In revoluție el fu cap al comitetului de acțiune. 
După revoluție Bărnuțiti merge la Viena și Pavia, ca să-și 
completeze studiile juridice. In Pavia a luat doctoratul 
în drept. La 1855 este numit profesor de drept și filo
sofie la universitatea din Iași. Timp de 8 ani a răspân
dit printre elevii sei cunoscințele cele mai frumóse din 
domeniul dreptului și a filosofiei. Viăța-i agitată din tine- 
reță l’a înbolnăvit de timpuriu și la 1863 agravându-i-se 
boia se desparte de elevii iubiți și se retrage la locul na- 
sceril sale, unde móré în 24 Maiü 1864.

Ca profesor universitar, de-și scurt timp, a scris urmă- 
tórele opere iuridice : »Dreptul natural privat,« tipărit la 
Iași în 1868; »Dreptul ginților«; »Doctrina constituțiuniî*  ; 
»Dreptul public al Românilor«, tip. la Iași 1867. A 
scris și vre-o 8—9 lucrări filosofice, remase tóté în 
manuscris.

In luptă și muncă nesfirșită și-a petrecut viăța Simion 
Bărnuțiu. Töt ce a făcut, tot ce a conceput cu mintea-i 
mare, a fost pentru némul séu iubit. Cade-se dar ca acum, 
când se înplinesc 50 ani dela filele de mărire ale Româ
nilor transilvăneni se ne reamintim pătrunși de cea mai 
adâncă pietate memoria acestui bărbat și însuflețindu-ne 
de faptele lui, se lucrăm cu toții pentru înaintarea popo
rului românesc.

G. P.
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Arta economiei vietei omenesei.
(Tradusă după un învățat engles.)

Plecați-vă capetele vóstre la pâmênt, locuitori ai pământului, 
tăceți și luați cu evlavie învățătura de sus.

Până unde resare sórele și suflă vântul, până unde mai sunt 
urechi de auçlit și minți de priceput, până acolo lăsați se sune 
și legile vieții și morții și urmați sentințele adevărului.

Tóté vin delà D-<jeu. Puterea lui e nemărginită; înțelepciunea 
lui e din veci și bunătatea lui ține în veci. El e în mijlocul tu
turor și suflarea lui dă viăță lumii.

El atinge cu degetul său stelele și acestea merg voióse în 
calea lor. El âmblă pe aripele vântului și îndeplinesce voia sa în 
tóté regiunile spațiului nemărginit.

Ordinea, iubirea și frumseța resar din mâna Lui.
Glasul înțelepciunei vorbesce din tóté opurile Sale, însă min

tea omenâscă nu-L pote cuprinde.
Umbra cunóscerei fuge ca vis preste mintea omului; omul 

vede că în întunerec, el filosofâză și rătăcesce.
Ci înțelepciunea lui D-çleu e ca și lumina ceriului; El nu are 

lipsă de conclusiunî din rațiune, rațiunea Lui este isvorul adevărului.
Cine se pote amăsura cu Domnul în strălucire! A cărui pu

tere se póte amăsura cu Atotputernicia sa? Are El un asemenea 
în înțelepciune? Póte-se cineva asemâna cu bunătatea Lui?

El este, omule, care te-a creat pe tine; petrecerea ta pre 
pământ este statorită prin sfatul seu. — Puterile sufletesci sunt 
daruri ale bunătății sale, minunile formărei capului teu, sunt opul 
mânei Sale.

Așadară ascultă vocea lui, pentru că este binevoitóre; și cine 
ascultă de aceea, acela-șî va asigura liniștea sufletului său. —

Considerarea datorințelor omenesei.

luarea aminte.
Cumpănesce tu însuți o omule, și cugetă, că pentru ce ai 

fost creat?
Cârcă-ți puterile tale, lipsele tale și legăturile tale, și atunci 

vei descoperi datorințele vieții și vei merge bine în tóté căile tale.
Nu vorbi și nu face nimica, mai înainte de ce ai fi cumpă

nit cuvintele tale și mai înainte de ce ai socotit tóté urmările a 
fiecărui paș, carele voesci a-1 face, și atunci rușinea va fi departe 
de tine și departe de casa ta, atunci nu vei avea nici o mustrare 
și nici o supărare nu se va așeeja pe obrazul tău. —

Nesocotitul nu-și înfrână limba sa, el flecăresce pe nimerite 
și se încurcă în nebunia cuvintelor sale. —

Ca și unul ce fuge iute și sare preste un gard și dincolo 
de gard pote cădea într’o gropă, pre care el fugind nu o vede, 
așa lucră și acela, care se aruncă repede în lucrare mai nainte 
de ce va fi putut cumpeni urmările ei.

Așa dară ascultă vocea luărei aminte o omule, cuvintele ei 
sunt cuvintele înțelepciunei, și căile ei te vor duce la dreptate 
și adevăr.

Di/iginfa.
Fiind-că filele care au trecut, nu se mai pot avea, și cjilele 

viitóre póte că pentru tine nu vor mai veni, așa ți se cade ție, 
o omule, se folosescî bine timpul de acum, fără de a-țî părea rău 
de cjilele trecute, și se nu te încreți prea tare în filele viitóre.

Clipa acesta e a ta, cea venitóre însă este în sinul venito- 
riului și tu nu poți sci ce va fi în venitor. —

Ceea ce tu odată te-ai cugetat se faci, îndeplinesce numai 
decât. —

Nu lăsa până pe seră ceea ce ai putut îndeplini dimineța. —
Lenea este începutul lipsei și a grijei; îndeplinirea virtutei 

aduce bucurie. —
Diligința alungă; fericirea însoțesce pe cel diligent. —
Cine este acela, care și-a câștigat atâta avuție, și la atâta 

putere și vec^ă a ajuns, despre care se vorbesce atât de mult, 
și cine este acela, care dă consiliu împăraților? Este acela, care 
a scos lenea afară din casa sa și i-a dis: lene, dute, că tu escî 
inimica mea. —

El să scolă de timpuriu și se culcă târejiu; el își exerciază 
mintea prin meditațiuni, corpul prin ocupațiunî și astfel conservă 
sănătatea amâdurora. —

Leneșului însă îi este greu, el însuși nu scie ce voesce se 
facă, pilele lui trec ca și umbra unui nor, și nu-i lasă nici o 
umbră. —

Corpul său din lipsa de lucrare este fără putere; el ar voi 
se facă ceva, însă nu se pote mișca. — Mintea lui este întunecată, 
cugetele lui sunt confuse, el ar vrea se devină luminat, înse-i 
lipsesce diligința. —

Casa lui este în disordine, căseniî lui sunt risipitori și-l aduc 
cât mai curund la sapă de lemn; el vede risipirea, și aude cum 
i se apropie perirea; el clatină capul și doresce, însă fără resolu- 
țiune, până ce ruinarea vine asupra capului lui, ca și o furtună; 
rușinea și căința îl însoțesc până la mormânt.

Rivalitatea.
Dacă sufletul tău este doritor de onore, dacă urechia ta are 

ore care plăcere în vocea laudei, atunci ridică-te din pulberea!, 
din care escî creat, țintesce după ceva, ce merită laudă.

Stejarul, a cărui crengi se ridică cătră cer, a fost odinioră 
ghindă în sinul pământului.

Nisuesce-te a înainta în chiămarea ta, ori și care ar fi aceea 
și nu te lăsa se te întrecă în merite nimenea. Ci nu invidia me
ritul altora, ci înavuțesce-ți talentele tale. —

Nu respinge prin mijloce necredinciose și viclene pe conri- 
valul tău, nisuesce-te a întrece pe alții prin merite drepte, cuviin- 
ciose: și atunci rivalitatea de si nu va succede pote, dar va fi 
încoronată cu onore.

Prin o rivalitate virtuosă, se ridică curagiul omului; el înse- 
teză după glorie și se bucură ca un cursor, spre a-și percurge ca
lea sa. — In butul apăsărei el se ridică ca și palmul cel înalt, 
și ca un vultur spre bolta cerescă, și ațintindu-și privirea sa că
tră strălucirea sorelui. —

El își face planuri mari, și se delecteză în ducerea lor în de- 
plinire, și numele lui pătrunde până la marginile pământului. —

Jntetepciunea.
Ascultă cuvintele înțelepciunei, ia aminte sfatul ei și-l păs- 

treză în inima ta. Maximele ei sunt forte folositore și tote virtu
țile se raflimă pre ea: ea este călăuzul vieții omenesei. —

Infrână-țî limba ta, păzesce-ți buzele tale, căci dacă nu — 
cuvintele gurei tale îți vor turbura liniscea. —

Cine batjocoresce pe cel șchiop, să se păzescă ca se nu 
șchiope și el; cine vorbesce cu plăcere de greșelele altora, va 
aufli cu amărăciune mustrându-i-se greșelele lui. —

c. d. Florian.
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GEORGE BARIȚIU.
(1K12—1K92.)

(După „Enciclopedia română“, „Transilvania“ pro 1893 ș. a.)

Părintele Ziaristicei nóstre de dincóce de Carpați este cu
noscut tuturor cărturarilor de pe tóté plaiurile locuite de Români, 
ba nici streinilor nu e necunoscut numele lui și opurile lui cele 
valoróse. Drept aceea numai o datorie ne împlinim dacă ilustrăm 
o pagină a Revistei nóstre cu tipul lui și dacă facem în trăsuri 
cât de generale istoricul vieței lui celei pline de o activitate uriașă 
și neobosită, până l’a chemat D-<,leul părinților noștri la Sine, sé-i 
dea resplata meritată pentru faptele lui cele bune săvârșite pe 
altariul națiunei și a patriei.

George Barițiu este urmașul unei familii vechi nobile din dis
trictul Chiuarului în Ardeal. S’a născut înjucul dejos, lângă C!uș în 
12/24 Maiiî 1812. Tatăl seu, loan Pop, era acolo preot gr. cat. 
După drept deci, numele lui ar fi fost se fie George Pop, ci pro
fesorii unguri i-au schimbat numele în Barițiu, după cum schimba 
numele tuturor școlarilor mai buni, ca se apară Unguri, nu Ro
mâni. Schimbarea numelui lui o făcură sub pretestul, că sunt prea 
mulți școlari cu numele Pop. George 
Barițiu a studiat mai întâiu la Trăscău, 
dela anul 1820—1824, apoi la Blașiti în 
gimnasiu dela 1824—1827 și la Cluș în 
liceul și cursul filosofic, de unde după 
4 ani se întorse ear la Blașiti studiind 
patru ani de Zile cursul teologic din semi- 
nariul de acolo. Profesorii lui dela cursul 
filosofic din Cluș îl sfătuiau sé se înscrie la 
facultatea juridică de acolo și sé pășâscă 
apoi pe cariera advocațială. Dar Barițiu, 
ținend cont de împregiurările de tot ne
favorabile pentru iuriștiî români și ținend 
cont de vechia datină, devenită așa cjicend 
lege, în înțelesul căreia, dintre fii preotu
lui, cel mai mare trebuia se urmeze în 
oficiul tatălui seu, adecă sé se preoțescă, 
așa Barițiu a făcut ceea ce făcură cei mai 
mulți bărbați de ai noștri! din acele tim
puri : a întrat în seminariul din Blașiu, de 
unde au eșit ațâța bărbați binemeritați 
pentru patriă și națiune. După absolvirea 
teologiei tot cu acel resultat eminent, cu 
care absolvase celelalte școle, Barițiti fu 
denumit la anul 1835 profesor de fisică la 
facultatea filosofică din Blașiti. Un an 
după aceea, după ce făcuse cu nemu
ritorul Cipariü o căRtoriă prin România și primise dela epis
copul Lemény din Blașiu »ordines minores,« a fost chemat ca 
profesor la școla română din Brașov, înființată la 1834 sub con
ducerea unui învtțător macedo-român și remasă acum fără înve- 
țător. Inmulțindu-i-se elevii în scurt timp, au fost necesitați bra
șovenii a se mai gândi la o putere didactică, spre care scop 
adusérá tot din Blașiu pe teologul Andreiü Mureșianu, care deveni 
laurétul nostru poet a imnului național din 1848. Tot atunci veni 
din Blașiu la Brașov și eminentul bărbat Iacob Mureșianu, ca 
profesor la gimnasiul catolic. Astfel de odată trimise Blașiul trei 
luceferi mari la Brașov, de unde aveau menirea se împrăscie lu
mină preste totă lumea românescă. —

Dar împrăgiurările erau forte grele pe acele timpuri, căci ni 
se trăgea la îndoială chiar și originea nostră. Inse aceste împre- 
giurări nu numai nu descurăgiară pe Barițiti și pe cei doi consoți 
ai séi merși din Blașiu la Brașov, ci mai vértos îi îndemnară la 
studiarea istoriei și a politicei, ca înarmați cu acelea se potă 

George Barițiu.

schimba împregiurările acele vitrege pentru [noi. Stările politice 
pentru noi Românii erau din cele mai nefericite pe acel timp ; 
Românii nici nu-și puteau schimba ideile decât verbal ori prin scri
sori; de ceva organe de publicitate nici vorbă nu era. Dar spiri
tul național începuse a se desvoltâ la Români, ér întru lățirea 
și înrădăcinarea acestui spirit era de neapărată trebuință înființarea 
unui organ public, în care fruntașii némului nostru se împrăscie 
vederile lor politice cu întregul neam. Organul de publicitate deci 
trebuia se iasă chiar din pământ; dar cine së-1 fundeze? BarițiQ 
cu cei doi amici ai lui erau meniți de provedință se îndeplinéscâ 
acésta misiune. Astfel la anul 1838 înființâză Barițiu organul literar 
sëptëmânal „Foia pentru minte, inimă și literatură“, ear mai târziu 
ceva, după primirea concesiunei preaînalte, Ziarul politic „Gazeta de 
Transilvania“, care trăesce până aZi sub numele de »Gazeta Tran
silvaniei« și care condusă de Dr. Aurel Mureșianu a devenit pri
mul Z'ar quotidian al nostru.

In érna anului 1839 a organisât 
Barițiti o societate de diletanți, care a 
rëmas în activitate până în anul 1856 
și a contribuit în mod însemnat la des- 
voltarea limbei române în ținutul Brașo
vului. La anul 1839 a făcut Barițiu 
împreună cu amicul și colegul sëu de 
muncă Iacob Mur0șianu o câlëtorie la 
Viena unde a mijlocit Ia guvernul central 
ca foile »Gazeta de Transilvania« și 
»Foia pentru minte« sé potă întră cu 
poșta și în Bucovina. La 1840, după 
detronarea principelui Munteniei Alex. 
Dimitrie Ghica, urma în domniă G. Bi- 
bescu, care a oprit intrarea în țâră a 
foilor lui Barițiti, care erau atât de cetite 
în România, cât numai în Moldova aveau 
vr’o 500 abonențî — numër considerabil 
pe acel timp, — și acesta oprire a urmat 
la cererea consulului general rusesc, de 
óre-ce oposiția ambelor principate (Mol
dova și Muntenia) se folosia de ele pen
tru a combate politica de cucerire a 
Rusiei. La anul 1841 s’a căsătorit Barițiu 
cu Maria, fica vëduvei Sofia St. Belisariü 
din Brașov, și din acesta fericită căsătorie 
au urmat noué copil. La anul 1845 sfatul 

medicilor și interesele mari națiunei române îl silesce sé se retragă 
din postul de profesor al școlei române din Brașov și s6-ș! pună tote 
puterile numai pentru foile sale, care reclamau o deosebită aten
țiune din causa censurei severe, căreia erau supuse p’atuncl publi- 
cațiunile literare, cu deosebire cele românesc!. — Memorabili! an! 
1848 și 1849 aflară pe Barițiti la postul sëu; densul a făcut parte 
din comitetul național, a participat la adunarea ținută în 3/15 Maiu 
1848 pe câmpul libertăți! dela Blașiti, a subscris protocólele și 
petițiunile cătră monarch în calitate de vice-president al acelei 
adunărî. In Octombrele anului 1848 înființându-se în Transilvania 
»Comitetul de pacificațiune« fù chemat Barițiti la Sibiiù unde fù 
denumit totodată și membru al »Comitetului pentru apërarea țerei.« 
Astfel Barițiti a stat 4 Iun! de Zile și a lucrat la ambele comitete, 
ér foile și le-a lăsat în acest timp în grija prietinilor și colabora
torilor sei Andreiü și Iacob Murășianu. La 11 Mărțișor 1848 cade 
Sibiiul în mânile insurgenților, dec! Barițiti cu ceialalț! membri ai 
comitetului sé vëd siliți a se refugia prin România și pe unde
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putură. Barițiu atunci a trecut în România și s’a așecjat la Câm- 
pina, unde se refugiasă și familia sa. Dar de aci fù escortat la Ploiesci, 
de o patrulă ruséscâ, de unde după doué sëptëmânï fù dus la 
Cernăuț, de unde fù eliberat la întrevenirea nobilei familii Hur- 
muzachi, care l’a și dus la moșia s’a în Cernauca, unde a stat 
până după pacificarea Transilvaniei. După pacificare se întorse-n 
Brașov, unde își reîncepù activitatea de çliarist. Dar la 1850 fură 
sistate ambele lui foi prin decret gubernial din causă că publi
case raportul lui Avram Jancu după originalul germân apărut în 
Viena contra ordinului autorităților, care-i interziceau aceea tipă
rire. Șese luni de Z^6 n a mai putut apărea Gazeta, până în 
fine o luă Iacob Mureșianu sub rëspunderea lui, remânând G. Ba- 
rițiii colaborator al acestui organ atât de prețios pentru noi. — 
La 1852 a înființat un consorțiu de cormercianți din Brașov fa
brica de hârtie din Zernesci și pe G. Barițiii l’a denumit director 
cormercial. In interesul acestei întreprinderi fâcù Barițiii câlëtorii 
prin Belgia, Francia, Elveția și pe aiurea, numai și numai ca în
treprinderea se prospereze. A și stat în fruntea acestei întreprin
deri aprôpe 20 de ani. — La 4 Maiu 1850 s’a înaintat ministrului 
de culte și instrucțiune publică din Viena o rugare, ca së se dee 
Românilor din Brașov concesiune pentru zidirea unui gimnasiu; 
acesta rugare încă a eșit din mâiéstra péna a lui Barițiă. Lucra
rea lui ca notar al representanței bisericesc? din cetatea Brașovului 
delà anul 1855, adecă în timpul, când s’a tractat despre înființa
rea gimnasiului român din Brașov, și anume propunerile lui din 
ședința delà1 18 August 1851, së vëd astăZi realisate. - - Planul 
așternut în ședința delà 18 Februariu 1855 pentru o școlă reală și co
mercială încă l’a vëdut esecutat spre cea mai mare bucurie a né- 
mului românesc, așa cât cu drept cuvânt s’a esprimat comitetul paro- 
chial, »terenul culturei era numai o țelină, când s’a dus Barițiii 
la Brașov, și astăZI vedem un pământ roditor. Semințele aruncate 
în pământul lucrat de densul le vedem dând rode îmbelșugate.« 
»Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura po
porului român« în mare parte este opera lui G. Barițiu. El a lu
crat statutele ei la anul 1860. El a servit’o cu abnegațiune și zël 
admirabil în calitate de secretar, de redactor al organului ei și 
de președinte, pururea însuflețit pentru scopul ei sublim ; și dacă 
astădî vedem »Asociațiunea« organisată într’un corp moral, bine 
închiegată, dacă astăzi privim cu mândrie la institutul superior 
de fetițe, care este o podobă a Sibiiului și a némului românesc, 
dacă astădî femeia română a început a fi un factor puternic în 
viâța nostră culturală, națională și chiar politică: un sentiment de 
gratitudine se stêrnesce în piepturile nostre față cu președintele 
»Asociațiunei« (G. Barițiu), care și întru adêncile sale bătrânețe 
Ziua noptea se jertfia pentru educațiunna viitorelor mame române, 
a acestor odrasle fragede, între care petrecea mai bucuros ca ori 
și unde, luminându-le, învëçându-le, îndemnându-le la virtute și 
aprindênd întrînsele focul sacru al românismului (Dr. Aug. Bunea: 
»Cuvêntare biser. ținută la înmormântarea lui G. Barițiu.« »Tran
silvania«, pag. 137—148 pro 1893.)

Cu anul 1861 se încep luptele politice în monarchia întrégâ, 
decî și la noi Românii. Barițifi a conlucrat la tote adunările și 
coferințele Românilor; la dieta din Sibiiu (1863/4) a participat ca 
regalist și a fost ales de acesta în douë rânduri ca deputat în 
senatul imperial din Viena. In 1866 a mijlocit împreună cu Dr. 
Ioan Rațiii încuviințarea prea înaltă pentru organisarea a patru 
legiuni de voluntari români, care însë nu au fost activate din causă, 
că preste scurt timp s’a încheiat pacea între Austria și Prusia. In 
același an a fost Barițiii ales de membru al Academiei Române, 
unde a fost dintre cei mai zeloși lucrători pân’ la mortea, care 
l’a ajuns chiar atunci când era președinte al ei ca și al Asocia
țiunei Transilvane! — După retragerea s’a delà postul de director 
al fabricei de hârtie din Zernesci s’a mutat la Sibiiu, unde a în
ființat Ziarul „Observatorul“ (1878—1885) pentru a cărui ținută i 
s’au intentat 3 procese politice de presă, în cari însë juriul din 
Sibiiu l’a achitat unanim. La 1881 s’a organisât partidul național, 
unde Barițiu nu numai a fost ales în comitetul central, dar însuși
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a compus Memorialul publicat din însărcinarea conferinței electo
rale ținute în Maiü 1881 la Sibiiü, ér la 1884 a fost ales presi- 
dent al comitetului național și a ocupat acest post până la retra
gerea sa din viâța politică, întâmplată la 1887. Dela acest an și-a 
consacrat G. Barițiii íntréga activitate Asociațiunei Transilvane (pe 
care a servit’o ca secretar I. și redactor al »Transilvaniei« 1861 — 
1888, apoi dela 1888 ca president și delegat la școla de fete din 
Sibiiu) și lucrărilor sale istorice.

Și pe lângă tóté aceste ocupațiunî grele și de multe soiuri 
ajunse la frumósa vârstă de 81 anî, mulțămită cumpătului séu 
întru tóté — afară doră de muncă, unde nu scia cumpăt, lucră 
atâta, cât pe totî îi punea în uimire. La 12/24 Maiü 1892 îm
plinind frumósa etate de 80 anî, Barițiu a fost sărbătorit de în
treg nemül românesc și destins cu cele mai mari onoruri din par
tea poporului seu recunoscător. Academia română, a bătut din 
acest incident o medalie comemorativă, ér în Marté 1893 l’a ales 
president. Preste scurt timp apoi s’a bolnăvit și a repausat în Si
biiü la 2 Maiü 1893, fiind înmormântat în curtea bisericei române 
gr. cat. lângă mormântul lui Papiü Ilarion.

Etă cum descrie »Transilvania« din 15 Maiü 1893 decursul 
înmormântărei acestui prea demn bărbat:

»După o scurtă bolă de 5—6 Zile, dar consciu până în mo
mentele din urmă, venerabilul veteran George Barițiii, Marți la 
20 Aprile (2 Maiu), la o oră din Zb încungiurat de iubiți! săi fa
miliari : un fiü și patru fice, închise ochii pentru ultimul somn, din 
care nu mai este desceptare pe păment«.

»Vestea acestui trist eveniment străbătu cu iuțâla fulgerului 
prin cetatea nostră, și asemenea prin patria nostră ba în totă ro- 
mânimea. îndată fâlfăiau stéguri de doliu de pe casa »Asociațiunei« 
pentru președintele, și a bancei »Albina« pentru vice-președintele 
séu; și la câteva óre se întruni și comitetul Asociațiunei și dete 
espresiune profundei sale dureri pentru perderea preastimatului 
seu președinte, luă măsurile de lipsă pentru înmormântare și în- 
sciință despre tóté acestea pre Academia română din Bucurescî 
(a cărei președinte era) și pre tóté despărțămentele Asociațiunei. 
Nenumărate depeșe din tóté părțile, una chiar dela Curtea regală 
din Bucurescî, începură a veni la familia în doliu, la presidiul și 
oficialii Asociațiunei și la particulari, ér a doua Zi se presentau 
la casa defunctului șiruri de particulari și deputațiuni, din loc și 
chiar din afară; ér cununile dela familii, corporațiuni și particu
lari pare că voiau se prefacă casa de doliu într’un răișor verde 
înflorit, în care dormia frumos, neschimbat, căletoriul obosit de 
luptele unei vieți de 81 ani.

In conțelegere cu comitetul Asociațiunei, familia puse în
mormântarea pe Ziua de 23 Aprile, Ziua s. m. martir Georgiü, 
Ziua onomastică a scumpului decedat.

La diua acésta timpul era de tot nefavorabil, cu ploiă și ră- 
călă; dar cu tóté acestea la óra hotărîtă nu numai spaciósa curte 
și casă a »Asociațiunei«, unde avea răposatul locuința sa, ci și 
strada Morii era plină de omeni, din loc și din tóté părțile. Pre- 
senți erau archiepiscopul și metropolitul ortodox Miron Roman, 
cu întreg consistoriul archidiecesan, vicariul capitular din Blașifi 
I. M. MoldovanU cu numărosă asistență, cornițele suprem, vice- 
comitele, președintele tribunalului, directorul de finanțe, directorul 
superior școlar, inspectorul școlar, primarul cetății etc. ș. a.; ér 
din afară deputațiuni ale comunelor și despărțămintelor: Săliște, 
Mercurea, Sebeș, A.-Iulia, Orăștia, Deva, Hațeg, Abrud, Clușiu, 
Bistriță, Năsăud, Reghin, Mediaș, F'ăgăraș, Brașov, ș. a. Cu deo
sebită plăcere se îndreptau privirile tuturor celor presenți asupra 
deputațiunei Academiei române din Bucurescî, carea pre lângă o 
prea frumosă cunună trimisă pre p. t. dd. A. lonescu, 1, Calenderu, 
V. Maniu, N, Quîntescu, și I. Bianu, a da președintelui său onoru
rile din urmă. Asemenea era representată Asociațiunea transilvană 
prin comitetul séu complet; apoi institutul de credit și economii 
»Albina« și diferite reuniuni și alte corporațiuni.

Ceremonialul funebral îl îndeplini în mod demn domnul vi- 
cariü capitular din Blașiii I. M. Moldovanü, cu asistința canonicilor 



PAG. 86. ..REVISTA ILUSTRATA.“ ANUL I.

A. Micu, Sini. Popii Mateiu, Dr. A. Grama, ppr. I. V. Russu, I. 
German și G. Munteanu; diaconi N. Togan și Z. Pascu, — în cur
tea Asociațiunei frumos decorată, âr cântările funebrale le esecută 
sub conducerea profesorului seu Iacob Mureșianu, chorul tinerimei 
studiose din Blașiti. Cuvântul funebral îl țînu p. secretar Dr. Au 
gustin Bunea, cu voce sonoră și vervă oratorică, cuprinzând și bi
ografia distinsului nostru bărbat.

Apoi, urcându-se pe o treptă a catafalcului acoperit cu cu
nuni, academicianul din Bucuresci dl 2v. Ionescu, arătă în cuvinte 
însuflețite și însuflețitore meritele răposatului pentru crearea și 
înflorirea presei române, »regina opiniunei publice«, pentru descep- 
tarea poporului român și pentru înălțarea Academiei române, ca- 
rea înainte cu câteva săptămâni îl alese președinte al seu . . . .

In sunetul musicei capelei urbane, mărețul cortegiu funebru 
se puse în mișcare: în frunte tinerimea școlară: fetițele școlei 
elementare și superiore civile, tinerimea teologică-clericale din Si- 
biiu, chorul vocal, preoțimea în funcțiune, apoi carul cununilor și 
carul mortuar, însoțit de amêndouë părțile de junimea academică 
din Cluș, Budapesta, Viena etc. representată fiecare prin câțiva 
tineri anume venițî spre a petrece la locul de repaos pe marele 
nostru Barițiti. După carul mortuar urmă în jale adâncă familia : 
fiul și patru fice cu soții și copiii lor; după ea delegațiunea Aca
demiei, membrii comitetului Asociațiunei, comitetul alegătorilor 
români, corporațiuni preoțesc! și mirenescî, cetățenesc! și țărănesc!, 
reuniun! de bărbați și femei, și în fine trăsurile-

Astfel cortegiul însoțit de mii de privitor! se duse la bise
rica gr. cat. și în curtea bisericei se termină cultul religios.

Apoi urcă tribuna preparată secretariul prim al Asociațiunei 
părintele Z. Bolti și aduse răposatului mulțămirile aceleia pentru 
sacrificiile prestate ei delà începutul ei până la eșirea sa din viăță.

După acesta urmă cuvântul dlui Dr. Aurel MurSșianu în nu
mele presei române și în special a »Gazetei Transilvaniei«, înte
meiată de George Barițiu și acum redactată de autorul.

In fine vorbi doctorandul în medicină loan Capșa în numele 
junimei academice.

Terminate și aceste frumose manifestațiun! ale stimei și iu- 
birei poporului român cătră destinsul său fiiü, sicriul, cu rămăși
țele pământesc! ale preameritatului Georgiù Barițiti se redede pă
mântului; dar toți duseră cu sine propusul și chiar votul de pie
tate, a păstră pentru totă vieța memoria lui întru inima sa«.

Și rogu-vă, care Român pote se nu păstreze în inima sa 
memoria scumpului nostru G. Barițiu, care a trăit numai pentru 
neamul său, care, „ca toți scriitorii adev&rați și mari, cari au civili
sât, ér nu au stricat omenimea, încă a urmărit numai un scop sfânt, 
scopul de a rispândi adevărul, binele și frumosul (Dr. A. Bunea: 
Cuv. bis. la înmormântarea lui G. Barițiu, »Transilvania« nr. 5, 1893.)

Din multele lui lucrări spirituale, scrise cu măestria ce-1 ca
ractérisa, vom aminti aci numai următorele : „Gazeta Transilvaniei“ 
fundată și susținută de el delà 1838—1850; „Memorialul“ confe
rinței din 1881, acest Credeu național, care a străbătut în con- 
sciința poporului român. Acest Credeu, care — după cum cu drept 
cuvânt se esprimă dl Dr. A. Bunea în cuvântarea mai sus citată: 
»Toț! îl sciu, toț! îl cunosc, toț! îl profesâză, și mulț! sufer mar
tiriu pentru el. Sute de tiner! învățațî, care pentru acest Credeu 
nu-ș! pot căpăta aplicațiune în acesta patriă sfințită de sângele 
strămoșilor noștri, se despart de părinți, frați și surori, cu inima 
sângerată îș! iau rămas bun delà plaiurile, văile și codri! Transil
vaniei, și îș! caută pânea de tote filele într’altă țâră, până când 
î! mistuesce dorul învăpăiat de vatra părintâscă. Alții îndură cele 

mai grele prigoniri, și caută cu jale cum sunt daț! în lături, ca 
să se împărtășescă din benificiile statului nisce venetic!, ai căror 
părinț! póte nici nu s’au născut în acestă țâră, ér alți! umplù de 
gemetele și suspinele lor bolțile întunecate ale temnițelor.« — Ba
rițiu a mai elaborat un dicționar germân-român (1835—1854) și 
altul magiar-român (1869); a publicat numerose studii, în cea mai 
rnare parte istorice, în foile sale (mai ales în »Foia pentru minte, 
inimă și literatură 1838—1850) în revista „Transilvania“, al cărei 
redactor a fost aprópe 20 de an! și în Analele Academiei române. 
A colaborat 2 an! și la Dicționariul și Glosariul Academiei. — 
Scrierea sa principală este: „Părți alese din Istoria Transilvaniei 
pe 200 de an! din urmă“ (ediția W. Krafift în Sibiiû) Vol. I se 
ocupă cu evenimentele delà Mihaiu Apafi 1683 până la 1848; 
vol. II cu istoria revoluțiunei și erei absolutice până la 1860; âr 
vol. III cu istoria anilor 1860—1883. Opiniunile și credințele po
litice ale lui Barițiu sunt cuprinse în foile lui și în Memorialul conf. 
din 1881. Pătruns de dreptatea causei Românilor din țările coronei 
sf. Stefan, el nu pretinde pentru poporul său decât concurință li
beră pe tóté terenele activități! omenesc! și parte drâptă, propor- 
ționată la sarcine și folóse. El a luptat aprópe 55 de an! pentru 
egala îndreptățire și înaintarea culturală a Românilor cu un zel 
întrecut numai de rara abnegațiune, care l’a caractérisât. —

Nu numai atâta, dar iubirea de pământul acesta, care a fost 
totdâuna matca românismului, nu l’a lăsat pe G. Barițiti se pri- 
mâscă nic! chiar funcțiunile cele mai proventuóse, cu care a fost 
imbiat din partea Românilor de dincolo, cărora a dat tot-dâuna 
mână de ajutor ca se elupte libertatea și înflorirea țăreilor. Se 
amintim aci numai dóue cașuri:

La 1859 avea în mână decretul prin care fuse denumit in
spector general preste școlele din Moldova, cu salar fix de 800 
galbin! pe an, âr în Septembre 1860 i se oferise prin ministrul Fi- 
lipescu redacțiunea »Monitoriului oficial« cu salar fix de 1500 lei 
pe lună, dar nu-1 putură ademeni nic! oficiile acele onorifice, nic! 
salarele cele grase, ci rămase neclintit la locul său, și luptând cu 
cele mai mar! neajunsuri, a continuat a servi causa poporului său, 
prin muncă neîntreruptă și la locurile cele mai espuse ca învăță
tor, publicist, conducător politic și literat (Diaconovich: Enciclo
pedia Rom. pag. 401).

Credința bisericei sale totdâuna a păstrat’o neatinsă ca o 
mângâiere în çlile de restriște, și acâsta a făcut’o cu atâta mai 
vârtos, că el fusese chirotonit de lector și ipodiacon al bisericei 
catedrale din Blașiu, și dacă nu a îmbrățoșat și diaconatul și preo
ția, acâsta este a se atribui numai iubirei sale de neam, care l’a 
chemat se lupte pe terenul părăginit al culturei și politicei românesc!.

După tóté aceste, se nu esclamăm cu poetul:
Cum se nu te-nchirit în fața unui astfel de colos 
Și-n genunchi de admirare se nu-i dai smerit prinos, 
Sciind că până-ntr’amurgul gârbovitei bătrâneți 
El a răbdat vigelia nestatornicei vieți!

Asociațiunea Transilvană, și prin ea întreg neamul românesc 
i-a adus un »smerit prinos« întemeind fondul „George Barițiti“ în 
memoria lui, care fond se dotâză an de an cu fl. 1000, — din 
budgetul Asociațiunei și se alimentâză prin colecte, donațiun! etc. 
având destinațiunea a sprijini întreprinderi literare, precum și a 
ajutoră scriitor! român! lipsiț! de mijlóce. Acest fond trece preste 
5000 fl. v. a.

Până se iasă biografia completă a acestui mare și rar bărbat 
al nostru, cetesce-o iubite cetitor acâsta scurtă eșită din până unui 
muritor, care nu póte fi nic! umbra aceluia, și te închină smerit 
memoriei lui Barițiti! 1. P. R.
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Plângerea și mângâierea Evei.
(de Cornelia de Machern).

»Părinte ceresc!« suspină Eva într’o cjii, când fata ei își as
cunse fața aprinsă la sinul mamei, ducându-se apoi plângând dela 
ea — »nu ne-ai pedepsit prea aspru de tot pre noi fícele pămân
tului? — Pe mine mai plecat sub jugul bărbatului meu, — acesta 
am meritat’o și vréu sé o suport; ínsé fetele mele, urmașele mele 
din timpurile celea mai depărtate — vor fi ele totdéuna celea slabe, 
celea asuprite, nici când nu se va lua déla ele blástémul greu? O 
spune-mi — care va fi sortea némului meu în timpii viitori?«

Dumnezeu făcu un sémn cu mâna, și îngerul timpului sé 
apropia cu o față seriosă. El deshisă la porunca celui Atotputer
nic, o scriptură mare înaintea ochilor plini de lacrămi ai Evii.

»Ce vedi?« <Jise Domnul.
Eva îșî frânsă mânile. »Iubire și durere, sperare și suferință,« 

cjise ea apoi. »Sexul meu ínsé e cu deosebire ales pentru sufe
rință. Eu véd cum bărbatul cumpérá și vinde femeia. Véd sclăvie 
și desondre, asuprire și rușine. Rare ori véd femeia ca pe con- 
sdrta lui, mai demulte ori ca pe servitdrea — ba chiar și ca pe 
roba lui. Și ea trebue se supórte acésta! Pécatul meu — greul 
meu pécat!« strigă Eva și căcjlu la picidrele celui Atotputernic.

Dumnezeu o ridică cu iubire părintescă- »Tu ai greșit și 
acum te pocăesci,« cjise el femeii carea plângea. Suportă-ți cu pa- 
ciință sortea în vederea promisiunii mele- O vieță petrecută într’o 
penitință tăcută și abnegare smerită, îți va recâștiga odinioră aceea 
ce doresc! — paradisul pierdut.

Ca și cuprinsă și stăpânită de un dor ferbinte, își întinsă 
Eva mânile după fericirea dispărută.

»Cetesce mai departe, în marea oglindă a viitorului« porunci 
Dumnezeu.

Și Eva sé uită din nou în carte. »Aici véd femei cari au 
ajuns la domnie, cari au stăpânit — asemenea bărbaților — popdre 
și țâri. Inse — ele domnesc prin șirețenie și pasiuni; adeseori își 
fac preste cadavre, drumul spre tron. Cu puterea frumseții lor ii 
aduc pe regi și principi la picidrele lor; dar apoi ii tradcză chiar 
și pe aceia pe cari mai înainte pretindeau că îi iubesc. Părinte 
ceresc — nu așa are sé domndscă femeia pre pământ — nu acesta 
este menirea ce i-ai dat’o; arată-mi un alt chip!«

Tăcutul, palidul înger al timpului întorse pagină după pagină, 
din cartea cea mare a viitoriului. Acum se aretară ochilor Evei 
genialele femei, eroicele mame din anticitate. Profetese și vestale 
trecură în liniște pe dinaintea spiritului ei. Ea vétju reginele și 
ímpérátesele lumii vechi, principesele tuturor popórelor și semin
țiilor — dar vécjü totodată și mulțimea cea mare robită a geniului 
femeiesc din evul vechiü, străbătută de o singură strigare puter
nică și neîncetată după emancipare. Și Eva suspină.

Deodată ínsé i sé însenină fața — privirea ei esaltată se opri 
asupra unui chip din timpii viitori. »Părinte ceresc, cine este Ea, 
acea una care sé înalță acum asemenea unui sdre, înseninând 
întunerecul miseriî pămentescl? Esistința fetelor mele ia o altă 
formă acum — o viață nouă începe a sé arăta pentru némul 
meu. Fetele mâniei, de odinioră, sé fac acum ficele binecu
vântării; ele își înalță capul, și ajung mari, libere și fericite în 
acea una, care este mai pre sus de tdte. O spune-mî, Părinte 
ceresc, cine este ea!«

Preste vârful codrilor trecu un frémét lin — valuri de mi
resme isvoriră din tremurătorele calice de flori și în aer cânta și 
suna ceva asemenea unui cor de armonii dulci din cale afară.

»Acesta este acea una, a doua Evă,« çlise cel Atotputernic; 
»Femeia cea tare și biruitdre a morțiî. In ea și prin ea va reîn
via nemul teu din nou și erăși sé va întări; și și puterile slabe 
vor sâvârșî lucruri mari, și spiritele mici së vor înălța. Blâstëmul 
nu se va lua delà ele — însë mai mare va fi darul. In ea së 
vor binecuvânta toți câți vor vrea së se împărtășescă de binecu
vântare; ea nu va vrea së fie decât numai servitorea Domnului 
—■ însë o vor numi-o regina ceriului și a pământului!«

Eva privi estasiată în sus. »Eva cea nouă,« șopti ea, și o 
roșață viă îmbujură fața ei, în chipul cum roșața ceriului, de seră 
învioreză colorea zilei ce apune — »o ce nume mai are ea Pă
rinte ceresc — spune-mi-1, ca sunetul lui dulce së-mi înveselescă 
inima cât voift trăi!«

Dumnezeu făcu un sëmn cu mâna și un cor de îngeri cânta 
iubilând: Cea plină de dar, fântâna darurilor — Maria! în aer 
suna: Maria, și tote cerurile repetară în glas de bucurie: Maria.

»O regină, o principesă a ceriului și a pământului,« <jise Eva 
gânditore — »cât de plină vei fi de onore, putere și mărire!«

»Da,« cjise Dumnezeu, »mare va fi odată puterea ei, pen- 
tru-că mare va fi micșorarea și umilința ei. — Supunerea și umi
lința sunt corona cea mai frumosă a femeii, er blândeța și paciința 
celea mai puternice arme ale ei. Prin o supunere tăcută va stă
pâni femeia inima bărbatului puternic; subordinarea ei de bună
voie va învinge volnicia lui superbă. Sortea ta, fică a pământului 
—■ bine că-i răbdarea, suferința și modestia — dar și puterea, tă
ria și indestulirea ta atârnă chiar delà acesta sorte a ta.«

»Astfel vor fi și altele tari întru răbdare și abnegare, ase
menea acestei femei, acestei minuni a darului,« (¡lise Eva — vor 
merge multe pre urmele ei luminose?«

Tăcutul înger al timpului întorse erăși foie după fdie din 
cartea cea misteriosă. Acum vëçlu Eva trecând pre dinaintea ochi
lor ei, cete de ficidre îmbrăcate în alb; martire tinere alergând 
cu însuflețire spre locul de pierdare și fete mândre de împërat 
punându-și cu umilință, vëlul pre cap, desprețuind mărirea și de
șertăciunea lumescă. Ea vëçlu mii din semința ei, chieltuindu-șî 
tinera lor vieță în servițiul iubirii desëvêrçite și a îndurării ce 
nu obosesce nici când — ce e drept nu fără ore care luptă, to
tuși incuragiate și întărite de vederea lui Dumnezeu și a ei — 
a celei Prea înalte și cerescï. »Nu së va luă delà ele blâstëmul, 
însë mai mare va fi darul« șoptiră buzele Evii: »binecuvântată 
fii tu cea plină de dar, Tu mama cea nouă a lumii, ave tu carea 
ai schimbat în mântuire blâstëmul, pre care l’a fost adus Eva cu 
pëcatul ei — ave Maria!«

Ave Maria — cântară corurile îngeresc! și se înalțară spre 
ceriuri, iubilând.

Eva së duse delà Dumnedeu, mângâiată — și pierdută într’o 
meditare profundă. Dinaintea ușii bordeiului din apropiere sta 
Adam, ostenit, rëdëmându-se de hîrlețul séu. Eva së apropie de 
el și sërutà mâna înăsprită de lucru a bărbatului ei. El o cuprinse 
cu brațele sale vinjose și o strînse cu iubire la piept. »Totuși 
ești tu corona vieții mele,« d* se e' cu intimitate și o conduse în 
lăuntrul liniștitei colibï.

Tradusă de Enea Pop Bota.
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Biserici și preoți în America.
De când cu proiectul de lege pentru salarisarea preoților 

din țera nostră, tote fiarele din patrie s'au ocupat și se ocupă 
neîntrerupt mai mult sau mai puțin, de cestiunea bisericilor și a 
preoților. Pe viitor, preoții noștri se vor ferici cu d’a sila. Vorba 
ăluia: de necas vor mânca și plăcinte.

In frământările acestea reproducem după o foie germână 
un articol forte caracteristic despre bisericile și preoții din lumea 
nouă, adecă din America. Cetitorul va afla din el, de sigur, multe, 
lucruri interesante. Articolul portă titlul de sus și are următorul 
cuprins :

Este cunoscut, că americanii, cari au atâta aplecare spre 
materialism, au un simț bisericesc pronunțat, propriu. Dumineca 
se serbeză aprope mai strict, ca în Anglia, numărul bisericilor și 
capelelor, în proporție, este mare și în orașele mici ale Uniunei 
americane. In orașele mari preoții sunt salariați de tot bine, po- 
siția lor în societate este cu multă vaZă, er influența lor, asupra 
tuturor claselor, însemnată. Bisericile, a căror spese de clădire 
trebue se le suporte membrii comunității din punga lor, adese
ori sunt clădiri pompose și artistic executate. Și cintirimurile se 
întocmesc largi și demne, adesea în mijlocul unor parcuri fru- 
mose. întocmirea și întreținerea lor înghit sume enorme; monu
mentele singuratice, nu arare ori, se plătesc cu mii de dolari.

Mai interesantă de cât partea acesta a bisericilor în America 
este particularitatea, cum s'au desvoltat referințele respective. 
Preoții americani, ca se-și umplă bisericile, se folosesc de tot fe
lul de mijldce. Astfel s’a comunicat, nu de mult, că preotul din 
Windsor a întocmit în pifnița bisericei sale o sală de biliard, ca 
se atragă tinerimea, ce vrea se-și petrecă și se o împedece de a 
cercetă bisericile. Pe lângă multe biserici americane sunt clădite 
localități pentru petreceri de societăți, sau sunt pifnițele bisericilor 
aranjate spre scopul acesta. Ele sunt întocmite elegant, cu sale 
de concert și de ținut conferențe, cu camere pentru bibliotecă, 
pentru dame, adeseori cu bucătărie, câte-odată chiar cu sală de 
teatru. Un preot din Massachusetts, ve^end, că tineretul din co
munitatea sa se îndeletnicea cu mare plăcere în jocul d’a mincea 
cu piciorele, a așezat în biserică emblema jocului drept »atențiune 
pentru familiile membrilor din parochia sa.« Odată s’a perindat 
în cjiare următdrea notiță: »Un păstor sufletesc cu multe însușiri.« 
In notiță se spunea, că preotul metodist nunumai că predică, cu
nună, boteză, îngropă și confirmeză, ci că tot-odată ține un ate
lier fotografic, o librărie cu bibliotecă de împrumutat cărți și o 
sală de bărbierie, pe când soția sa conduce un otel cu conditorie 
și o băcănie-

In America sunt »biserici cu rote,« vagone lungi la căile 
ferate, a căror parte din lăuntru cuprind o capelă, cu altar, organe, 
vasul de botezat și strane. Aceste »biserici cu rdte« sunt menite 
pentru localitățile, cari nu au biserici proprii, cu deosebire înse 
pentru funcționarii și lucrătorii de pe la gările căilor ferate, în 
ținuturile mai slab locuite. In »bisericile cu rote« călătoresce un 
preot din stație în stație, ține serviț dumneZeesc, predică, boteză 
și cunună. Dar nunumai cu rote, ci și »biserici înotătore« se găsesc 
în America. Când pescarii se duc departe pe mare, de regulă 
ies pe mare și corăbii, în cari predică preoți. Luntrile cu pescarii 
plutesc la o qli hotărîtă, într’un loc numit de mai înainte, unde 
se întâlnesc cu corabia, pe care se află preotul. Aici se ține 
serviț dumne<^£esc, și corăbierii din multe luntre își pot face tote 
rugăciunile.

Un preot luteran din statul Kentuky era în prima linie preot, 
catechet, conducător și proprietar al unei școle de fete superidre 
și proprietar al unei librării; în a ddua linie funcționa ca notar 
și ca ven^etor de bilete pentru calea ferată și pentru societăți 
de navigațiune, era representantul unei societăți de asigurare asupra 
vieții și mijlocea vinderea de moșii pentru inmigrați. Pe lângă 

tote acestea era teolog zelos, predicator bun, și avea o cultură 
forte largă. Născut era în principatul Reuss în Germania, a stu- 
tudiat teologia în Lipsea și sórtea l’a aruncat în America. Din 
causă, că parochienii lui erau inmigrați săraci, și-i puteau plăti 
numai o lefă de 400 dolari, nu se scandalisară de ocupaciunile 
laterale ale păstorului lor.

In orașele mari americane, din contră, preoții sunt honorați 
escelent. Dr. Hali, cel mai de modă și mai căutat preot în 
Newyork, trage salar fix de 25000 dolari (50 mii fl.), ér venitele 
laterali, la botezuri, cununii și înmormântări, sunt cu mult mai 
mari de cât léfa ordinară. Reverendul Talmage, în Brooklyn, 
câștigă la an cam 30.000 dolari, ér cei mai bunișori predicatori 
în Chicago, St.-Lonis, Milvaukee etc. au venituri dela 10—20000 
dolari.

Departe spre apus, în coloniile cele nouă, și spre amedă-Zi, 
firesce, preoții sunt mai reu dotați. Aici nime nu-i iea în nume 
de reu unui preot, că el are și câștiguri laterale. Funcțiunea pre
otului protestant, în America, este o profesiune ca oricare alta. 
AstăZi dascăl ori redactor, în anul viitor neguțător, cinci ani 
mai târZiu predicator — acésta este adesea calea, ce o percurge unul 
sau altul. De aceea și educația unui preot protestant din America 
este forte feliurită. Unul póte c’a fost în patria sa de mai nainte, 
Anglia sau Germania, teolog, altul s’a bucurat de o crescere sci- 
entifică într’un »college« american, sau într’un seminar de preoți, 
mulți înse, cu deosebire cătră vest, n'au nici o școlă mai înaltă, 
înainte cu câțiva ani — istorisesce un învățat germán — când 
am ținut o conferență în Syrakusa, în statul Newyork, într’o re
uniune germână, la discusiunea, ce a urmat asupra temei de con
ferență, luă parte cu mult zel și un măestru croitor vorbăreț. 
Câți-va ani mai târZiu, am ținut în aceeași societate, altă confe
rență, dar acum n’am mai văZut pe vorbărețul »erou de ac.« 
întrebând de el, mi s’a respuns că, ca croitor a falimentat și că 
acum a ajuns preot de țâră în Texas, unde dumineca predică 
păstorilor de vite.

Fără îndoiâlă, sinódele americane cer de mai mulți ani, ca 
să se denumescă numai astfel de persóne ca predicatori, cari au 
absolvat un seminar teologic și au depus examene. Acésta dis- 
posiție nu se observă mai de loc în ținuturile vestice.

Mulți preoți americani se pregătesc pentru chemarea lor în 
următorul mod original: Dațî afară din școlă, cu cincispreZece 
ani, întră la un preot ca servitor și scriitor, mai târZiu ajung 
secretar, ajută la serbătorile besericesci și familiare și astfel, se 
deprind în tote. Indată-ce și-au adunat apoi, puțin capital, cer- 
cetézá câțiva ani un seminar de predicatori, depun examenele în 
ele și devin preoți. Cunosc (Zice scriitorul ardeiului), un număr 
însemnat de preoți americani, chiar și germânî, cari și-au făcut 
educația astfel și astăZi sunt dintre cei mai cu vaZă în statele unite.

Preoții americani se angajăză cu condiție d’a li se puté ab- 
Zice cu o jumătate de an, cu un an sau doi ani înainte, dacă 
nu au contracte deosebite. Dacă predicile unora sunt plictisitóre, 
fără spirit, dacă nu conțin satiră și viț, consiliul bisericesc le ab- 
Zice și își caută o nouă putere. Este greu se găsesc! omul dorit 
în loc, de ore-ce preoții americani se sciu lăuda și nu desprețuesc 
reclamele Ziaristice. Tema despre care voiesc se predice dumi
neca o anunță în inserate de câte două colóne, și în notițe redac
ționale din numerii de sâmbătă séra. »Ospețiî sunt invitați și se 
bucură de intrare liberă,« termină de comun anunțurile. Ase
menea anunțuri veZi adeseori și în »Ziarele germâne din America.« 
Dela sine se înțelege, că predicele de deminăță, ale preoților 
celor mai distinși, se censurésá și în pressă, dela a cărei favor 
și bunăvoință atârnă preoții americani aprópe mai mult, de cât 
cântăreții și artiștii.
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întreținerea bisericilor americane consumă mari sume. La 
multe biserici sunt angajați cântăreți și cântărețe cu lefuri în
semnate. Spesele de întreținere pentru biserici și lefurile, se 
adună în forte multe feluri. Scaunele din biserică se închiriază 
în fie-care an. Membrii zeloși aranjază bazare, concerte, fac co
lecte, în chipul acesta adună sume considerabile. La zidirea bi
sericilor membrii singuratici contribue cu sute și mii de dolari. 
Pentru membrii, cari au dăruit 300, 500, 1000 dolari se așa<jă în 
clădire câte o petră, în care e săpat numele și suma contribuită. 
(Așa va fi și la casa nostră națională. Red. Rev. II.) Ambiția este 
mult mai lingușită prin asta. Adese-ori se zidesc biserici pentru 
speculă. Un architect întreprincjetor, îșî cumperă într’o comună 
nouă un loc, zidesce pe spesele sale o biserică și angajeză un 
preot tiner, necăsătorit, cu înfățișare frumosă și cu dar de vorbire. 
Acesta îndată își adună în jur un cerc statornic de ascultători. 
Se formeză comunitatea, care în cele din urmă, cumperă biserica 
dela architect, acesta părăsesce localitatea, se duce în altă parte 
se-și cerce de nou norocul.

Că în America sunt sute de comune protestante, în cari 
domnesce un spirit mai bun și mai serios, este afară de totă în- 
doela. Bisericile acestea înse, nici pe departe nu sunt așa bine 
cercetate, ca ale predicatorilor la modă. La tot cașul referențele 

bisericei protestante în America, se deosebesc forte mult de cele 
din Europa. Chiar și »Salvation Army« (armata fericitorilor = o 
sectă religiosă) pășesce în America cu mult mai passionată, mai 
neguțătoresce, și milităresce mai încordată, ca in Anglia. Adese-ori 
cetesci programul serviciului dumnecjeesc, al armatei fericitorilor, 
în următorea formă: »La orele 11 scoborirea spiritului sânt, la 
H^/2 o voie bună înfricoșată, punct 12 mare năvală asupra dia
volului, pe totă linia, la 1272 galopul aleluia si marșul de reîn- 
torcerea trupelor în casarme.« Predicile acestor preoți femenini le 
ascultă multă lume.

Mulți preoți și preotese (predicatore) pe lângă chemarea lor 
până la ore-care grad, fără se caute câștig material, sunt și mij
locitori de căsătorii. Cu ocasiunea petrecerilor de veră, de pădure, 
cum și la convenirile de ceaiu, erna, — tote aceste petreceri le 
conduce preotul respectiv în personă — se fac multe legături de 
căsătorii, er de picnicurile anumiților preoți vorbesc cu însuflețire 
parochienele unor comunități.

Se mai pomenim în sfârșit, că deja și Negrii protestanți și-au 
căpetat o biblie ilustrată. In acesta mulți ângeri, cum și Adam 
și Eva — sunt desemnați negru. Biblia Negrilor protestanți are o 
trecere forte mare la poporul colorat (colored people).

P. P.

------

AS( )C IAȚI UNEA
pentru literatura română și cultura poporului român.

(Din datele scose din Nrul festiv al »Transilvaniei« și din alți numeri al organului Asociațiunei.)

îndată după potolirea revoluției din anii 1848 și 1849, din 
care scăparem liberi, dar mai numai cu sufletul în őse; îndată ce 
poporul nostru avii nu numai dreptul de-ași da copii la scotă, ci 
și sperarea că învățând, vor ajunge sorte mai bună decât cei ră
mași fără învățătură — se umplură tóté școlele patriei cu copii 
de ai poporului, de ai foștilor iobagi. Acesta împregiurare umplù 
de bucurie inimile archireilor noștri și a tuturor fruntașilor ce 
aveam și-și puseră în gând se facă o însoțire culturală a tuturor 
Românilor din acesta patriă, a cărei scop (§ 2 din statute) se fie: 
înaintarea literaturei române, și cultura poporului român în deo
sebitele ramuri prin studiu, elaborarea și edarea de opuri, prin 
premii și stipediï pentru diferitele specialități de sciințe și arte. 
Prin acesta voiau ca se concentreze puterile cele risipite ale sin
guraticelor și lumina culturei se o facă bun comun tuturor fiilor 
poporului nostru.

Și-și frământară fruntașii noștri mult mintea până la anul 
1861, când idea fù nu numai bine studiată, dar și preparativele erau 
făcute, încât numai timp potrivit asceptau pentru punerea în praxă 
a acelei idei mărețe. In fruntea acestei mișcări culturale sta feri- 
ciții archierei Andreiú Baron de Șaguna din Sibiiü și Alexandru 
Sterca Șuluțiu delà Blașiă. (Veçlï portretul la pag. 60 a Rev. nóstre. 
Nu era dar împărțită în doue tabere lamura neamului nostru pe 
acel timp fericit; toți erau numai Români curați, când era vorba 
de o afacere mare națională, cum era înființarea societății literare. 
Deci, fericiți! archierei își Ziseră: Se ne folosim de ocasiunea acésta 
bună, când poporul este una și câtă vreme avem sperare, că și 
cei din sus nu ne vor împiedeca întru realisarea acestei idei mă
rețe. Așa la 23 Octobre 1861 conchiemă fericitul archiereu An
dreiú Șaguna pre fii poporului român din Transilvania la cea de 
întâiu adunare, spre realisarea acestui sfânt scop. Și toți ascultară 
cu bucurie glasul bunului păstor, toți din tóté părțile së grăbiră 
la locul de întrunire, conlucrară cu însuflețire la punerea petrei 
fundamentale a mărețului edificiu, jertfiră cu drag filerul lor pe alta- 

riul culturei poporului lor mult însetat de acésta, ér toiagul con- 
ducëtor îl încredițară și mai departe mânilor probate ale demnului 
Archipăstor Andreiü Baron de Șaguna.

Până a nu sé face alegerile oficialilor și membrilor comite
tului, archiereul Andreiü, care convocase adunarea, espunênd re- 
sultatul dorit al preparativelor oficiale, cjice: »Predau adunanței 
constituante scaunul onorific al presidiului, ce l’am ocupat pân 
acum din încrederea Dvóstre. Și în sfârșit ridicând simțemintele 
sufletului meu cătră ceriu, çlic : Domnilor! Mésa dulcei nóstre maice 
este pregătită pentru ospeți mulți. Maica nostră a fost până acum 
îmbrăcată în doliu, dar de acum înainte se îmbracă ea în haină 
de nuntă și poftesce la mésâ pe toți fii séi, ca se strâlucéscâ și 
ea în și cu casa sa și se înnoiéscâ pre fii sëi, precum se înnoesc 
tinerețele vuitorului, și se rogă lui Dfieu fiicând: »Domne al pute
rilor, fi cu Asociațiunea acésta, acum și tot-déuna; căci tot darul 
desevârșit este de sus, delà Tine părintele luminilor. Amin.«

La aceste cuvinte scóse din nobila inimă a președintelui, 
respunde cu însuflețire eruditul și venerabilul canonic T. Ciparid 
cu următoriul cuvânt despre Puterea de viețd a națiunei române:

»Când ne uităm înapoi în istoria poporului nostru și mai ales 
la al națiunei nóstre din acésta patriă dulce, carea e întâiul légân 
al vieței române pre acestea locuri nordice orientali, mai că nu 
aflăm în seria atâtor mari secuii delà începutul celui al doilea 
al erei creștine până acum preste mijlocul al celui de al XIX, de
cât numai dile de lacreme, de dureri și de suferințe de totă forma; 
ér çlilele de bucurie pentru poporul român și pentru națiunea nostră 
transilvanică în specie au fost mai puține și mai rare, decât pe
nele de corb alb. Cultura romană, ce au adus cu sine în Dacia 
din alte părți ale lumei mai fericite și mai desfătate, și o au stră- 
plântat în acest pământ rece și înghiețat, cultura de care mărturi
sesc tóté ruinele și tóté unghiurile patriei nóstre, acele 40 cetăți, 
ce le numeră Ptolomeu în geografia sa cu numele abia cu 50 ani 
după strămutarea nostră în acest Babilon, totă, mai totă că<)u 
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pradă gintelor barbare, care înainte de a prăda Grecia și Italia, 
Atena și Roma, se par’ că din prada patriei nóstre și din ruina 
culturei romane de pre acest pământ și-au luat gust de a se în
cruntă în ruinile și ale celorlalte provincie din imperiul roman. 
Din acesta ruină totală a națiunei numai Dcjeu scie cum am scă
pat, numai ca prin minune, ci numai cu pielea și cu vieța, căci 
acelea incursiuni nu numai că ne-au răpit averea și cultura, ce o 
am avut, ci ne-au răpit și mii de mii de suflete de ale fraților 
seu părinților noștri, și decă ar fi fost mórtea lor corporală mai 
puțină le-ar fi fost amărăciunea, însë decât mórtea naturală mai 
este morte și mai cumplită pentru om: sclăvia, despărțirea de ai 
sei, și mai presus de tóté sîmțul unei ruine naționali; căci nice o 
durere póte se se asemine cu aceea durere, când vede omul nu 
numai perirea sa, ci vede deodată și perirea unei patrie, a unei 
națiuni întregi, mai fără nici o sperare de o ridicare din aceea 
perire. Inse din tóté aceste ruine provedința ne-a conservat încă 
în aceste dureri cumplite un tesaur neprețuit, care nu ni l’au pu
tut răpi nici sabia învingëtoriului, nici cruzimea tiranului, ce 
domnia pre corpurile nóstre, nici puterea fisică, nici politica infer
nală, un tesaur născut cu noi delà țîțîle maicei nostre, dulce ca 
sărutările măicuțelor, când ne aplecăm la sînul lor! tesaur mai 
scump decât viâța; tesaur, care de l’am fi pierdut, de l’am pierde, 
de vom suferi vre-odată, ca cineva cu puterea sau cu înșelăciune, 
sau cu momele se ni-1 râpéscâ din mânile nóstre, atunci mai bine, 
mai bine se ne înghiță pământul de vii, se ne adunăm la părinții 
noștri cu acea mângâiere, că nu am tradat cea mai scumpă ere
ditate, fără de care nu am mai fi demni de a ne numi fiii lor: 
limba românéscâ. Ci sperăm în provedința divină, sperăm în vâr- 
tutea neînfrântă a națiunei, pre care întru ațâți secuii nici în cea 
mai apusă sórte a ei nu a tradat’o; sperăm în marii bărbați și 
însuflețiți fii ai națiunei, care mai ales în aceste timpuri critice, 
în care se tracteză cestiunea de a fi, sau a nu fi, cu totă bărbă
ția demnă de un roman vechiű, cu totă resoluțiunea nefățărită, 
și cu pena și cu cuvântul și cu fapta au spriginit și spriginesc 
causa națională, causa culturei, în biserică, în școlă, în politică; 
cari și-au întors totă influința și posițiunea, și n’au cruțat nici 
ostenele, nici spese, numai și numai ca se spriginescă pre acesta 
națiune, cu al cărui nume se laudă și a căreia limbă o vorbesc.

Chiar și asta cji solemnă, ce ne-a adunat din tóté părțile 
patriei, e un testimoniu al vieței românesc! și o protestațiune mai 
solemnă decât și jurământul, că națiunea română nu vrea și nu 
va suferi nici odată, ca se apună din seria națiunilor ca română, 
că nu vrea și nu va suferi nic! odată aceea batjocură, ca së se la- 
pede de al sèu nume și de a sa limbă în favórea nic! celei mai 
culte națiuni și limbe în lume, cu atât mai puțîn în favórea ori
cărei alte, carea eri alaltăer! era încă necultă, barbară, și care 
până și astăcji încă nu și-a scuturat rugina, ce o rodea până la 
inimă încă înainte de 20—30 de an!, seu înainte ca de o sută de 
an!. Acesta adunare atât de numerosă, atât de strălucită, și ațâți 
bărbați bravi și demni, cari cu atâta bucuriă nu-și pregetară nici 
ostenâlă, nici spesele, ca se alerge aici în depărtare și se ie parte 
la acésta sérbâtore națională, e un document neînfrânt, că se sîmt 
măreți a fi fii ai națiunei române și a se numi cu numele strămo
șesc. Națiunile, cari viseză și trăiesc în acel vis deșert, că óre 
când tot vor se aducă pre Român, ca s0-și desprețuiâscă limba 
și se adoreză pe alta strëinâ, cari nu se pot desbăiera de ilusiu- 
nile lor, că Românul va mai voi a se împënâ cu penele străine 
și vor înavuți sërâcia acestor națiuni îngâmfate și pretensive, — 
depună-și odată pentru totdéuna tóté ambițiunile rëu calculate, 
descepte-se din visul lor și nu se mai nutrescă cu ilusiunï sëcï și 
amăgitore. Că amin, amin le çlicem lor, că mai curund va trece 
ceriul și pământul, decât së se mai prefacă Românul în ceea séu 
ceea națiune. De Român ca națiune dic, nu de Român ca individ; 
că dacă au fost împregiurări, când câte un biet de Român, sau de 
fóme, sau de óre care ambițiune, sau de vre-un alt calcul s’a depăr
tat de trupina națiunei sale și s’a încopciat ca un oliv domestic 
în oliv sëlbatec, asta s’a putut întâmpla, póte că se va mai întâmpla, 

și póte că chiar și în tjilele nóstre se vedem asemenea tâmplări; 
së-i lăsăm însë în numele lui D-<jeu, s0-și caute fericirea și re
pausul inimei, unde le place și unde sperâză se le afle; ci Ro
mânul ca națiune, pre carele 17 secuii l’au strâmbat la pământ în 
adevër, ci nu l’au rupt, nici l’au smuls din rădăcină, și de 
aci înainte se mai trecă și de 17 ori câte 17 secuii (vécurï) 
tot Român va rëmânea, de s’ar duce și cu miile înstreinându-se; 
asta ne e credința neclătită, și sperăm, că toți, cei ce nutresc ase
mene credință, nu se vor rușina; căci mai mëduosâ e trupina ei 
decât së se usce, decă se și uscă multe ramuri din corpul ei; ca 
un ogor fruptuos, carele este în stare nu numai a nutri grâul din 
destul, ci și polomida, ci polomida se va arde, ér grâul se va 
aduna și 0răși se va sëmêna, ca sămânța se nu-i lipséscâ în t0tă 
eternitatea.

Ci nu voesc a më întinde mai departe, măcar că multe s’ar 
mai putea tjice și aduce din viéta națiunei, ce demustră învederat, 
că deșerte sunt tóté sperările, ilusiunile, visele; în deșert tóté so
fismele și machinațiunile tuturor, cari mai duc și trag sperare, că 
dór’ dór’ ne vor putea face alt popor nordic sau asiatic. Un razim 
naționalităței române se înplântă astăzi, ci sperăm că asemeni ra- 
zime de asta și de alte forme se vor împlânta și de aci înainte și 
mai multe și mai puternice.

Se urăm dar’ acestei tinere plante, ce astăcji se împlântă în 
a două a nostră patriă, së-i urăm binecuvântare delà cel ce sus
ține și spriginesce tóté, ca cu ajutorul celui Prea înalt și cu zëlul 
învăpăiat al națiunei nutrită și crescută se ajungă cât mai curund 
la statura normală, în carea se învercjéscâ, se înfruncjască și fructe 
înmiite se aducă de bun și dulce gust tuturor Românilor, fructe 
de cultura și propășirea în tóté ramurile sciinței, artei și civilisa- 
țiunei. Se urăm, domni și frați! și acelui mare bărbat al națiunei, 
carele delà început cu căldură a cuprins la sînu-și și fără preget 
a condus până la momentul de acum idea acestei asociațiuni, care 
astăzi din ideă trece în realitate. Se-i urăm din inimă căldur0să, 
cu sinceritate nefățărită și cu resunet străbătătorii!, ca cel ce l’a 
înălțat la acésta mare tréptâ, së-i insufle purtarea de grije părin- 
tescă pentru națiunea română, nu numai în cele sânte și dumne- 
cjeesci, ci și în celea, ce se țîn de bunăstarea unui popor demn 
de o stare mai bună; de bunăstarea nu numai materială, ci și mai 
vârtos de aceea stare eminentă, ce destinge pre o națiune cultă 
de cătră un popor, precum cuvântul destinge pre om de alte vie- 
țuitore pre acest pământ. Së-i urăm, ca s0-și vécjâ efeptuate in- 
tențiunile mărinimose, ce le nutresce cătră națiunea română, s0-și 
védâ națiunea mai fericită decum o aflase la începutul păstoriei 
sale, s0-și vécjâ mângăiarea cu ochii, repaosul și mulțămirea încă- 
și în vi0ța acésta. Së-i urăm tjile fericite, în mijlocul națiunei ajunse 
la fericire, çlile multe și împreunate cu neîncetata mulțămită din 
partea acestei națiuni bune și tinër simțitore; cerând și rugându-ne 
ca și de aci înainte se binevoiâscă a cuprinde și adăposti, a ajuta 
și a sprigini acésta tineră societate, pe care o a iubit și o a ocro
tit delà lâgăn până în momentul de față. Së trăiți Escelenția 
Vostră.«

P0trunși de asemenea înalte simțeminte, cei 212 bărbați ro
mâni întruniți la aceste memorabile dile din tóté părțile țerei pro
clamă președinte pe Episcopul Andreiti Șaguna, vice-președinte pe 
canonicul Timotevti Cipariti, secretari pe Georgia, Barițiti și Anto
nia Vestemian, cassar pe Antonia Beclmițiii, controlor Ioan Pincia, 
archivar și bibliotecar Visarion Roman, ér membrii în comitet pe 
llie Măcelăriți, Axente Sever, Constantin Papfalvi, Petru Man, Ioan 
Hunnia, Sava Popovicî, Ioan Popasii, Nicolae Popea, lacob Bologa, 
Gavriil Munteanu, Ioan Antonelli și Dr. Ioan Nemeș; ér resignând 
I. Hannia se alege Dr. Pavel Vasict.

Tot atunci adunarea proclamă membrii onorari, pune te- 
meiu fondului material al Asociațiunei, la care contribue atât cei 
de față, cât și cei din depărtări, p0trunși fiind de însëmnâtatea 
causei contribue cu bucurie, primesce statutele, decide ținerea șe
dințelor, votézâ bugetul anului viitor, ascultă un șir de țese, ce 
le presintă G. Barițiii pentru elaborate literare și destină Brașovul 
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ca locul proximei adunări. Ba metropolitul Alexandru Sterca Șuluțiă 
fiind în càlëtorie în alte cause naționale, de acolo pe cale tele
grafică, se declară cu trup cu suflet pentru Asociațiune.

Atât era de mare însuflețirea fruntașilor noștri de atunci 
pentru noua Asociațiune, care o înființară cu cele mai frumóse spe
ranțe în viitor, cât acésta le era tema qlilnică de discusiune și con- 
versare; de acésta se vorbia în familii, de acésta unde conveniau 
numai .câțiva cărturari la olaltă. Erau mândri, că o putură pune 
la cale, și aveau tot dreptul se fie mândri, căci puseră temelia 
celei mai nevinovate și tot odată mai nobile societăți, puseră te- 
meliă la „Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura 
poporului român“, a cărei menire e înaintarea Uteraturei române 
și cultura poporului român, în adunanțele căreia sunt oprite ori ce 
desbateri asupra obiectelor religióse și politice, în cât acestea 
privesc presentele.

In luna lui Iunie 1862 s’a ținut a doua adunare generală a 
Asociațiunei, în Brașov, împreunată cu esposițiune de producte de 
ale agriculturei și industriei române. Aci luâ parte lume multă 
delà noi și din România, între cari și fericitul metropolit A. St. 
Șuluțiii delà Blașiă. Acésta a fost pote cea mai imposantă din 
tote adunările Asociațiunei transilvane. Aci s’a declarat adunarea 

belele cerate, din care scote descoperiri despre primele urme ale 
limbei române rustice în Dacia, pe la anul 160 după Christos.

In 1866, la a Vl-a adunare generală ținută în Alba-lulia purtă 
presidiul demnul președ. Andreiă, fiind multă lume, între care și me
tropolitul Șuluțiu dela Blașiu. Intre alte agende s’a hotărit aci și 
în causa unității ortografice și a eăării unei foi proprii a Asociațiunei, 
oferind președintele tipărirea ei gratuită, după-cum pân’ atunci gra
tuit tipărise analele acestei Asociațiuni.

Cu anul acesta se închiă al doilea period de câte 3 am din 
vieța Asociațiunei condusă de primul ei președinte Șaguna, care 
pân’ la trecerea din acestă vieță (28 Iuniu 1873) a remas un căl
duros spriginitor al ei. — In adunarea a VII a, ținută în Clușiă la 
1867 s’a ales de președinte al Asociațiunei Baronul Vasiliti La- 
dislau Popit. In acesta adunare s’a decis edarea foiei »Transilva
nia« ca organ al Asociațiunei care și-a și început activitatea dela 
1 Ianuarie 1868 fiind redigetă de primul ei secretar G. Barițiti. 
Pe acesta vreme se consultau frații noștri din Bucuresci asupra 
Societății academice, din care s’a desvoltat Academia română. Va 
se Asociațiunea nostră este mai vechiă decât Academia
română.

'Andreiu Baron de Șaguna.) (Timoteiú Cipariü.)

pentru scrierea preste tot cu alfabetul latin, îngropând pe veci 
potcovele. slavonesci; s’a deschis esposițiunea, care cuprindea preste 
2200 de obiecte, a umplut pe poporul nostru de încredere în pu
terile sale și totodată a desmințit faima lățită în lume cu rea vo
ință din partea streinilor despre gradul inferior al culturei române, 
s’au instituit trei secțiuni scientifice și s’au ținut erudite disertațiuni 
din partea membrului G. I. Munteanu, T. Cipariu, I. Pușcariu și 
G. Barițiu. însuflețirea era mare. Numerul membrilor era preste 
550, deși erau numai 9 luni de cjlile dela înființarea ei.

In 7 și 8 Septembre 1863 se ținu a III adunare generală în 
Blașiu sub presidiul vice-președintelui T. Cipariă. — Adunarea 
fu forte bine cercetată, averea Asociațiunei trecea preste 10.000 fl.

In 1864 se ținu a IV-a adunare generală tot sub presidiul 
venerabilului T. Cipariti, în opidul Hațeg. Aci îșî ținu secret. II. al 
Asociațiunei I. V. Russu minunata disertațiune despre Românii 
din Dacia Aureliană.

In 1865 se ținu a V-a adunare generală în Abrud tot sub con
ducerea fericitului T. Cipariă, unde densul a disertat despre Ta-

A VlII-a adunare generală s’a ținut în Gherla la 1868 și a IX-a 
la Șomcuta mare în 1869, ambele sub presidiul Baronului Vasiliu La- 
dislau Popu. A X-a adunare generală se ținu la Năsiud în 1870 unde 
cele 44 comune aparținătore districtului Năseud se făcură mem
brii pe vieță a Asociațiunei, prin ce averea Asociațiunei crescu în 
mod îmbucurător. — In 1871 se ținu adunarea generală a Xl-a în 
Făgăraș, unde se făcu propunerea despre sistarea »Transilvaniei« 
care atunci nu s’a primit. In 1872 s’a ținut adunarea generală a XH-a 
în Sebeș, în 1873, anul morții metropolitului Andreiu, nu s’a ținut 
adunare generală. In anul 1874 se ținu în Deva a XIII-a adunare 
generală. Aci între altele se realeg membrii comitetului pentru proxi
mul period de trei ani. Adunarea generală următore se decide 
a se ținea în Lugoșiti. Dar președintele Baron Vasiliu Popii a re- 
pausat în 17 I?aur 1875 (în etate de 56 ani), și astfel adunarea 
generală n’a trecut granițele Ardeiului până în anul 1896. Din 
perioda presidenției Baronului Vasiliu Ladislau Popii e mai carac
teristică silința lui neobosită, de a face productive lucrările Aso
ciațiunei cu deosebire pentru cultura poporului în tote direcțiunile. 
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Dar acum trecusèrâ timpurile cele bune delà 1860—1868; acum 
erau c^ile grele — ca și cele de açlï — guvernul »constituțional« 
refusa de a aproba alegerea unor membrii onorari, din alte țări, 
propuși de Asociațiune, cum bună oră o pățirem cu alegerea mult 
valoroșilor savanți V. Urechiă, B. P. Hașdeu, ș. a. Dar președin
tele Baron Vasiliu Ladislau Popii scia se îmbărbăteze poporul 
nostru de a nu slăbi în iubirea cătră Asociațiunea sa culturală, 
chiar în timpurile aceste vitregi. Portretul ce se vede la pag. 94 arată 
pe bărbatul român, care a sciut întruni dătorințele înaltului seu 
oficiu de președinte de senat la suprema curte judecătorăscă din Bu
dapesta cu cele pentru cultura poporului seu. Intelinginții nostrii 
de açlï, cari se mai pot susținea ca amploiați de stat, ar fi bine 
— mai mult, ar trebui să-și iee de model pe Baronul V. Pop, care 
scia fi și amploiat de model și Român cum se cade.

pentru cele câștigate pe terenul sciințelor. Până se i se facă o 
biografie demnă, comitetul Asociațiunei a lăsat se se facă portre
tul lui și al celorlalți președinți decedați și le-a aninat în sala festivă 
a școlei Asociațiunei de fete. Noi punem la pag. 91 numai por
tretul lui, er aici frumosa poesiă ocasională scrisă de poetul nostru 
George Coșbuc, din incidentul morții lui:

Non omnis moriar.
La mormântul lui T i m o t e i u Cipariu.

Clădit-au Grecii doră cetăți de fală pline
Și temple mari și ziduri ciclopice-au zidit,
Dar totă măestria clădirilor heline,
Columnele de marmur și templele divine

De mult s’au năruit.
In anul 1875 se ținu a XlV-a adunare generală în Reghin 

(după-ce la o adunare intermediă ținută în Alba-Iulia se reasú
mase conclusul dela Deva de a trece granița la Lugoșul Bănatu
lui cu ținerea adunărei generale). In Reghin fu ales de președinte 
Jacob Bologa, consilier aulic în pensiune. Averea Asociațiunei era 
atunci de 61.814 fi., ér fondul proiectat academiei de drepturi 
dispunea de 13.367 fi. 98 cr. In 1876 se ținu a XV-a adunare ge
nerală în «S’iVnî» în (Jilele 10 și 11 August. Aci între altele s’a în
tâmplat înființarea faptică a secțiunilor literare ș. a.

A XVI-a adunare generală s’a ținut la Blașiti, unde se aleg pre
ședinții secțiunilor scientifice: 7, Cipariu pentru filologie; G. Jla- 
rițitt pentru istoria și Dr. P. Vasicl pentru sciințele năturale. Adu
narea a XVII-a s’a ținut în Șimleul-Silvaniei, în 1878. Aci s’au vo
tat unele subvențiuni școlei de fete din Câmpeni și reuniunii in
dustriale din Clușiu și unele stipendii pentru studenți.

In 1879 s’a ținut a XVIII-a adunare generală în Sighișora. Aci 
se constată din partea comitetului central că secțiunile nu s’au putut 
întruni din lipsa de mijlóce și tot din aceea causă s’a sistat și publicarea 
»Transilvaniei« în formatul de pân’ atunci și nu s’a putut face 
nici publicarea analelor prevăzute pentru publicările secțiunilor. 
Tot aci se arată sporirea stărei materiale a Asociațiunei prin con
tribuir! și prin înființarea de câteva fonduri și donațiuni: Mihaiu 
Ivașcu, loan Maierü, Mateiu Kiss, loan Tiție, Georgiü Sebeșanu, 
D. Telechi, I. Conțiu și fundațiunea Tofalână, asemenea ofertul de 
400 fi. anuali dela societatea »Transilvania« din România pentru 
spriginirea meseriașilor, care acum ne opresce guvernul nostru de 
a o mai primi. Tot aci s’a făcut prima dată propunerea relativă la 
înființarea unei școle de fetițe, care propunere, repetându-se în anii 
următori, în fine s’a făcut faptă, precum vom vedea. — Adunarea 
generală a XlX-a s’a ținut în Turda la 1880. Aci se presintă pentru 
prima dată secțiunea sciințelor naturale cu censurarea făcută mai 
multor scrieri, dintre cari mai valordsă se află lucrarea dlui Florian 
cav. de Porcius, »Flora phanerogamă din fostul district al Năseu- 
dului«, ér adunarea o premiază cu 20 galbini. De asemenea se 
hotăresce aci colectarea pentru monumentul poetului AndreiU Mu- 
rfyianu. Acum era averea Asociațiunei 75.947 fi. 59 cr., ér a 
Academiei de drept 17.233 fl. 17 cr. Președinte se realege T. Ci
pariu și vice-președinte I. Bologa.

Adunarea a XX-a s’a ținut în August 1881 în orașul tíibiiñ. 
Aci era se deschidă Asociațiunea o esposițiă, dar interzisă fiind 
din partea guvernului, se deschisă sub altă firmă și reeși preste totă 
asceptarea. — Adunarea a XXI-a s’a ținut în Deșiti 1882, a XXII-a 
în Brașov la 1883, a XXIII-a în Orăștia la 1884 unde s’a pertrac- 
tat cu deosebire afacerea ridicărei unei școle superióre de fete în 
Sibiiü; acésta afacere s’a pertractat și în adunarea generală a XXIV-a 
ținută în 1885 în Gherla, ér la 1 Sept. 1886 s’a și deschis aceea 
școlă cu o solemnitate démná. Adunarea generală a XXV-a s’a ținut în 
Alba-lulia la 1886, ér a XXVI-a la Sibiiü în 1887. La 8 tțlile după 
acésta adunare generală încetă din viâță președintele Asociațiunei 
venerabilul Timoteiü Cipariü. Acest erudit bărbat merită a fi pu
rurea viu în memoria nostră și a tuturor urmașilor lui, atât pen
tru meritele lui la înființarea și prosperarea Asociațiunei, cât și

Trăesc numai imagini, hrănite de-amintirea
Condeiului istoric, ca vis numai trăesc ■
Dar cine pfite <Jice, că le-a perit mărirea ?
Ce cap va fi ’ndărătnic se nege nemurirea

Poporului grecesc?
Nu muri! țin pe-o gintă, căci murii pot se cadă;
Nu omenii fac nemul, căci ei se nasc și mor;
Bărbații numai portă putere și dovadă,
Dar nu prin fer și lance, ei nu înving prin spadă, 

Ci ’nving cu mintea lor.
Se nasc, avend în suflet mari nobile destinuri 1
Trăesc, ca se creeze, și trec ca nisce regi.
Umplend a lumii goluri, golind a mării plinuri,
Ei mor deplânși de-o gintă, și chiar să moră 'n chinuri, 

Nici când nu mor întregi!
Aceia sunt bărbații, cari pot s’alunge norii
Națiunilor, uitate prin nopte și sub fier,
Bărbați superbi, cari portă menirile-Auroriî,
Au larg avent de vultur și ’n șir, ca și cocorii,

Ei foc fură din cer.
Oh, sfânt și înalt e darul, când ori la care neamuri
Trăesc bărbați cu suflet, cum nouă ni-a trăit 
Cipariu, căruntul duce, purtând a limbei flamuri,
Cătând să lămurescă prin vii și mândre lamuri 

Un graiu îmbătrânit.
Căci l'a trimis Geniul luminei, se-și unescănei
Puterea cu-ale altor bărbați cu suflet plin:
Să caute și să afle, să frâng’a lumii mască,
Întregi să ne redee și er să ne renască

Prin graiu dela Quirin
Și-acum răsună tonuri lugubre ’n tot de-alatul 
Pământurilor, unde un graiu găsesci și-un port,
Că varsă lacrimi șipot tot colțul și tot satul,
Că gem la gropă flamuri cernite, că bărbatul 

Națiunii dorme mort!
Gândirea lui, aprinsă de-a neamului iubire,
AcJI dorme ’n glii și dorme întreg aventul lui!
Cipariu, carele caută prin veacuri de-amintire
O limbă românescă și-a limbei nostre fire,

Cipariu de-acuma nu-il
E mort Cipariu? Voi spuneți, căi mort? Dar ore pote 
Să moră omul, care dă vieți, care-i trimis ?
Nu-i mort! In mii de piepturi, în piepturile tote,
Trăesce el de-apururî; nici mortea nu ni-1 scote

Din piept, unde ni-e scris!
Trei scânduri și o movilă de glii nu pot s’ascundă
Pe un om iubit de-o lume, pe un om de fapte mari 1 
Un nem întreg, ce plânge, stă gata să răspundă,
Că ’n veac va recunosce o inimă profundă 

Pe marele Cipariu !
(Publicată în foița »Tribunei’ pro 1887.) George Coșbuc.
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In 30 Maiu 1888 pierdu Asociațiunea și pe demnul ei vice
președinte Iaeob Bologa, care fu unul din stelpii cei mai puternici 
ai Asociațiunei. Astfel întrega sarcină căcțu pe umerii președin
telui provisor al comitetului, mult meritatul George Barițiu, care 
conduse adunarea generală a XXVII-a ținută în Abrud la 1888. Aci 
se alese președinte al Asociațiunei demnul bărbat George Barițiu, 
er vice-președinte păr. archimandrit și vicar episcopesc Nicolati 
Popea — actualul episcop de Caransebeș, pe care înse guvernul 
nu a voit a-1 întări și așa în adunarea generală a XXVIII-a ținută în 
Făgăraș la 1889 sub presidiul lui G. Barițiti s’a ales vice-președinte 
Cuvioșia Sa părintele archimandrit Dr. llarion Pușcariu, care-i 
până în dina de afli. Adunarea generală a XXIX-a s’aținutîn Reghin la 
1890, er ceea a XXX-a în Hatpg la 1891, ambele sub presidiul lui 
Barițiti. La 1892 era se se țină a XXXI-a adunare generală în Blașiît, 
dar întemplându-se la 31 Iuliu 1892 mortea metropolitului Dr. Ioan 
Varicea, adunarea s’a ținut la Sibiiu în 27 August a. a.

La lucrările Asociațiunei sarcina cea mai grea a fost totdeuna 
a președinților și secretarilor. Cade-se deci aci a aminti cel puțin 
numele secretarilor primi, pre lângă ale președinților. Cel de în- 
tâiu prim secretar a fost George Barițiu, și ca atare a fost și redac- 

rarea celui prea înalt și încrederea națiunei este președinte și în 
fliua de afli, și dorim se ne fie cât va fi viti.

Adunarea generală a XXXII-a s’a ținut la 26 August 1894 în 
Sebeș sub presidiul dlui I. M. Moldovan.

Aci aflăm de cuviință a pune Cuventul de deschidere, 
rostit la adunarea generală a >: Asociațiunei Transilvane« din Se- 
beșul-săsesc, 14/26 August 1894, de dl președinte Ioan Micu 
Moldovan.

Onorata adunare generală!
Preste puține flile se plinesc 33 de ani, de când s’a înteme

iat Asociațiunea nostră, pe atunci în tote ținuturile locuite de ro
mâni, singură în feliul seu. Ifliarele din timpul acela și actele de 
inaugurare ale ei dau mărturie puternică de însuflețirea, cu care 
a fost salutată întreprinderea acesta, er puținii indivifli aflători în 
viață, dintre cei-ce au luat parte la adunarea constituantă din 23 
Octombre 1861, cu viuă plăcere și-aduc aminte și acum de pal- 
pitațiunile, ce înălțau piepturile românilor din aceste părți în epoca 
aceea de transițiune.

(Ioan Popescu). (Iaeob Bologa).

tor organului »Transilvania«, până la alegerea s’a de președinte. 
Atunci i-a urmat în loc Ioan Popescu vestitul pedagog și profesor la 
institutul Andreian din Sibiitt, al cărui portret îl alăturăm aci.

Dar în 3/15 Martie 1892 repausă în etate numai de 60 ani 
și în locul lui fu ales părintele protopr. Zaharia Boiu, cunoscutul 
nostru literat și poet, care înse abzise la 1896 și în locul lui fu 
ales Dr. Cornel Diaconovich, care-i și în fliua de afli și care, pe 
lângă ce conduce afacerile Asociațiunei ca șef de birou în cance
laria aceleia, pe lângă ce redigiază organul »Transilvania«, și-a 
tnai luat obositorea muncă de a redigia și Enciclopedia română. 
Regretăm mult că nu putem ilustra de astădată paginele Revistei 
nostre și cu portretele cestor doi din urmă, și cu a președintelui 
actual al Asociațiunei, ci sperăm că avend dela D-fleu flile și noi 
și Revista, va veni și acel timp.

La 2 Maiu 1893 încetă din vieță și președintele George Ba
rițiu, astfel că adunarea a XXXI-a ținută în acel an în Năsăud, 
o conduse vice-președintele Dr. llarion Pușcariu, unde se alese 
de președinte Reverend. Domn Ioan M. Moldovan canonic pre- 
posit în Blașiu și membru al academiei române, care — din îndu-

Căci pre lângă totă greutatea comunicațiunei, Românii de 
prin colțurile cele mai depărtate au alergat la locul adunărei, de 
și aceea se ținea în marginea estremă a țerei. Aveau convinge
rea intimă, că lucrarea acesta pune începutul unei mișcări, prin 
care raflele binefâcètdre ale culturei tot mai mult së se lățescă în 
poporul nostru și se pătrundă și spre cele mai adânci straturi ale 
dânsului. Deci nici obosela drumului îndelungat, nici sacrificii 
materiale nu i-au reținut delà propusul, de a pune umër la umër, 
și astfel a încerca së urnescă »piatra cea mare«, bine sciind, că 
puteri unite pot organisa lucruri grandiose, lângă cari forțele sin
guraticului, fie ele altmintrelea în sine ori-cât de mari, s’ar stin
gem îndeșert, și nu ar aduce alt résultat, decât acela, că prin în
cordare ele însele ar căde nimicite.

Unirea puterilor era reclamată imperios ; căci vitregia timpu
rilor îngreunase forte piatra aceea, pe care ai noștri voiau sè o 
misce din loc. Cultura, ce străbunii noștri aduseră cu sine la 
plantarea lor pe aceste locuri, fusese nimicită de mult prin picio
rul necruțătoriii al barbarilor, cari secoli întregi s’au luptat pentru 
posesiunea acestor țeri frumose, și împingèndu-se unii pe alții au 
rësturnat tot ce le sta în cale. Falnica plantațiune, a cărei des- 
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voltare ca glorie principală figureză în titlurile multor împărați, a 
căc^ut sdrobită, încât numai ascunsă în sinul pământului și în pu
terile oțelite chiar prin furtună ale poporului român au rămas și 
sustau până a<jî urme neîndoite despre ea, colo rămășițe de edi
ficii, drumuri, apaductun . • . făcute cu stăruințe neobosite și arta 
geniului roman, — aici simțul moral și de drept, eremit din tim
purile acelei culturi înaintate, slăbit și întunecat, ce e drept, dar nu 
frânt, și iubirea limbei și a datinelor străbune, cari au sustat la 
poporul român, ba ele așa viu s’au manifestat și în cjile de asu
priri grele, încât istorici streini cu 500 ani înainte de acesta au 
dat românilor mărturia plină de laudă, că ei mai mult s’au lup
tat pentru conservarea limbei, decât pentru a vieții.

(Baron Vasile Pop).

Iubirea de limbă și alipirea de datinele străbune totdeuna 
au înflorit în poporul român, precum în măsură mai mare nu la 
nici un popor de pe fața pământului. Acest simțământ a durat 
neștirbit și pe timpul luptelor fățișe și pe al retragerilor și pe al 
celor neomendse supuneri.

Viața este luptă. De sub legea acesta generală, se înțelege 
de sine, nici poporul român n’a putut a se subtrage nici în tre
cut, și nu va pute nici în viitor. Dar așa sbuciumărî și frămân
tări continue ca și acele, căror a fost espus poporul nostru dela 
plantarea sa în regiunile acestea și până în cailele nostre, abia mai 
întimpinăm în viața vre-unui popor.

Să cauți cu luminarea pausele recerute spre restaurarea pu
terilor, nu le vei afla. Val de val vin adversitățile preste nemul 
nostru, și vântul, ce le mână cu turbare, nu mai voesce a încetă. 
El de secol! le turbeză necontenit.

La 1861 se părea că se ivesc <,loriî orecărei alinări. Ei au 
fost numai decât îmbrățoșați cu căldură, și între fructele acestei 
însuflețiri este și întreprinderea acesta pe cât de nobilă și frumosă, 
pre atât de grea. Nobilă și frumosă, pentru că reuniunea ndstră 
tinde a desvolta limba și literatura poporului nostru și a lăți în 
sinul lui cultura. Limba este tesâurul cel mai prețios al fie-cărei 
națiuni; ea împreună pre indivizii singuratici, îi deosebește de că- 
tră cei de alt nem și-i tine în comuniune continuă, — ear cultura 
în sensul adevărat al cuvântului, răspândind lumina, libereză mintea 
de prejudețe și scapă inima de inclinațiuni rele. Prin ea și numai 
prin ea putem ajunge la libertatea adevărată.

Nu s a inventat nimic nou, ci Asociațiunea nostră a tins nu
mai a regula pulsațiunile erecjite din moși-strămoșî ale inimei ro
mâne ; lupta de esistență, cea mai legitimă între tóté luptele, a o 
înălța la nivelul unei lucrări conscie și a face ca cel mai retras 
păstoriu ori plugariü român să se angagieze cu fruntea deschisă 
pentru dânsa. Aceste tendințe juste și nevinovate ale Asociațiu- 
nei nostre nici odată n'au jignit pre nime, nici odată nu vor jigni 
pre nime dintre aceia, cu cari ne atingem împrumutat. Stăruim 
a ne desvolta limba și literatura, voim a lăți cultura în tóté Stra
turile poporului nostru. Cuceriri în afară nu voim. Eată o lu
crare pacinică și salutară atât pentru noi cât și pentru patria co
mună.

Ce sunt în viața unui popor 30—40 ani ? Cu tóté aceste și 
cei mai sângeroși dintre noi, înțeleg pe aceia, cari răpiți de dorul 
inimei lor doresc, ca scopurile Asociațiunei nostre să se realiseze 
întru aceste cjile ale mișcărilor iuți cel puțin în sbor, — și aceia 
vor trebui să recunoscă progresul reálisát în acest period scurt.

O câmpie înțelinită numai prin lucrare îndelungată se póte 
scote din sălbătecia sa, numai prin s.idorî crunte se póte preface 
în ogor promițător de fructe mănose.

Dar un popor întreg, care secol! preste secol! a fost reținut 
cu forța dela orî-ce progres și împedecat prin așezăminte inven
tate anume spre înglodarea lui, cum ar pută să se avânte la înăl
țimi- ce numai prin stăruințe îndelungate se pot cuceri!

Acăstă lucrare stăruitore și-a propus-o Asociațiunea transil
vană română, a cărei sărbătore anuală o ținem a<ji.

Salut cu bucurie purcăsă din adâncul inimei pre toți Ro
mânii, căror împrejurările li-au conces a conveni la acăstă sărbă
tore așteptată cu dor de totă suflarea română, și declar adunarea 
de deschisă.

(loan Axente Sever).

Adunarea generală a XXXIV-a s a ținut în finea lui August 
1895 în Blaj, unde s’a statorit textul noului proiect de statute. A 
XXXV-a adunare generală s’a ținut în Lugoș la 27 August 1896, 
prima-dată dincolo de frunteriile Ardeiului. Sunt remarcabile cu
vintele rostite la deschiderea acestei adunări de președintele ei 
dl I. M. Moldovan și cel de dl Alexandru Mocioni în numele bă
nățenilor. A XXXVI-a adunare generală (estraordinară) s’a ținut 
în 10 și 11 Martie 1897 și s’a ocupat cu raportul comitetului cen
tral relativ Ia statutele modificate și special relativ la modificarea 
titlului Asociațiunii.

A XXXVII-a adunare generală s’a ținut în 27 și 28 August 
1895 în Mediaș-, s’a început pe basa statutelor celor vechi și 
s’a continuat și terminat pe basa statutelor celor modificate, din 
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care lipsesce în titlu cuvèntul »transilvane«. Adunarea acesta 
precât de bine cercetată, pre atât de încordată, a decis înființarea 
unei Case naționale adecă a unui Museu național al Românilor 
ciscarpatint.

Intregă adunarea asociațiunei, după inventariul aceleia pu
blicat în »Transilvania« nr. VII din 1897, face 160.543 fi. 48 cr. 
v. a. și 85.000 lei.

Dacă ne vom aduce aminte, că la 1860 era acestă Asocia- 
țiune numai ideiă și că după 38 ani ea dispune de o avere așa 
de frumosă, agonisită din dăruiri benevole delà fii națiunii nostre ; 
dacă vom considera că delà înființarea ei și până afii s’au dat 
stipendii și ajutore multor studenți, meseriași și elevi de pe la 
măestrii ; dacă vom considera că din modestele ei venituri a spri- 
ginit și literatura și a fundat și susține școla de fetițe, care este 
fala nostră; dacă vom considera că afii dispune de o bibliotecă 
frumosă, atunci va trebui së recunoscem că am făcut un progres 
însemnat pentru cultura nostră și vom binecuvânta memoria ini
țiatorilor și suținetorilor Asociațiunei și vom urma esemplul lor 
din generațiune în generațiune, ca cu timpul acestă Asociațiune 
sè devină pomul gigantic, din rodele căruia sè se nutrescă mu- 
sele națiunei nostre, er la umbra lui sê se râcorescă toți fii nemu- 
lui nostru de pe aceste plaiuri mărețe, unde rësunâ dulcele graiiî 
români

Se-i dăm deci toți, după cât ne trage inima și după cât ne 
lasă împregiurările, tot spriginul moral și material, căci dând Aso
ciațiunei acel sprigin, ni-1 dăm nouă, căci ea este a nostră a tu

turora, este Areopagul literaturei și culturei nostre naționale, care 
— se sperăm că nu preste mult — are se devină Academia« a 
Românilor din Transilvania și Ungaria, avend alăturea sa înfiin
țată » Universitatea românii de știință«. Dic: se sperăm, căci dacă 
în timp de 38 de anî am făcut din nimic atâta, cât se vede, da
tori suntem a spera, că în alți 30—40 ani din ceea-ce acum avem 
și din ceea ce pe căli cinstite vom agonisi, vom fi în stare a face 
o Academiă și o Universitate română, căci suntem mulți ear 
mulțimea animată de bunăvoință face minuni!

Și unde ar și fi locul unei Academii și unei Universități ro
mâne ca tocmai în Ardeal? Căci doră Ardealul este leagănul 
etern al naționalității române, unde ea s’a închiegat; Ardealul este 
leagănul renascerei nostre; leagănul desceptărei »conștiinței națio
nale« prin cultura, ce a isvorît din școlele române ardelenesc!; 
Ardealul este inima românității, a cărei arterie au pulsitat pururea 
mai viu, ca într’alte părți ale Daciei-Traiane; Ardealul care a 
versat din sinul seu cete de mii de Români, spre a împopora 
principatele române dunărene devastate de Turci, Tatarî etc., Ar
dealul care a reîmpoporat Bănatul și șesurile Ungariei până la 
Tisa, . . . acest Ardeal scump al nostru doră merită se aibă Aca
demia și Universitatea lui română. Spre acesta se tindem, acesta 
s£ fie ținta dorințelor nostre. Dar acesta se va pute numai, aju
torând Asociațiunea pentru literatura și cultura poporului român, 
ca ea se crescă atât de mare, încât mândru frumos se o putem 
preface în »Academie« și alături cu ea sâ înființăm »Universitate 
română de știință«. I. P. R.

— —

Originea lui Ioan ßuniade
(născut 1386.)

Sigismund, regele Ungariei, care purta și titlul de împârat 
germán, cu ocasiunea unei espediții remase în Ardeal.

După espedițiă s’a reîntors pe pământul roditor de spice 
aurii a Hunedórei, în patria frumóselor fete de român. Aci îșî 
petrecea vieța-n aventuri, și ca se nu fie cunoscut purtă haine 
false și nume fals. Aventurile l’au mânat până la satul Cinciș (?) unde 
zăresce o fetișoră de român forte frumosă, de origine nobilă și 
cu numele Saveta Mărginean. Fiind ea tineră și nobilă, fățarnicul 
cavaler s’a apropiat de ea fără multă greutate, fățărindu-i amor 
și promițendu-i tóté, câte pot admeni pe o fată tineră, crescută 
fără esperință. Devenise amorosă biata fată. Și ca ori care ființă 
tinâră și nepățită, era gata de a aduce ori ce jertfe pentru amo- 
resul ei, care era un sőre în ochii ei. Sigismund, în ușurătatea 
lui, a mers cam departe cu dragostea, răpind comóra cea mai 
sfântă a fetei.

Saveta doria se vină cât de curund cjiua cea promisă de 
nuntă, dar înzădar, că în loc de nuntă, îi veni într’o <ji drăguțul 
și-și luă dela ea sănătate bună, spunéndu-i că are grabă mare, că 
îl chiamă datorințele. La aucjul acestor vorbe Saveta a rupt în- 
tr’un plâns dureros, dar înzădar i-a fost și plânsul, că drăguțul ei 
o a părăsit, după ce mai întâiu și-a tras un inel de pre deget 
mângăindu-o: Nu te supéra nimic, draga mea Savetă, că de a fi 
un bine-n lume er ne vedem, chiar de ar fi se nu mai pot veni 
p’aici, că de i avea mare lipsă de ajutoriul meu, vei veni la 
Buda și cu acest inel vei putea străbate la palatul regesc, de unde 
nu vei eși nemângăiată.

Biata Saveta numai acum vé<ju înșelăciunea în totă golăta- 
tea ei. Astfel era nemângăiată, căci simțise, că de și póte durerea 
și-ar fi putut’o înnecâ cumva, dar urmele ușorității sale nici când 
nu le putea ascunde.

A trecut timp. Saveta era mamă unui fecioraș voinic, pe 
care-1 botezară cu numele Ion. întristată și îngândurată privia ea 

la copilul fără tată. Dar după doi ani de <jile, (când era copilul 
mai drăguț, de âmbla bine în piciore și vorbia binișor töte celea), 
nu se mai putu răbda Saveta se nu cerce doră va afla pe tatăl 
copilului cu ajutoriul inelului. Se găti deci de cale și într’o bună 
dimineță se puse la drum cătră Buda — pe jos cu copilul în brațe 
însoțită de frate-so mecjin, care ducea desaga cu merindea. Era 
o <ji de veră, căldură îngrozitore de sta se doböre pe om la pă
mânt. Saveta deabia mai putea păși cu copilul în brațe, că ori 
cum, dar un copil de doi ani, se-1 porți tu tot în brațe cât e 
diulica de lungă, nu-i lucru ușor. Dar dă D-<jeu și ajung la un 
arbore, ce era lângă drum, și la umbra lui se pun se odichnescă 
o lecă. Scot merinde din desagi, mânâncă și se culcă pe iarbă 
la umbra cea desă a copaciului se-și mai desmorțescă cele öse 
ostenite de drumul cel tare și de căldura cea mare. Pruncul re- 
mâne jucându-se cu inelul cel decicjător asupra sörtei lui. Saveta 
cu frates’o adorm curund, dar deodată se trezesc în sbieretul co
pilului, care țipă ca din gură de șerpe aretând cu mânuțele sus. 
Maica înspăimântată se uită în sus și zări un corb sburând cu 
inelul în gură. Atunci mai leșineză de desperare, vâcjend cum se 
pierde pentru ea iubitul ei și tatăl copilului, că fără inel, cum îl 
va putea căuta? Frățiorul ei înse nu pierde curajiul, se repede la 
arc, țintesce, și corbul cade la piciörele lor cu inel cu tot. Astfel 
au ajuns eră în posesiunea inelului, care apoi l’au pus mai bine, 
nu l’au lăsat jucăriă la copil.

După aceea tot merg, tot merg până ajung lă Buda. Acolo 
au căutat după un om, care se-i conducă la palatul regelui. După 
sömnul de pe înel, ușor le a fost se ajungă până acolo, 
unde aflară pe aventuriatul cu . . . corona pe cap- Bucurie și du
rere petrunde sufletul Savetei la vederea lui; bucurie că află pe 
tatăl copilului și durere că nu pöte fi a aceluia, pre care atâta l’a 
iubit. Dar se mângăiă vScjend norocul pruncului. Că Sigismund 
i-a primit forte bine și s’a nisut a tocmi după putință ca rege,
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ceea ce stricasă ca drăguț. Și-a reluat inelul și în schimb întinde 
pruncuțului o epitolă, prin care-ï donézà Hunedora cu 60 de sate. 
Ca firmă a venitórei familii desemneză corbul cu inelul în gură, 
care firmă a și purtat’o, ba și adi o mai portă comitatul Hune- 
dorei. Er satul Cinciș (după alții Teliug), de unde era Saveta, l’a 
eliberat de ori ce sarcini și l’a ridicat la rangul nobilitar. Delà 
corbul din firma nobilitară își luă Ion numele Corvinus de Hunyad.

Dar acésta este numai fabulă asupra originei familiei Hu- 
niadescilor, fabulă scornită din ură personală, din invidie de cătră 
Ciliéi Ullric inimicul personal al eroului Ioan Corvinul Huniadé, 
fabulă susținută de dușmani de ai Românilor, cari vëtjênd faptele 
strălucite ale eroului Ion Corvinul și sciind că el este Român, ar 
fi voit cu ori ce preț a-1 arëta alt ceva, decât ceea ce a fost 
fie chiar bastard, numai nu Român, ca se nu se potă cjice, că un 
Român a apărat patria acésta de perire atunci, când nobilimea 
trăia în certe și în desfrânări, când totul era putred în acésta pa- 
triă. Etă de ce esclamă poetul Andreiii Mureșianu în glasul unui 
Român.«

»Ah, că-ci nu-mi pot rëspunde străvechile morminte! 
Spuind, ce țîn în sînu-și, Român, au gen străin! 
Atunci s’ar frânge cérta, ce curge acum fierbinte, 
S’ar stinge atunci ca cdța și vechiul meu suspin!« 

și:
»La undele de sânge, ce au curs pe Câmpul Pánit, 
Versat prin iatagane și paloș de Osman, 
Au n’au avut amestec în parte și Românii? 
Au n’au învins Corvinul p’acel cumplit dușman?«

Er în poesia »Cătră martirii Români« căluți la 1848—1849: 
»Uniți-ve cu Mircea, voi umbre gloriose, 
Al cărui nume-nsuflă respect și la păgân,

Uniți-ve cu Ștefan, principele cel mare, 
Ce-1 recunósce ntrégá Europa de Erou; — 
Sub care Românimea scăpată de apësare 
Putea cu drept se țlică c’a reînviat de nou! 
Séu cu Mihaiti eroul și cu Ioan Corvinul, 
Genii Românimei, d’a căror rari numiri, 
Ce luce n Istorie întocma ca rubinul, 
Și astăzi se-nfioră a Turcilor oștiri!

Dușmanii neamului nostru și ai adevërului istoric, dic despre 
familia Huniadescilor, că a fost de ori ce origine, numai nu română, 
dar se înfundă, că uite ce ne spune fericitul George Barițiu în 
»Transilvania« pro 1873 pag. 62:

1. Magistrul Ioan Thuroczi (care altcum era inimic a Româ
nilor) spune curat că Ioan delà Hunedóra fusese născut în sînul 
poporului român, în Muntenia, din o familiă nobilă și ilustră, că 
regele Sigismund chemase de acolo în țerile sale încă pe tatăl lui 
Ioan (adecă pe Voie) pentru meritele sale. Cu aceea ocasiune 
Thuroczi laudă estraordinariele virtuți ostășesc! ale lui Ioan Cor
vinul cu acel adaos, că pe acest bărbat D-qleu îl trimise pentru 
apërarea țerei.

2. Cardinalul Aeneas Sylvius venit la Ungaria în calitate de 
nunciu al papei, mai târziu însuși papă, sub nume de Pius II, 
(f 1464) om de mare auctoritate, în scriptele sale numesce pe 
Ioan Corvinul de repețite ori Valachus, Dacus, ba încă ca se dis
pară ori ce dubietate, se esprimă la un loc așa: »Ioan Corvinul 
nu era nobil ungur, ci valach« ; și érășï: »el n’a adaos Ia gloria 
ungurilor, ci mai vêrtos la a valachilor, din cari era născut.

Va se tjică, chiar dacă n'ar fi alte dovedi, sunt destule aceste 
pentru a rësturna scornitura, că Ioan Corvinul e bastard, sau că e 
din alt neam și nu românesc; dar mai sunt și alte dovedi enerate 
de fericitul G. Barițiu în articlul despre Ioan Corvinul de Hune
dóra, cari arată că în adevër el a fost de origine română. Acésta 
o adeveresc: trei împ0rațî, un rege, un patriarch al Romei și 
câțiva istorici contimporani. — Mama lui Ioan Corvinul s a chemat 
Elisabeta, fica boeriului Mărginean.

„REVISTA ILUSTRATA.'1

*) Borcut = fântână de vin ar fi tradus ad literam, ci însemnă fântână de 
apă minerală, care apă se bea amestecată cu vin.
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Așa dară nu mai pote încăpea nici o îndoelă că acest „Mante 
al Daciei“ (Marș Dacius, cum îl numesce un scriitor anonim din 
acel timp) era de origine română, și (vorbele aceluiași anonim): 
de și nu a fost rege, era însă mai ilustru decât regii și minunea 
eroismului creștinătății. — Memorialele frâncesci ale lui Commines 
numesc pe Corvinul nostru „Cavalerul alb și „vigurosul cavaler alb 
dela Valachia“ (le Chavallier blanc, de la Vallaquie.)

Tradiția păstrată în jurul Hunedorei spune, că tata lui Ion 
Corvinul a fost din România și că el cu 4 inși ar fi venit aci che
mați de regele, unde fundară un sat la care-i cjiseră Cinciș dela 
vorba Cinci inși, că cinci erau muntenii ce l’au fundat. — Mama 
lui Ion se fi fost Elisaveta (Saveta) boeriului Mărginean din Teliug. 
Biserica gr. ort. din Cinciș și cea din Teliug este zidită de Eli
saveta, mama lui Ion Corvinul. Poporul crede că osemintele ei 
zac în biserica din Teliug.

Gloribsele fapte ale eroului Ion Corvinul, au adus pe scrii
torii contimporani a-1 numi »Marte al Daciei« și »vigorosul cavaler 
alb al Valachiei«. Acele fapte aparțin istoriei și deci acolo se 
pot afla. Aci, în Revista nostră, care-i mai mult literară, se mai 
aduc ceva ce cade în cadrul literaturei poporale, din vieța ace
stui erou.

Se dice că el a făcut și unele colonii, a adus adecă pe mo
șiile lui dmenî sermani din alte ținuturi și le-a dat păment se 
aibă unde munci. Așa a adus și Secui și a fundat cu ei Răcăș- 
diadeafli. La un an doi le veni Secuilor în minte, că ar fi datori 
cu mulțămită bunului domn, care i-a adus din selbatecul ținut al 
Borsecului,- și i-a așezat în mânosul ținut al Hunedorei. Se luară 
deci fruntașii satului se mergă pân la Hunedora cu mulțămită. 
Mergend așa preste câmpuri, dau de un păcurariu, ce-și păscea 
turma (jicend în fluer. Cum îi ve^u pScurariul îndată-și gândi că 
aceia au, ce au, de pășesc așa îndesat. Deci se ridică și-i întrebă: 
Unde mergeți, baciule? (P’acolo în loc de bade seu nene tjic baciu.)

— Mergem la Hunedora, la domnul, se-i mulțămim că ni-a 
adus în ținutul grâului, din locul cel sterp al borcutului*)

■— D’apoi num’așa mergeți? Nu-i duceți ceva cinste? Doră 
la domnii cei mari nu se duce omul cu mâna golă!

Acum se înholbară Secuii mei unii la alții și se rușinară, 
cum de nu le-a plesnit lor în minte, că nu-i de mers se mulță- 
mesci cu mâna golă.

— »Așa, așa«, grăi păcurariul, »mulțămită secă nimărui nu-i 
dragă!«

— D’apoi ce se-i ducem? întrebară Secuii.
Ce se-i duceți? Ecă nisce păstrăvi frumoși, vr’un mistreț sdra- 

ven, vr’o căprioră, ori barem! un iepure, doi! Așa-i înveța păcu- 
rariul. Er ei mulțumiră de sfat și-și căutară de cale rugându-se 
lui D-<jeu se le scotă-n cale ceva dobitoc, care ar fi bun de dat cinste.

Și D-tjeu se îndura față de Secui, le scose în cale — ce nici 
nu gândiră. Când mai într’au adecă în Hunedora aflară pe fenaț 
păscând un dobitoc mai mare decât un țap, fără corne, cu urechi 
lungi. — Me, ore ce dobitoc e acela? întrebă un Secui mai tiner. 
Er unul mai betrân îi respunde mustrându-1:

»Doră vetji că-i mama iepurilor, ni-a trimis’o D-tjeu în cale 
se nu mergem la domnul cu mâna golă!

»Mama iepurilor!« strigară Secuii uimiți, mama iepurilor, ore 
cum se ne apropiem de ea?

Unii scot pâne din traistă și prind a o chema: na-na-nal na, 
na, na! hai la tata, hai! Și dobitocul, când îi aucji tjicend hai la 
tata hai, gândiai că pricepe, se duse ață la cel ce-1 striga, cum 
merge copilul la tată.

Și Secuii prinseră dobitocul, îl legară de grumazi cu ce avură, 
iî dădură totă pânea din traistele lor, numai se nu se smâncescă 
și se apuce la sănătosa, că pentru cât bine-i în lume n’ar fi 
voit se le scape mama iepurilor, după ce odată bunul D-qleu li-o 
puse-n mână. Așa ocoliră Secuii dobitocul, unul îl ducea de ață, 
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doi de urechi, unul de codă, câțî-va era jur împrejurul lui; îl du
ceau ca în triumf.

Când ajunseră în curtea palatului lui Ion Corvinul, acela 
chiar era afară, te miri ce porunci avea de împărțit. Și când veqlu 
el pe droia de secui în giurul dobitocului, cre<)u că de bună semă 
vin la ceva pâră cu el, pote le-a făcut atare pagubă în sămenă- 
turi. Deci îi și întrebă: »Da ce veste-i, dmenî buni, dor va făcut 
ceva pagubă dobitocul acesta?

— Ba nu măria ta, nu ni-a făcut nici o pagubă, dar ni l’a 
trimis D<jeu în cale se-1 aducem cinste Măriei Tale, căci ni-ai adus 
pe locurile aceste roditore de grâu; e chiar »mama iepurilor!«

— O bată-ve norocul, tjise Corvinul, lăsați măgariul în pace 
și mergeți de vă căutațî de lucru, bine că nu va făcut ceva daune.

De atunci până-n diua de adi la Recășdieni le dic »mama 
iepurilor«, er ei se supără grozav de acesta poreclă.

I. P. P.

---------------—-w- ------------------

Doina plânge tó re.
(Din povesti alese).

A fost odată un împărat, care murind, lăsa după sine pe I 
împărătesă cu doi copii, un fecior și o fată. Feciorul era cu un l 
an mai tiner decât fata.

Intr'una de <Pe oopii începură a se certa între sine, care | 
are să fie împărat, pentrucă fratele çlise : eu sunt prinț, și dacă 
sunt prinț, prințesele nu ajung la domnie. Fata înse respunse : 
eu sunt întâiu născută și mai bătrână, mie mi se cuvine întâetate.

Vorbele copiilor erau çlise în totă nevinovăția lor. Ei le 
aufiiră delà slugi, fără se înțelăgă bine, ce vorbesc.

Fiindcă nu se putură înțelege în cérta lor, se duseră amêndoi 
la mama lor și o întrebară:

Spune-ne, mamă dragă, care din noi vom fi odată împărat ? 
întrebarea acésta supërà pe mamă, pentru-că, în ea vădii 

dênsa sâmburele lăcomiei de a domni, care nu trebuia se prindă 
rădăcini în sufletul copiilor, de aceea respunse :

Dragii mamei ! priviți voi numai bine la astă flore frumosă, 
ducețivă în pădure și căutațî, care din voi va găși mai ântâiu o 
flore ca acesta, acela va fi împărat.

Copii priviră flórea cu multă băgare de samă ; cotorul era 
despicat ca un sceptru mic și se sfărșia într’un crin pe jumătate 
desvoltat. Și copii, fără nici o supărare, plecară amêndoi în pă- I 
dure și începură se caute și tot căutând astfel, se despărțiră 
unul de altul așa că, fără se bage de samă, se perdură unul de 
altul din ochi.

Și mica prințesă a găsit mai ântâiu flórea căutată și mult 
s’a bucurat. Ea se uită acum se vădă pe frate-său, dar acesta 
nicăirî. O se vină el îndată, își gândea copila, o se-1 ascept aici.

Cu acestea se culcă pe iérba môle la umbra rëcoritôre a 
copacilor. In pădure era linisce desăvârșită. Se auçli numai zu- 
zăitul gândacilor și al albinelor, în apropiere murmura un isvoraș 
și cerul vénát închis, privea printre crengile arborilor la verdeta 
din pădure. Mica prințesă își luase flórea în mână și fiind nițel 
ostenită, cum era linisce în tóté părțile, o furișă somnul............
adormi în numele Domnului.

Nu trecù mult și ătă vine fratele ei, și o găsesce dormind. 
El nu aflase flórea pe care o căutase. Acum vede pe soru-sa 
dormind și în mână-i flórea dorită.

Gânduri negre se sterniră în sufletul prințului, și în mintea 
lui îî tresări o ideie de tot înspăimântătore.

Eu trebue se fiu împărăt, eu! îșî gândi el, se nu fie sorumea! 
Mai bine voiu omorî-o, voiu lua flórea, mă voiu duce acasă, și 
voiu fi eu împărat.

Cum a <jis, a și făcut. A ucis pe nevinovata sa soră, făcu 
o gropă în pământ, puse pe soru-sa în ea, o acoperi cu pământ 
și d’asupra mai puse nisce gliî. Și suflet de om n’a aflat de acâstă 
faptă blăstămată, pentru-că prințul, sosind acasă, spuse, că soru-sa 
s’a despărțit în pădure de el, și n’a mai vă<^ut-o, ăr el cum a găsit 
flórea, s’a reîntors acasă în credință, că soru-sa încă va fi de mult 
acasă.

Și trecură mulți, mulțî anî, bătrâna împărătesă jelea neîntre
rupt după fiică-sa pierdută, pe care înzădar a căutat-o în pădurea 
întrăgă. Ea îșî dorea singură mortea, pentru-că ea însăși o tri
mise în pădure. Acum, când fiul ei ajunse vârstnic, se facù și 
împărat. * **

Se întâmplă, că după anî de flile vine în pădurea pomenită 
un copil de cioban cu turma sa. Din trecere de vreme, ca de 
obiceiu, el scociorî cu bățul în ierbă, și ecă, deodată scote la ivălă 
un oscior de ale prințesei morte, curat și alb ca zăpada. ' Era flu- 
erul piciorului. Ciobănelul făcfi câteva găurele în os și cât ai da 
în palmă, era gata un mic fltieraș. »Flueraș de os ce cântă duios.« 
Ciobănelul îl puse la gură și suflă în el, atunci sunete plângătore 
isvorîră din osciorul mortei, ah ! așa de triste, de gândeai că în- 
tr’adevăr cântă o vdce plângătdre de copil. Ciobănelul însuși a 
trebuit se plângă, cu tote acestea nu s’a putut opri de a suflă.

Doina plângătore era însoțită de aceste vorbe:
O dragul, dragul meu cioban 
In osul meu tu cânți avam 
Frățiorul m’a ucis în pădure 
După-ce a luat din mână-mî florea 
Florea găsită de mine.
Și-a spus că este a lui.
In somn m’a ucis
Și gropă a săpat,
In ea m’a astupat 
Fratele meu — în tinerețe. 
Acum prin gura ta 
S’o scie orî-cine, 
Ômeniï și Dumnezeu.

Și orî cât sufla ciobanul în fluerul de os, alt cântec nu re- 
suna din el, de cât tot aceeași și aceeași doină și ciobănelul sufla 
și sufla necontenit, și tot-dăuna șiroe de lacrămi i-se scurgeau 
din ochi.

Când doina plângătdre resuna în pădure, paserile amuțiau și 
erau triste, plecau capetele, își slobozeau aripile și tăceau . . nici 
gândacii nici albinele nu mai zuzăiau, ba nici murmurul isvo- 
rului sfătos și pletos nu se mai autjia —■ era adevărată tăcere 
de mormânt.

Când doina plângătdre resuna într’o livadă, animalele delà 
pășune, cu întristare își sloboc)iau capetele în jos, unul n’ar fi dat 
un sunet delà sine .... cânele nu lătra și nu sărea vesel, ca de 
altă dată, ce e mai mult, se tupila și gemea încet, pentru-că 
doina plângătdre sfășia inima ori-cărei creaturi.

Ciobănelul înse nu se osteni în cântarea doinei.
Odată trecù prelângă pădure un cavaler, care aucji doina și 

simți că-i lăcrămâză ochii. El cern fluerul și nu se lăsa, până 
îl cumpără delà ciobănel.
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Cavalerul umbla acum cruciș și curmeziș prin țeră și făcea 
se plângă totă lumea.

Astfel ajunse el și la curtea unde ședea pe tron tinerul îm
părat, despre care cânta fluerul. Bătrâna împerătesă mamă trăia 
încă. Ea audi despre cavalerul, care cânta o doină, a cărei me
lodie face sé se misce tóté inimile, umplénd tóté sufletele cu 
jale adâncă.

împerătesă bătrână, care era totdéuna tristă, dise: Ce póte 
fi în lume mai trist de cât jalea «rea? N’aș crede, că doina plân- 
gétóre a cavalerului, se mă facă mai tristă, de cum sunt. Lăsa- 
ți-1 se vină, să-l aud și eu. Cavalerul cântăreț vine și cântă 
din fluer.

O cavalere, cavalere
Tu cânți în osul meu !
Frătișorul m’a ucis în pădure . . .

Abia audi bătrâna împărătâsă aceste puține cuvinte și o și 
năpădi un șuroiu de lacrămî — dar audînd cântecul mai departe: 

A luat din mâna mea flórea,
Flórea găsită de mine 
Și-a dis că este a lui... .

împerătesă dete un țipet ascuțit și cădu leșinată.
Cântărețul se spăriă și vru se înceteze — dar n’a putut. . . 

cântecul de câte ori se începea, voia să fie cântat întreg — și 
după-ce a resunat cel din urmă acord tânguitor, împărătâsă se 
trezi din leșinul ei, și dise: dă-mi mie, dă-nri fluerul! Tóté bo
gățiile mele ți-le dau pentru fluerul acesta !

Cântărețul cavaler dete împărătesei fluerul de os, și dise, că 
el nu cere avuții.... n a primit nimic și plecă mai departe.

Er împărătâsă se închisă singură în odăile ei cele mai as
cunse, și a tot plâns până mai nu mai avea lacrimi.

împăratul se făcuse un domn vesel, plin de viâță, îi plăcea 
de cântece și petreceri și făcea chefuri adeseori.

Odinioră hotări se facă eră o petrecere mare, tocmi tot felul 
de cântăreți, și pofti la mâsă nenumerați ospeți. După obiceiu 
împăratul totdéuna învită și pe mamă-sa la astfel de petreceri, ea 
însă n’a luat nici odată parte, pentrucă, după cum «țlicea ea, se 
i-se spună fiiului ei, avea prea multă supărare la inimă!

De rândul acesta fiind înse chemată, <jise, ca va lua ȘÎ ea 
parte.

împăratul se miră de acâsta, dar totodată nu scia ce se 
gândâscă, să se bucure, ori nu ?

Când acum toți ospețiî, îmbrăcat! bogat, erau adunați, și 
când toți cântăreții și artiștii erau gata și după-ce curtea întră în 
sala împărătâscă, împodobită pompos, produse o mirare îngrijitore 
faptul, că vădură acolo pe împărătâsă bătrână într’o haină nâgră 
de jale, cu vălul de văduvă pe față .... iubilarea instrumentelor, 
trimbițelor și harfelor, a flautelor și cimbalelor isbucni deodată 

și corurile de cântăreți intonară un imn înălțător în onorea 
împăratului.

Audiți! Un sunet, și amuțesc tote trimbițele, harfele și cim- 
balele .... încă un sunet, și nici un cântăreț nu se mai aude.

împăratul înse, care ședea pe tron, privesce cu groză la 
mumă-sa .... și toți, toți, privesc la bătrâna împărătâsă.

O mamă dragă, mamă dragă, 
Tu cânți în osul meu mort.

La audul acestora toți se cutremură, inimile tuturora se 
sgudue, nici un ochiu nu rămâne uscat, curtenii și ospeții, cân
tăreții și artiștii, plâng toți.

Frățiorul m’a ucis în pădure.
Ah! strigă împăratul.... sceptrul îi cade din mână și el îșî 

prinde corona cu amândoue manile.
Din mâna mea a scos fldrea,
Găsită de mine, 
Și-a spus că este a lui... .

Acum corona cădu jos de pe capul împăratului. Pe mar
moră a resunat ca o scăfârlie de mort.

In somn m’a lovit, m’a lovit amar,
Și gropă a săpat

- In ea m’a astupat....
Acum însuși împăratul cade de pe tron în cap, suspină greu 

și greu gemea.
Frățiorul meu în tinerețe.

împăratul se lupta cu mortea, mai strigă odată: sfârșesce, 
mamă, sfârșesce.

Impărătesa înse nu putu opri doina plângătore, care cântă 
mai departe:

Acum prin gura ta, 
S’o scie ori cine, 
Omenii și Dumnecjău.

Pe când aceste vorbe resunau în chip înfiorător și sdrobitor 
toți ospeții, artiștii, cântăreții și servitorimea curții eșiră din sală, 
care pe unde a apucat, se rupseră scaune, se stinseră luminările, 
remânând numai doue aprinse. Când se sfârși doina, nime nu 
mai era în sala încăpătore, decât bătrâna împărătâsă în haină de 
jale, și fiul ei, care era în agonie, în vestminte sărbătoresc!, în
cărcate cu aur și mărgăritare.

Mama îngenunchiă lângă fiul seu, care zăcea tot la pământ, 
îi luă capul în mânile ei și plânse lacrimi amare.

Intr’aceea, pe încetul, se stinse una din cele doue lumini 
arcjătore.

împărătâsă bătrână a tot plâns și s’a rugat până la miezul 
nopții..........atunci stânsă singură luminarea din urmă, și sparse
fluerul, ca de aici în colo nime se nu mai audă doina plângătore.

Brașov. Moșul.

Alegerea de Măciucaș*)-

*) Englesescul »The beadle“ ar fi mai corect tradus * ¡mânuitor®, care adecă 
împarte sătenilor scrisorile oficióse; la noi e >subprimariul«, în alte părți e »mă- 
ciucașul* care p0rtă acestă slujbă.

Hudiță = ulici0ră; altcum în munții apuseni și la gaură-i (jic hudă, la 
găurice — hudiță.

(Traducere liberă din englezasca după The Election for beadle by Charles Dickens).

Lucru mare s’a întâmplat dăunăcji la noi în sat. Abia s au 
sfîrșit sfadele dela sărbarea hramului bisericesc, când iacăte că-și 
capătă creștinii alte sgârciuri. O, lucru s’a sfîrșit bine, cu isbândă 
mare pentru orășelul sau satul nostru — că-i tot una — și multă 
vreme și-or mai aduce omenii aminte de astă întâmplare 
vrednică.

Și noi am avut o alegere, o alegere în totă forma, alegerea 
de măciucaș. Susținătorii rânduelilor vechi au pățit o înfrângere to
tală și acum plotacării sistemului celui mai nou au câștigat o is
bândă mare.

Satul nostru, ca tote satele, e o lume întreagă pentru sine 
și a fost multă vreme desbinat în două partide, a căror 

certe au fost încetat pentru óre câtva timp, dar numai ca sé is- 
bucnâscă cu o putere și mai mare.

La tote alegerile de jurați, de birae, de jitarî, de clopotari 
etc. s’au întâmplat lupte crâncene, âr ce privesce protecțiunile, 
acelea s’au practisat cu atâta asprime, de abia-i de cretjut.

Conducătoriul partidei oficióse, plotacărul statornic al chito- 
rilor bisericesc! și casariul banilor săracilor e un om bătrân, carele 
locuesce în hudița**)  nostră. El are acolo mai multe căsi și gră
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dini și-i place totdeauna ca sé se preumble pe ceialaltă parte de 
drum, numai ca se-și póta vedé tota moșia dintro-dată. El e un 
om înalt, subțire și osos, cu un nas gârjob întrebătoriti și cu nisce 
ochi mici vergii de purcel, nelinisciți și străpungetori, cari se par 
ai fi dați de Dumnezeu numai ca sé-i pdtă vîrî și în afacerile al
tora. De importanța afacerilor nóstre sătesc! el e totdéuna forte 
pătruns și nu puțin își închipuesce el datina sa de a agrăi omenii 
pe la adunări. Altcum privirile lui sunt totdéuna mai mărginite 
decât estinse^ principíele lui mai mult înguste decât liberale. El 
s’a audit mai de multe-ori vorbind pogan în favorul libertăți! de 
presă, dar de altă parte le băga și de vină gazetăriîlor, pentru că 
ele avénd odată monopolul publicității a mână, nu reproduc tóté 
discursurile de pe la adunări din vorbă în vorbă.

El nu voia — domne feresce — sé apară de egoist față de 
lume, dar aceia trebuia sé o spună, că tocmai pe vremea sa sé 
întâmpla câte 0 vorbire sărbătorită de ale sale, de pildă despre plata 
crâsnecului sau a gropnițarilot, precum și despre datorințele altor 
slujbași, cari ar fi fost vrednice sé fie publicate din vorbă în vorbă 
și prin gazete pentru folosul și învățătura de obște.

Oponentul lui cel mai mare în viața publică era căpitanul 
Purdej, un soldat bétrán pus în pensia de jumétate, cu care în
dată vor face și cetitorii noștri! cunoscință. Căpitanul acesta 
— ca toți semenii lui — fiind un dușman hotărît a tuturor insti- 
tuțiunilor constituționale, fie acelea de orî-și-ce soiü, ér prietenul 
nostru celalalt fiind un susținător și apérátor harnic al autono- 
miilor comunale — fără privire la merite personale — ușor sé 
pote închipui, că ocasiuni, pentru a ajunge capetele acestea dőué 
în ciocnire, n’au fost nici rari, nici n’au putut lipsi. ,

Așa aceștia doi matadori croiau la desbinărî între chitorii 
bisericii cu discursurile lor, ca sé se încălqlască biserica cu apă 
caldă în loc de cărbuni, și țineau la vorbiri lungi despre libertate 
și drepturi, despre cheltueli și apă caldă, de tot satul clocotea de 
ațîțarea lor.

Apoi căpitanul fiind ales în comitetul de supraveghiare, ér 
contrariul lui purtând slujba de cassar preste lada de ajutorare a 
séracilor, prilegiurî încă n’au lipsit de a da preste unele manipu
lări cu bani din lada aceea, încât căpitanul și-a esprimat în pu
blic convingerea sa, că el adecă n are nici o încredere în autori
tățile satului și lui tare i-ar plăcea sé vadă o copie dela recep
tül după care se fierbe zama pe sama séracilor, cu documentele 
relative cu tot.

La acésta firesce cassariul sé opunea; el sé provoca la datini, 
la obiceiuri, după-cum a rémas din bétrán! și n’a voit sé producă 
dovedi negru pe alb. Afacerea a ajuns la desbatere în comitet 
și fiind și aceștia mestecați în causă, când a ajuns lucrul la vot 
de neîncredere, propunerea căpitanului a fost cu dóué voturi res
pinsă de majoritate.

Căpitanul nostru ínsé nu era omul ca sé se dee așa ușor 
învins și pentru asta a cerut altă comisie, care sé visiteze treaba 
din fir în pér. O, afacerea devinea tot mai încurcată pentru că 
sé desbătea pe la tóté adunările, prin tóté șecjătorile, pe la moră, 
pe la crâșmă sé țineau vorbiri, sé împărțeau deslușiri, sé espri- 
mau voturi de neîncredere personale, de tot satul a ajuns în fier
bere mare, până când unii au aflat, că mai mulți inși cu greu vor 
scăpa cu averea întregă, și așa au lăsat-o mai bine tréba ca sé 
adormă hrăși. Așa gătind ei acum cu vorbele, toți priveau în jur 
plini de importanță și îndestulițî cu procedura acésta vrednică. 
Așa stăteau trebile în satul nostru, când după o săptămână séu 
dóué, Simion măciucașul neavénd ce lucră muri repede. Sérmanul, 
s’a fost rupt cu slujba, ducénd o di seu dóué mai nainte o babă 
mortă de beată în spate acasă, pe care a fost aflat-o pe drum 
nóptea. La încordarea asta a lui, adáugéndu-se și un ger mare, 
cari laolaltă au fost prea mult pentru constituția lui slăbită de 
bătrânețe, el așa într’o sară s’a pus p’o dungă și închinându-se de 
sănătate la toți sătenii, a adormit în Domnul.

Abia a eșit sufletul din trupul acestui slujbaș credincios să
tesc, și câmpul s’a umplut de candidați noi pentru postul vacant, 

cari adresându-se cătră săteni, reflectau toți la slujba acésta pe basa 
familiei lor numéróse, ca și când slujba de măciucaș ar fi fost 
făcută pentru încurajarea propășirii neamului omenesc. »Bung e 
bun de măciucaș; are 5 copii.« »Ba Hopkin e mai demn de mă
ciucaș, căci are 7 copii mici.« »Haidați se punem pe Timkin, că 
are 9 copii mici!« Așa sunau plácatele cu litere mari lipite pe 
păreți sau puse în ferestrile delà prăvălii. Reușirea lui Timkin era 
considerată de sigură; mai multe femei cu copii au făgăduit, că-i 
dau lui votul lor, când iacă-te, că mai apare un placat c’un can
didat și mai vrednic. »Pe Spruggin de măciucaș; are 10 copii 
(dintre cari doi îs gemeni) și o femeia! ! !

La așa ceva nu era cu putință ca sé resiste omul; 10 copii 
numai de sine încă ar fi fostă iresistibili și fără gemenii, puși în 
parantesă, sau amintirea și a jupănesei. Așa îndată a ajuns Sprug
gin de favorit în tot satul, ér când s’a dus femeia lui ca se adune 
voturi (carea făgăduia, că acuși érâ mai măreșce familia), încrede
rea în reușita lui s’a lățit pretutindenea cu repegiunea colerii.

Ceialalți candidați — afară de Bung — s’au retras desperați. 
ț)iua de alegere a fost hotărîtă și corteșii de amêndôuë părțile 
au pornit voioși și statornici prin sat în sus și în jos se adune 
partisani.

Delà chitorii bisericei nu sé pote aștepta ca sé scape lini- 
sciți de escitarea ast lipiciosă cu atari ocasiuni. Majoritatea abso
lută a femeilor din sat s’a dat pe partea lui Spruggin, ér cassi- 
rul de odinioră încă s’a dat pe partea lui din motivul, că la atari 
slujbe trebue preferiți omeni cu familii numéróse, altcum el recu- 
nóscea, că de și în alte privințe Spruggin mai puțin corespunde 
decât Bung, — totuși așa era obiceiul și el nu vede nici un mo
tiv de ce sé se abată acum delà datina asta vechiă.

Atâta a fost destul pentru căpitanul nostru. El îndată s’a 
pus în înțelegere cu Bung și umblă însuși la corteșit pentru acela 
în tote direcțiunile. El a mai scris și nesce batjocuri la adresa lui 
Spruggin și s’a înțeles cu măcelariul, ca sé le acațe pe páretele 
măcelăriei, apoi a pornit sgomotos în sus și în jos, în drépta și 
în stânga, înainte și înapoi, de toți omenii mai cuminți și așezați 
din sat se gândeau, că el de bună samă va peri de aprindere de 
crerî până nici nu sosi alegerea.

în fine diua de alegere a sosit. Aci n’a fost o luptă indivi
duală, ci o luptă de partide. Acum n’a fost vorba de mai puțin 
decât, óre mai sufere omenii tirănia și apësarea chitorilor, cu a 
fostului cassir cu tot, ca se potă face aceia din alegerea de măciu
caș o nulă, sau ca sé se adune toți omenii iubitori de libertate 
umër la umër și cu puteri unite sé se lupte pentru drepturile lor 
de cetățeni, cari se calcă acum în picióre de o clică despotică. 
Ore se nu-și potă ei alege de măciucaș pe cine vreau!?

Până când tot satul resuna de frase de aceste gole, omenii 
au început a se aduna la cancelaria satului, dar atâta mulțime a 
venit, de a trebuit sé se mute la biserică, unde ceremonia s a și 
început sérbátoresce cu chiemarea duchului sfânt, de care toți 
aveau lipsă mare. Sosirea chitorilor și a membrilor din comitet 
cu foștii chitorî și foștii omeni de încredere cu Spruggin în mij
locul lor a escitat o atențiune generală. Spruggin era un om mic 
subțire, c’o față lungă palidă și c’o ținută modestă, din care se 
puteau ceti lipse și ostenele și cari s’ar fi putut atribui atât fami
liei numéróse, cât și fricei lui de alegere. Rivalul sëu a apărut în 
nisce haine lăpădate de căpitanul, în o bluză vînëtâ cu bumbi 
lăți și cu călcâie nalte la pàpucï. El avea o față senină, sëmn de 
vrednicie și purtare morală și c’o încredere în ținuta sa și în es- 
presiunea ochilor, cari la olaltă inspirau curaj aderenților lui și 
tot odată îngrozau pe dușmani.

Fostul cassir s’a ridicat și a propus pe Toma Spruggin de 
măciucaș. El îl cunósce de mult. Și-a fost aruncat ochii de mai 
mulți ani pe el- A slugit la el mai multe luni cu credință îndoită. 
(Aci un parochian a boldit pe Spruggin ca se suspine de vre-o 
doué ori, dar fiind observat de contrari, aceia îndată au strigat 
toți »la ordine!«) El a repetat că și-a aruncat ochii pe el de mai 
multe luni și aceia o pote cjice, că un om c’o putere mai bună, 
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mai așezată, mai treaz, mai domol, mai liniscit, mai regulat — 
n’a mai vefiut. Un om c’o familia mai numărosă nu cunósce. 
(Aplause). Satul recere un om în care sé se potă încrede. (Aci 
au picat câteva observări ironice din partea oponenților.) Un așa 
om propune el. (Sgomote de: »nu’l voim'', »ba dai«) EI nu vrea 
se facă alusiune la alte persóne. (Aci fostul cassir a continuat în 
stilul negativ al oratorilor mari). El nu reflectâză la un domn, ca
rele a avut odată un rang înnalt în slujba împerătbscă; el nu vo- 
iesce sé fiică, că domnul acesta n’ar fi domn; el nu susține, că 
omul acesta n’ar fi om; el nu vrea sé fiică, cumcă acela ar fi un 
parochian tulburătorii!; el nu vrea se fiică, că s’a purtat reu față 
de el, nu numai acum dar nici la ocasiunile de mai nainte; el 
nu vrea sé susțină, c’ar fi unul dintre sufletele cele mai neîndes- 
tulite și trădătore, cari fac gâlceavă ori și pe unde seduc; el nu vrea 
se dică, că ar purtă ură față de el și tóté răutățile. Nu 1 El doresce, 
că toți se trăiască în cea mai bună înțelegere Ia olaltă și de aceea 
nu voiesce sé grăiescă nimic rău despre el. (Aplause).

Căpitanul a răspuns într’un asemenea stil parlamentar: El nu 
póte sé fiică, c’ar fi surprins de vorbirea ce o aufii acum; el nu vrea 
se fiică, cumcă ar fi disgustat de asta. (Aplause). El nu vrea sé re- 
întorcă epiteturile (numiri réutáciose), cari au fost sbierate la adresa sa 
(aplause repetate); el nu vrea se facă alusiuni la un domn, carele a 
fost odată în slujbă, dar acum, har domnului — a pierdut-o; carele 
a tuns săracii, le-a subțieat berea, a micșorat pânea, le-a dat óse de 
mâncare îngreunându-le lucru și le-a tulburat zama (aplause furtu- 
nóse); el nu vrea se spună ce-i vrednic un atare om (o Voce: nimic!) 
El nu vrea se prorocescă, că isbucnirea indignărei generale póte se’l 
alunge odată din sat afară. El nu vrea sé facă alusiune la neferici
tul om, carele a fost propus de măciucaș; el nu vrea sé fiică, că 
nóué copib gemenii cu femeia cu tot ar fi o pildă rea de imitat 
pentru omenii cei săraci (aplause sgomotóse). El nu vrea sé între 
cu deaméruntul în analisa cualificațiunii Iui Bung de măciucaș; omul 
esta stă înaintea lui și el nu voesce se-i spună în față, ce póte c’ar 
fiice în absența lui. (Aci Bung a telegrafat pe sub sprincene trăgând 

cu coda ochiului și punându-și degetul cel mare pe vârful nasului 
cătră un prietin din apropiere). S’a fost fiis, că Bung are numai 5 
copii (aufiiți, aufiiți, din partea oponenților); Ei bine; dar aceea el 
trebue se observeze, că în lege nu stă nicăirî scris că la cualifica- 
țiunea de măciucaș s’ar recere ațâța și ațâța copii; concedând mai 
departe, că o familiă numărosă trăbue preferită pentru atari slujbe, 
totuși, dacă asemănăm faptele și comparăm datele, putem ajunge 
și la următorele conclusiuni: Bung e de 35 de ani; Spruggin — despre 
care el voiesce se vorbescă cu tot respectul are 50. Ce-i acum mai 
cu putința, de nu forte probabil, că până când ajunge și Bung în 
versta aceea, pote se vadă în jurul seu o familiă și mai numărosă ca 
alui Spruggin de acum? (Aplause sgomotose și salutări cu năfră- 
mile).

Dup’aceea căpitanul și-a încheiat vorbirea între aplause gene
rale, provocând parochienii ca se tragă clopotele în dungă și se cură 
toți la votisare, ca se scape de tirăniă, sau să rămână în veci sclavi.

După amiafii s’a început cu votisarea și noi, decând a fost ale
gerea de deputat, așa îmbulzală n’am mai văfiut.

Căpitanul și-a togmit înainte două căruțe și un car cu loitre 
lungi înfundat cu paie; acesta era pe sama alegătorilor, cari din în
tâmplare erau beți; er căruțele pentru femeile cele bătrâne, cari la 
îndemnul căpitanului se cărau la alegere și înapoi fără a le lăsa 
timp ca să-șî tragă sama, că ce fac și pentru cine își dau votul.

Partida contrară negligend atari precauțiuni diplomatice, ur
marea a fost, că cele mai multe femei, cari mergiau la biserică ca se 
voteze pentru Spruggin — fiind togmai o fii căldurbsă și biserica 
departe, s’au lăsat de voie bună, ca se le pacheteze, ca pe nisce 
ddmne, în căruțe și au votat tote pentru Bung.

Inzădar a fost venit la biserică jupânesa lui Spruggin cu copii 
cei gemeni în brațe, înzădar își ducea Spruggin de mâna drepta fe- 
ciorașii, er de cea stângă copilele, Bung totuși — mulțămită căpi
tanului și alegătorilor idioți, a întrunit majoritatea de voturi și așa 
a fost ales de măciucaș.

Laviniu,

E/ A și E) E.
(Schifă originală de

După ce asceptase cinci ani de-a rândul, acum îî veni și 1 
lui denumirea definitivă.

Era om tinăr, cu suflet învăpăiat. Pus în loc subaltern, de 
șicane și nedrepte preferări, nu fusese cruțat. Numai individuali
tatea caracterului și o nețărmurită hărnicie îl ajutară spre țintă — 
neposedând el pe nime, care se-i fie oblit calea seu din dos să-l 
împingă înainte, precum în lume împinși sunt mulțî în posturi 
onorifice.

De ieri își primise decretul. Era profesor . . . profesor ade
vărat, nu ausiliar. — De multele pățanii, însuși nu își putea crede 
norocul. Părea acum cu capul mai înalt, și cu sufletul mai aripat.

Trei fiile de ferii se apropiau. Plănui-se în ele a-și cerceta 
părinții, spunendu-le gură la gură, faptul săvârșit.

Se gândea la ei, cu zimbet îndestulit. Ce făloșie pe tatăl 
seu, ce rîs cu lacrimi pe biata mamă? Oh! de mari vremuri jert
fea ea sfinților unt-de-lemn, ca se o învrednicescă a-și vedea fiul 
cu tote la olaltă: cu casa și mesa sa . . .

Și viuăle lui închipuiri îi zugrăveau ale viitoriului mândre 
episode. In ele un înger de fetiță, ce îl ademenise prin duh lumi
nat și mari bogății de sîmț.

îi făcuse cunoscința în cea mai radiosă junie. La altariul ri
dicat ei, se închinase cu gingașă și sfântă adorare. Sciindu-se însă 
om negata — caracterul lui era mult mai serios, de cât să-l fie 
îndemnat la o destăinuire prea timpurie.

£. Sungu-Puhallo.)

Dar cesul dorit acum se apropia. Hotărît era ai fiice: »fii-mi 
cinstea casei și soția sufletului«!

Prin ăst vis cu ochi deschiși, se zăria în cuibul seu, lângă 
un studiu; din când în când slobofiind fumul aromaticei cigarete. 
Și era drăguț acest cuib cu perdele albe, flori în ferestre, și o 
lampă umbrită. Sîmțând tiptil ca o umbră apropierea ei; palmele 
ei puse pe ochii lui; glasul ei întrebând: »ghicesc!?«

— Liă! dragă Liă, esclamâ el sărutându-i degetele, ce a 
bună semă pregătiseră o cină, după al lui gust frugal.

Trăi-se destul din asemenea ilusii, acum ca bărbat deplin, 
zărea a făptui și dreptul inimei. Ani întregi se mângăiase numai 
cu ele, și un portret. — Portret primit în ajunul censurei, și atunci 
nu dela ea.

A fost așa!
Un prietin al lui, se cununa-se cu o prietină a ei.
In cercul plin de ospețî și veselii — veni pe o clipă și el, 

spre a strînge mânile tinerei părechî.
Și unii și alții înmișcațî fiind — trecură în o odaie fără mar

tori. Și plini de emoțiuni ca sufletele tinere, miresa îi arăta din 
daruri, un — portret.

Era al Liei . . .
De câte ori nu își poftise el, icona ei? Dar cine s’ar fi apro

piat de densa, cu o asemenea cerere îndresneță?
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Acum în pragul a părăsi orașul, cuprins și de vêrtejul do
rului - - îl cerù delà prietina ei.

Mirésa fericită fiind, voia și pe alți a ferici.
»Ia-1« <jise ea. — Dar făgăduesce a mi-1 reda, când originalul 

va fi al Dtale! ... «
Inspirarea ei, pe el îl încurcă, încât abia șopti: Lia e un 

înger, dar . . .
— Dar e femeie și caracter, și aste nu se câscigă ușor! — 

apostrofa mirésa. Fetița ți-e dragă, și ea te prețuesce forte. Am
bii tineri fiind, ve-țî ascepta — precum și noi am asceptat destul 
diua de acji !

Ca în tote altele, așa și în călătorii, profesorul prefera a fi 
singur. Consoțiî prea tulburau încântămentul lui pentru ceriu, pă
mânt, văi și delurî, printre care șerpuia drumul seu.

Schimbătorea privelisce cu sate mărunte, păduri umbrose și 
livedi poleite de sore — lângă ale sale proprii simțiri, îi revărsau 
sufletului una din acele curate fericiri, pre cum arare-orî sunt 
date omenimei.

La o mică opritore, copii ai sărăciei îi îmbiară apă prospetă 
de isvor. La alta îi întinseră trandafiri, și braghin alb, mirositor.

Darnică fu recompensa, cum e a tuturor, cari prețuesc pro
ductele măreței naturi.

Gâfâind și șuerând, se apropia trenul de centru . . .
Lărmuitul clopoțelelor, uși trântite, rîs și strigăte făcură.ala

iul primirii ....
In rețeua comunicațiunii, aici se încopciau mai multe linii.
Profesorul sări oblu, nu făr’ a-șî lua și florile. Chipeș și înalt 

de figură, traversă șinele — suind în un cupeu deschis de conductor.
Inse s’a căit, că a întrat- O damă se uita prin ferestra opusă. 

Pote și densa prefera a fi singură.
Signalul dat, și trenul în mișcare, îl făcură a-șl ocupa locul.
Intr’aste, curentul aerin împingea fumul locomotivei spre 

înapoi. Svelta căletore încă fu silită a închide ochetele.
Profesorul salută, ea îșî inclină capul, după cum o facem 

în prejma străinilor.
Așezată în umbra cotului, scose o carte începând a ceti.
Aprope instinctiv urmări-se el mișcările ei. Atunci cu un paș 

spre densa, esclamă: »Liă, nu greșesc, Dta însăși?«
Cu firesc! bucurii, îi întinse ea mânile, qlicend: »Ce coinci

dență! Nu cre.deam a te mai întâlni când-va. Dar spune, te rog, 
cum ți-a mers de atunci pân’ acum?«

In ochii ei privi el lung, fuseseră stele călăuze, pe ceriul ju- 
neței sale. Găsi și acum în ei, tot acea sinceră și caldă espresie, 
ce împodobise sublim, nefrumosa ei față.

încă ținând mânile ei, repunse: »Mi-am trăit studielor și chie- 
măiii. De rău nu mă vait. Scopul mi l’am ajuns . . .«

— Și în cotro călătoresc!?
»La părinți. Vreu ai îmbucura . . .«
— Și atunci?
»Nădăjduesc a-mi întemeia căsnicia, punând întrensa de stă

până și tovarășă — o dragă ființă....................Dragă de atunci,
când avui norocul a face cunoștința Dtale . . .«

O fugace înrumenire unduia obrazii ei până sub boltitura 
frunții. Pentru el fiind ca răsăritul unor (flori asceptați.

înclinat spre ea, cu glas aprope tremurătorii! flise: Nu crefli 
că mă desmerd prea timpuriu, în ale mele viitore fericiri? Deci 
povestesce-mi ce fac iubiți! părinți, frații și prietinii ai acelui în
dumnezeit și neuitat timp?«

Oh! părinții erau sănătoși, cunoscuții așișderea — însă ce 
alta avea se mai spună? Doră se spună că prietenele se mărita
seră tote ... ba chiar și soriorele ei mult mai tinere?

In veacul nostru, în butul obiceiurilor nostre sociale — o 
oribilă destăinuire pentru o fată de douăzeci și șepte de ani.

Criticul moment; fu curmat prin conductorul, care vesti: 
»Dnă! ștațiunea N. se apropie«.

O întrerupere mai blăstămată, ursita nu putuse iscodi . . .
După șireag de ani, întâmplarea îî aduse la olaltă. Și când 

el și-ar fi descoperit iubirea și dorul a o numi soția sufletului — 
ursita crudă porunci despărțire grabnică . . .

Și auflise el bine? Numirea de »Domnă« nu o tulbura pe 
ea întru nimic?

Fatal cuvânt, el lovi ca fulgerul. Fusese el fire nebun, de 
nici când nu gândise, că asta ființă putea fi iubită și de altul mai 
sprinten ca el?

Agitat și scos din cumpăt, el o conjură pe amințirile ju- 
niei — ai spune: e Domnă, seu Domnișoră?

O luptă de un moment se porni în inima ei. Sinceritatea su
fletului și făloșia fetei, o smencinară grozav. Aprope fără resuflu, 
șopti: »Domnă«!

Nisce clipe de grea tăcere, se puse între ei. Apoi mai un 
salut scurt, și ei se despărțiră.

Remas singur, el, din înălțimea nădejdilor se simți picat în 
noianul pustielor mâhniri. A fost destul un cuvent, spre ai sfărima 
credința, la care zidise cu ce a avut mai sfânt și curat . . .

Piscuri surii să perondau cu brafli verfli și smidari înfloriți, 
dar profesorul perduse farmecul lor.

Sorele asfințise, când scobori în gara ultimei stațiuni.
Nisce cunoscuți îl salutară de bun ajuns; el le mulțămi prin 

ghesturi grăbite.
O bătrână păreche de țărani îșî făcură loc printre mulțime. 

Pe ei îî cuprinse cu brațele lui.
Au fost părinții.

$
£

In tr’aste trenul cu Lia, sbura ca un balaur.
Și ea era singură, în prada păcatului ce săvârșise.
Fusese în totdeuna, mult prea righidă cu sine, decât se-și 

înjosescă conștiința cu neadevăruri. Ce ispită fj acum? Ce sîlă 
spre a minți?

Adevărat, ochii lui o ficsară în mod nemilos. Nu voise 
ore, și el a rîde o fată tomnatecă — precum e obiceiul multora 
din societate?

Oh! pentru asta a mințit. Ba mai bucuros și-ar fi dat viața, 
decât se-i spună, că e tot Lia . . . acea Liă fălosă, care a respins 
pe mulți, numai și numai pentru că îl iubea pe el!

Ca epilog face o prietină următorea sentință: »Ea și el, au 
fost juni din vremi bătrâne«.

— De ce? întreb eu.
»Pentru că numai atunci s’a iubit și resignat cu asemenea 

nepricepute sfiirî . . . «
—- Ore acum se fie perit, aceste pudice virtuți?
»Ce vrei cu învechituri? Suntem în timpi practici!« răspunde 

■ ea cu convingere.
— Eu tac — er tu cetitoriule, fi bun și spune ce gândesc! 1
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XTixxxfeeu ¿Le apa.
(Poveste)

Tradusă de lulia Bran.

Motto: »Amorul fidel e
mai puternic ca ort ce farmec.*

Nu vorbiți rău de omenii pămenteni, că eu îi iubesc pre ei! — 
Așa a <,lis Blanda, zîna de apă cătră sonorele ei.

— Da, Blanda a iubit omenii, respective pe unul, și acesta 
a fost Sandru, frumosul și eroicul păscariu. Dacă mergea cu luntrea 
pe apa Balatonului, Blanda totdeuna l’a urmărit, nevăzută l’a păzit 
de ori ce periclu.

Dar el nu a sciut nimica de amorul zînei.
Zinele apei numai în sera de sântul George se arătau înaintea 

omenilor; și Sandru chiar în noptea de Sântul George s’a pregătit 
la pescărit-

— Nu merge! — îl rugă miresa lui; frumosa Lena, — nu 
merge iubite! In noptea acesta umblă »strige« (duhuri rele), rămâi 
acasă, noptea-i întunecosă, ți s’ar putea lesne întâmplă ceva.

— Nu pot rămânea scumpă, pentru-că acum aș putea prinde 
mai mulțî pesci, răspunsă Sandru, și noi avem lipsă de bani, vecți 
ar fi timpul se ne ținem nunta.

In Balaton locuesc zîne de apă! — vorbesce Lena — ele sunt 
frumose și încântătore; ah scumpul meu nu merge!

— Dar nu biruesc eu inima ta, frumosă Lenă? acesta-i un ta- 
lisman, care m’a păzî de farmecul zînelor. Inelul de credință e pe 
degetul meu — acesta încă mă asigureză de încântarea lor.

Fiind-că lui Sandru n’au folosit nici o rugare, — pentru-că 
bărbații toți sunt încăpățînați — Lena i-a pus în grumazi un medal 
sfințit, pe care ea totdeuna îl purta la sine, — după acea l’a să
rutat, l’a înbrățișat, l’a petrecut până la luntre și în urmă s'au des
părțit.

Noptea a fost întunecosă dar lină, ventul durmea undeva între 
munți. Sandru a mânat luntrea până în mijlocul lacului unde-i apa 
mai afundă.

Blanda l’a zărit numai decât și inima ei bătea forte de bucu
rie, pentru-că acuma se pote presentă înaintea lui și el o se-i audă gla
sul ei fermecător.

Un cântec minunat s’a aucjit deodată, pe apa lină, așa dulce, 
așa mole. Sandru, care chiar voia se arunce mregea pe apă, s’a ui
tat acolo și a văqlut pe frumosa zină, cu per lung auriu, — cum 
se legănă pe valuri. Inima lui bătea cumplit — pentru-că el a fost 
bărbat, și aceia totdeuna se bucură când văd o femeiă frumosă, și 
fiindcă ei de și iubesc una cu inima — pelângă aceea cu ochii iu
besc o sută.

»Re’ntorce-te frumos pescariu, la sigurul mal, 
Nu crede liniscei; că 'nșală amar.
Mormăitul spumelor,
Sunetul valurilor —
Vestesc în vecie
Și cine pricepe, pote să scie:
Că viforul s’apropie!«

Așa a cântat frumosa ivire, înotând cătră luntre. Sandru sta în 
nemișcare, farmecat de acesta nălucire.

— încântătore sirenă, eu nu cunosc frica, și ce să mă ajungă, 
când tu ești cu mine?

— Erou pescariu, răspunsă zina, eu te iubesc ferbinte, ar- 
<jătoriu, vinăl — ridică-me în luntrea ta.

Sandru întorce luntrea repede spre Blanda, dar nu o pote 
ajunge, pentru-că de câte ori voia se o prinde, ea se ascundea 
între valuri.

— Stai! stai! zină frumosă a Balatonului! — strigă Sandru 
stai să te sărut?

Svârle-mi mie inelul tău, răspunse Blanda apoi mă poți săruta!
Inelul nu țîl pot dă, fiindcă miresa mi l’a dat.
—• Atunci dămî medalul acela de pe peptul teu.
— Nici acela nu țîl pot dă, pentru-că miresa mi-l’a pus în 

grumaz.
— Atunci dar vino tu, cu medal și cu inel cu tot, dacă 

ești eroul strîgă Blanda, și Sandru a sărit în apă înnotând după 
zînă. Er valurile au dus luntrea golă cătră mal. Sandru să luptă 
cu valurile, înaintea lui mergea frumosa sirenă cântând, acum — 
îi prinde părul auriu, er Blanda să întorce cătră el, mânile ei albe 
îl cuprind de grumaz și ambii să cufundă în apă.

Frumosa Lena totă noptea a umblat pe malul lacului, aștep- 
tându-și mirele. Când deodată să iscă o fortuna mare, între la- 
cremi ferbinți se rugă pentru amantul ei.

Și când în pioriî qlilei alți pescari au găsit luntrea golă, atunci 
într’un țipet dureros strigă:

— Zinele de apă mi-au răpit iubitul; — dar eu îl voiu aduce 
îndărept, orî voiu muri între valuri!

Și Lena s’a pus în luntrea lui Sandru, pornind pe lacul su- 
nătoriu.

Er Sandru zăcea pe fundul apei, în palatul de cristal al zî
nelor — mort — rece. Inzădar îl sărută Blanda, ea nu’l putea aduce 
la vieță; inelul de credință nu’l putea trage de pe deget, și me
dalul era lipit de peptul lui, -- nu’l putea lua jos.

— Acum e aici pe brațele mele! — oftă Blanda — dar rece 
și mort, ochii închiși, buzele cleite nu-mi primesc sărutările, nu-i 
aud glasul dulce; Oh ce bucuros aș abqlice de el, numai să-l pot 
dă vieței!

Și zîna plângea amar.
Lena într’ aceste, lin, tăcută, mână luntrea mai departe, me

reu uitându-se în apa acum liniștită, curată. Când era acum de
parte de țermure, ventul a dus până la ea sunetul clopotelor — 
chemă omenii la biserică, Lena încă să rugă din tdtă inima, și — 
deodată să opresce luntrea în loc, orî cât s’a opintit, nu o a pu
tut mișca. Lena s’a plecat afară din luntre uitându-se în afundul 
apei, și a vă<jut acolo pe Sandru mort palid, pe brațele zînei. — 
Durerea o a amuțît, nu a putut qlice nici un cuvent, numai a plâns 
amar și lacrămile ei au căcjut chiar pe peptul lui Sandru, a cărui 
inimă a început a bate, tot mai tare, tot mai tare, precum plân
gea de amar miresa părăsită.

Blanda privesce în sus și vede pe Lena.
— Amorul ei îl deșteptă, — lacrămile și sărutările mele îl 

lasă rece, dar ale ei îl aduc la vietă. — Fie a ei, pentru-că al meu 
nu pote fi! — Așa a dis Blanda, încet i-a sărutat gura, ochii, apoi 
l’a îmbrățoșat, l’a dus afară la Lena și l’a pus în luntre.

— Eu nu-i pot dobândi amorul, <jice încet cătră Lena; — 
el numai pe tine te iubesce fidel, curat; la mine-i rece și mort, 
dar tu-i dai vieță!

Și atunci două lacremi mari, lucitore și ferbinți s'au stors 
din ochii albaștri ai zînei, și aceste două lacrămî au rămas pe fața 
apei și din ele s’au prefăcut »nimfea de apă« — Aceste sunt la
crămile abcjîcerei.

Sandru nu preste multă vreme s’a deșteptat și s’a înputerit 
sub îngrijirea Lenei; el nu și-a adus aminte de Blanda, a cugetat 
că viforul i-a răsturnat luntrea; Lena însă a tăcut și nici când n'a 
amintit întâmplarea acelei nopți.

Când apoi nu preste multă vreme și-a dus Sandru miresa 
acasă pe celalalt mal a Balatonului, — fiind-că el locuia acolo, — 
cu mare mirare a văflut nuntașii, într’un loc o flore forte minu
nată pe fața apei, a cărei nici rădăcina nici frunzele nu să văd, 
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este albă ca zăpada, er pe margini tivită cu o petea cam verzie, 
e ca și o lilie, cum tremură pe apă. Așa flore încă nu au vecjut 
omenii nici odată, Lena înse a sciut bine de unde și din ce s’au 
prefăcut aceste flori, — în locul acesta s’a cufundat Sandru cu fru- 
mosa zînă, — și acuma a sciut și aceea, că sirena a versat încă 
multe lacremî ferbinți după el.

Și fiind-că ea acum era așa de fericită, a simțît compătimire 
față de Blanda, care acum varsă lacremî amare a abflicerei, pre- 
când ea se lipesce de peptul iubitului ei bărbat, — a scos un fir 
de mirtus din cununa ei, s’a plecat din luntrea împodobită cu 
flori și aruncând florea în apă a șoptit: »Primesce în semn de 
mulțămire!« — Nime nu au vec^ut mâna albă, care repede a tras în apă 

florea de mirtus, — nime nu a au^it oftarea lină și aceste vorbe 
line: »Mulțămesc frumosă Lenă, fi fericită!« Numai Lena a audît 
și priceput aceste vorbe de adio a »zînei de apă.«

Nimfea de apă de atunci forte s’a sporit în totă lumea, gran- 
diosa-i flore, care nu are miros, dacă o rump se închide, nu pote 
trăi fără apă. Natura ei nu s’a înschimbat, dar da, s’au înschim- 
bat multe altele pre acest păment, de exemplu și acea; că acuma 
nu fermecătorele și încântătorele zîne, varsă lacremile amare a 
ab<,licerei ci — — miresele părăsite a cărora amanți sunt răpiți 
acum de pămentenele, — zîne . . . (fiind-că cele de apă nu mai 
există). Inzădar! trăim lume modernă . . •

- —-w?—- • ■■■-

I’etrea Iovului.
(Povestire de Ion Pop Retegamd).

Rar mai poți vedé a<ji un fecior așa de frumos, cum era în 
vremea lui Petrea Iovului din Nucet. Apoi jucăuș și horitor cât 
gândeai, că numai a jucâ și a hori a învățat de când îï. Mai 
scia flice și în fluer de muia inima fetelor, chiar de petră se fi fost.

Un fecior cu aceste însușiri nu prea póte înturna curênd, 
după ce ese odată de acasă, că ici îl întélnesce o fată: »Unde 
meri më? Unde-ți-e fluerul? Jucăm Sâmbătă sera?« Dincolo întél
nesce o nevastă: »Më, dă pace fetii se mérgâ, că se grăbesce.« 
Mai încolo se întélnesce cu un bărbat: »Când întri la număruș 
më? Sciu că ți-a da maiorul o țigară, când te-a vedé sub mesură!« 
Dincolo întélnesce pe altcine-va, care ér trebue së <jică ceva.

Mai pe scurt, un fecior frumos de toți e întrebat, toți își 
prind vorbă cu el, toți îl opresc în cale, de — vrênd, nevrênd, 
întârflie, pe unde merge. De unde a venit și (ficala:

Om frumos și vita grasă
Anevoie-ajung acasă; 
Omul frumos se deóche, 
Vita grăsă se potópe.

Așa se íntémplá și cu Petrea Iovului, care mai cu drept 
cuvent ar fi trebuit së se cjică: Petrea Iovulesei, că Iovu, tatăs’o, 
era mort colo departe pe câmpurile Italiei

sub o tufa de frăgar
lângă domnul ghinărar;

a picat lovit de-un glonț, când era Petrea de un an și jumëtate. 
Deci Petrea nu cunoscuse pe tatăs’o ; atâta-i spuneau omenii, de 
când s’a apucat de-i mare și el, că chiar așa era și tatăs’o, când 
l’au dus cătană. Dér se nu ne uităm vorba, așa se întémpla și cu 
Petrea Iovului ; când eșia de acasă, rar înturna curênd, ori cât îi 
(jlicea mă-sa: »Nu ședâ mult, dragul mamii!« Dér el nu era vino
vat, că de mergea la fântână după apă, gândia-i că-i făcătură, toc
mai atunci mâna și fătoia pe Măriuca ei, Todosia pe Ana ei, To- 
dora pe Flórea ei; tocmai atunci trebuia să mai vină, vefli bine, 
cu graba și câteva neveste și vr’un bărbat și câți și mai câți, ca 
la fântână.

Una-1 întreba: »Te-o prins setea Petre?« Alta: »Te-ai și 
sculat Petre?« Alta; »Stai Petre, că ți-oiu scote eu apă, că ești 
slăbuț, sërace, ’i câdé cu cârligul.« Și el la tóté trebuia së le rë- 
spundă, și le răspundea și le mai întreba și el una alta: »Dér tu 
ce-ai visat açlï nópte? Ai grije, de-ai visat cu cai, îți vin pețitorii ; 
de te-ai visat sburând, îi sbura de acasă, te miri, ce mut te-a 
duce.« Toți rîdeau, că ce vreți, erau tineri, nu le intrase încă 
apă rece pe urechi.

Nu-i vorbă, măsa-1 certa, ca mamele: »ér ai stat mult, ți-s’a 
răcit mâncarea. Óre când te-i învăța și tu odată să vii mai cu
rênd, când te trimit undeva?«

Era Petrea Iovului ca de 18—19 ani, când s’a apucat fecio- 
riță Măriuca fătului. Și era ca o jordă de frasin Măriuca, subțire 

și înaltă și tinără, că nu era mai mult ca de 14 mult de 15 ani. 
El încă era cam ca și ea: înalt, subțirel și totuși spătos și bine 
clădit. Apoi amêndoi erau albeneți, amêndoi cu părul creț și cu 
ochii vineți, amêndoi ai fi jurat, că-și sunt frați. Nu mă prinde 
dară mirarea de ce Măriuca juca mai bucurósa cu Petrea, decât 
cu ori-care fecior de gazdă și de ce Petrea juca mai bucuros cu 
Măriuca, care numai atunci se apuca ficioriță, decât cu fetele cele 
mari, de vrêsta lui. Iți era mai mare dragul când îi vedeai ju
când p’amândoi; el iuind:

Lelișoră gura ta
Pentr’un husoș nu-o aș da, 
Pentr’un husoș pentru doi 
Pentr’un plug cu 6 boi.

Apoi :
Lelișoră delà vamă 
Taie-un puiu și ne fa zamă, 
Că de i veni tu la noi 
Pentru unul ți-oiu da doi!

Ea rîdea și se uita ’n gura acea mândră, din care eșiau glu
mele și iuiturile, de gândiai că se o sorbă. Dér de multe-ori se 
cam uită lung Măriuca la el, lung și jalnic și gânditore. Cine ar 
fi fost atunci cu băgare de sémâ la ea, ar fi gâcit ce socóte.

Vorbea muerile ’n sat, ca ele, mai de una, mai de alta, 
ér când venia vorba de Petrea Iovului tóté aveau numai un cu- 
vênt pe buze: Ar fi bună păreche Petrea Iovului cu Măriuca 
fătului, că amândoi îs frumoși și harnici și de omeniă, dér una 
ca asta nu se póte, că ori cum, fëtul e fruntaș în sat, ér Iovu- 
lésa nu are decât cocióba de casă și póte 2—4 găini și o mâță. 
Apoi numai din drag nu se póte trăi, ér fëtul, bine că-i om cu 
stare bună, dér mai are copii, nu póte da numai la Măriuca tot 
ce are. Afară de aceea și era cam prea tinër Petrea pentru Mă
riuca, că numai de era cu 4 ani mai mare ca ea și ei începură 
ai veni pețitori, ér el nu eșise încă delà cătane. E drept că de 
cătane scăpâ el cu reclamații ca së țină pe măsa, dér când merse 
a peți Ia fëtul, acela-i spuse ordin : dragul badii Petre, eu nu cjic 
că nu ți-aș da pe Măriuca, dér védi tu, să-ți spun drept: tu nu 
ai numai căsuța și și aceea-i slabă, ér eu mult tare nu pot da 
cu Măriuca, că mai am copii; fără, uite dragu badii, nu te grăbi 
cu însuratul, veçlï mai întâiu de-țî însémâ câte ceva; doi-trei ani 
mai poți holtei și Măriuca feti;pune-te și-ți adună câte ceva, veflï 
tu cum merg mulți feciori în țfră și vin plin de bani, dór de-i 
avea noroc së vii și tu cu ceva prindere de bani.

Bine <^ice badea, cugetă Petrea, numai de nu l’ar pune pë- 
catele së mărite pe Măriuca până vin eu, c’atuncï çlëu, nu sciu, 
ce aș face.

Cu mare greu spuse Petrea mamei sale înțelegerea făcută 
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cu fëtul, ér ea, ca muere pățită ii spuse așa; »Fëtul meu, mai 
sunt în lume fete, nu numai Măriuca fëtului, remâi tu locului și 
te însoră după lege, că drept că bogățiă nu avem, dér avem că
suța nostră, din care nimeni nu ne póte sminti, apoi ești săne- 
tos, și lucrător bun, i lua pământ în parte delà cei, ce au prea 
mult și-i trăi cum ți-a rendűi Dumnezeu, dér nu lua tu lumea ’n 
cap. Cum am trăit păn’ acum, fără bogățiă, dér și fără lipsuri, 
și de aci încolo vom trăi.

Ba, mamă, eu merg în țdră, më fac pleuar si drotar și în 
2—3 ani adun bani, păn’ atunci nu mai vin acasă. Dér décâ aflu 
pe Măriuca măritată, çlëu, nu sciu, ce fac atunci.

Și într’adevër Petrea se găta de cale, pleca cu câți-va omeni, 
cari sciau rendül prin țâră și se puse slugă la unul ce lucra cu ti
nichea și-i purta marfa strigând: »haideți la marfă bună, omeni 
buni.« Și într’un jumătate de an înveță și el a lucra cu tinichea și-și 
făcu scule și prinse a lucră și aduna para lângă para, ban lângă 
ban, gologan lângă gologan, până făcea din ei pol, ér polii nu-i 
schimba ci-i lega cu șepte ațe și-i punea în fundul șerparului. P’a- 
tunci meșteșugul cu tinichea era tare bine plătit, tinichéua era eftină, 
ér vasele gata avéu preț bun și erau forte căutate, astfel că toți 
cei, ce lucrau acéstâ măestriă, de erau păstrători, puteau aduna pe 
an și pân la o sută de poli. Afli nu e nici marfa așa bine plătită 
și tinichéua s’a mai scumpit și măestrii s’au mai înmulțit, și totuși 
adună care-i harnic și păstrător, 50—60 poli pe an, pe lângă ce-și 
plătesc în țâră odaia, unde lucră și dorm, pe lângă ce trăesc și-și 
plătesc câte unul orî mai mulți servitori së-i porte marfa prin orașe 
și prin sate-

Astfel Petrea își puse totă nădejdea în vorbele fătului și în 
Măriuca lui și cu hărniciă rară lucra cji și ndpte și-și agonisi în doi 
ani și jumëtate 160 de poli și voi a merge acasă së se însore cu 
Măriuca. Dér n’a fost se fie așa. Când se gătâ de cale nimeresc la 
el câți-va cunoscuți și prietini de ai lui și-i spun, că Măriuca de 
bune sémâ s’a măritat după un ficior bogat din satul lor. Aucjind 
el vestea acésta aruncă sculele jos și cjise prietinilor: »aci aveți 
sculele mele, mai am aci și câteva vase nevêndute, fia ale vóstre ! 
Sănătate bună!« Cu aceste vorbe s’a despărțit de prietinii lui și a 
apucat prin oraș gânditor. Când fù pe dinaintea poștei se găndi o 
leacă apoi întră în postă, unde puse 100 de poli și-i trimise mamei 
sale cu asemnațiune telegrafică, în care însemnă numai atâta: »Sunt 
sânëtos. Măritată-i Măriuca? Și dumniata cum te afli?«

A doua <ji primi delà măsa rëspuns telegrafic: »Banii i-am 
primit. Sunt sănătosă și te doresc se vii acasă. Mâriuca-i măritată!«

Primind el vestea chiar delà mă-sa, era pe deplin încredințat 
că Măriuca, dérâ-i măritată. Deci își cjise: De ce ore së mai merg 
eu acasă! La ce së trag? Mama póte trăi cu banii ce i-am trimis 
vre-o 4—5 ani, și fără mine. Deci stau aci, dér óre ce se încep? 
Uneltele și tinichéua de-ocamdată nu-mï fac nici o plăcere. Më 
bag la óste, acolo sunt tot feciori, care și-au lăsat drăguțele acasă, 
ca și mine, mulți — când s’or întorce — póte le-or afla măritate, 
cum s’a măritat și Măriuca. Numai la óste-i de mine! Acolo-s tot 
feciori de pânza mea.

Acésta fù chiar când se găta armata română së trécâ Dunărea 
asupra Turcilor. In scurtă vreme înv0țâ trebile militare, că era ficio- 
rul isteț și scia și o léca de carte românéscâ, câtă învățase delà 
dascălul Panfilie delà ei din sat. Deci nu trecù nici o lună deplin 
și scia rêndul puscei și eserțirul ca un soldat bëtrân.

Veni vremea së trécâ Dunărea. Atât de voios n’o fost doră 
nici odată, ca atunci, când le spuse sergentul: »feciori, mergem së 
arătăm lumei ce seim și ce putem!« Era în glidă, dér de bucuria 
uită totul, își aruncă căciula ca o minge în sus și ér o prinsă, stri
gând din rësputerï: ;>hura!« Și ceilalți feciori strigară asemenea, de 
se umplu vëzduhul de glasul lor.

Și trecură Dunărea și intrară în foc, și Petrea nu se lăsa mai 
pe jos decât fărtații lui, cari cjliceau adesea despre el: »Al dracului 
e ungurénul, mëi, că numai scie de obosélá. Uite, la el, parcă cu 
pușca ’n mână l’a făcut mă-sa; firear al dracului së fie!« Când au- 
<jia Petrea vorbele lor, le rëspundea riçlînd: »Ei bre! ce vreți? Nu 

cumva eu singur së vë fac rușine ? Decât së vë fac rușine, mai bine 
më pun și vë çlic în trișcă së se mire și Ilosman Pașa ëla de cjicala 
mea. « Și trăgea trișca din traistă și o punea la buze și scotea nisce 
trile din ea de toți rîdeau. Apoi o punea repede în traistă și çlicea: 
»Hei ortaci! Turcii nu çlic în flueră, hai së facem și noi ca ei!«

*
Bătaia se gătase. Armatele se reîntorseseră, cele biruitóre vo- 

ióse, ér cele învinse cu buzele dăbălate. Mulți morți și răniți răma
seră și din biruitori și din biruiți. Intre cei răniți se afla și Petrea Iovului 
delà noi, primise o plesură Ia pulpa din jos a piciorului stâng și ’i se 
umflase piciorul de era cât o cofă și nu și-l putea pune în pământ. 
II duseră dară pe car până în Bucuresci unde-1 așezară într’un 
spital. Acolo, ca toți răniții din bătaie, era îngrigit cât se póte de 
bine. Surori de caritate delà »crucea roșie« grijau pi și nópte de ră
niți. Regele și regina încă-i căutau și-i mângâiau cu vorbe părintesc!.

Petrea suferea dureri mari. Pulpa piciorului prinsese a vineți, 
avea friguri de durere. Medicii stăteau pe gânduri ce së facă cu el, 
că se temeau së nu-i cadă tot piciorul in aprindere și în urmă së 
moră. El nu le putea spune, décâ glonțul e scos din rană ori ba, 
căci pușcătura o căpătase când era chiar în vêrful zidului la Plevna, 
atunci a simtit numai că-1 arde ceva la pulpă, dér numai a dóua 
çli ’i se umfla piciorul.

După aceste vorbe ale lui Petrea hotărîră doftorii së-i spintece 
pulpa piciorului së caute glonțul, deci îl întrebară décâ va pute 
răbda tréz acea durere, ori së-1 adormă?

»Când am primit glonțul încă nu dormiam, de ce së dorm 
acum, când vreți së-1 căutați?« Și rîcjînd din față, dér crâșnind din 
dinți de durere, întinse piciorul la doftori și cjise: »Pe acest sânëtos 
nu vi-1 dau, că-i dreptul și eu numai cu dreptul sciu face ponturi 
la joc!«

Și neadormit și neținut răbdâ până doftorii îi spintecară pulpa 
piciorului și aflară glonțul și-l scoseră, apoi spălara rană cu ce 
sciu ei, îi legară piciorul și-i spuseră, că peste 14 çfile e nădejde së 
fiă în stare a umbla cum e data. Când gătară doftorii lucrul lor, el 
era tot apă cum asudase de durere, dér îndată ce se depărtară în- 
cepù la glume cu ortacii și cu cei ce visitau pe răniții: »Vëçlutap 
ce cutit bun au dumnialor? Trebue că-i fier bun în el! Cum aș vré 
së sciu de unde l’au cumpărat, së-mi iau și eu unul, că ori cum, 
dér unélta bună prinde bine la om.« »Mai bine <ji-ne o lecă n fluer, 
së ne frecă de urît«, çfise un ortac cu o mână rănită și legată la 
grumazi, »pic, frate, dér më tem că tu nu i puté pocni în degete 
cu amêndôuë mânile.« »Nici tu nu poți face ponturi cu amêndôuë 
piciórele,« rëspunse cel cu mâna legată!

Astfel ei își petrecură în rîsuri și glume ca së mai uite dure
rile, ce le făcuseră blăstămații de plumbï turcescï. Dér ranele dor rëu, 
fiă omul cât de voinic, le simte până ’n rărunchi. Dér ranele făcute de 
plumb fie ele cât de mari, sunt nimica pe lângă ranele ce le face 
o dragoste nefericită.

Petrea Iovului (jicea în fluer, și făcea el și glume, din cea 
gură, dér când își aducea aminte de Măriuca fëtului, atunci lăsa 
fluerul de o parte și înceta și cu glumele. Ceialalți ortaci din spital, 
credeau că de durerea piciorului nu’i mai scapă së facă glume, dér 
ei nu sciau, că el are la inimă o rană mai adencă decât la picior, 
nu pricepeau cânteca lui cea jalnică, ce o cânta în totă cjiua și de 
câte (jece-ori:

„Nu-i doftor lécuri së-ml dée 
„Boia din trup së mi-o iée;
„Câți preoți blagosloviți 
„Ba și călugări cinstiți, 
„Toți së vie să-mi cetescă, 
„Nu pot së me mântuescă;
„Câte muerí vrăjitore 
„Și babe descântătore, 
„Tóté vie și-mi descânte, 
„Tot n'oiu fi ca mai 'nainte; 
„Vie mórtea së më spaie, 
„Că m’a duce la văpaie, 
„Dragostea de loc nu-mi iesă 
„Din inimă și din őse!“
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»Ce frumos mai scie cânta ungurénul!« Miceau fertații lui 
de suferință.

- »Scie carte!« qlicea un corporal din țără, ce-și avea și el un 
picior presâlit și-și avea patul chiar lângă al lui Petrea Iovului.

—»Ba, că frumos cântă, de bună séma, ori scie carte, ori ba,« 
răspundea un curcan legat la cap.

- »D’apoi sciu că n’oiu cânta ca curcanii!« răspundea Petrea 
făcendu-se a nu mai fi supărat, ér ortacii hohoteau de rîs.

Pe bolnavi îi visita medicul tot din 2 în 2 ceasuri, ér după 
ce mergea medicul, veniau surorile de caritate, muerî din case alese, 
domne și domnișfire, și grijau de răniți, le dau medicina după pre
scrierile medicilor, le legau ranele, îi mângăiau cu vorbe blânde 
și le mai duceau și de mâncare.

La patul lui Petrea venia de regulă o domnă înaltă, tineră, 
oclieșă, cu o servitóre după ea. Ii deslega rana, se uita la ea, o 
lega cu legături próspete, îi da prăijturi și tot mereu îl îmbărbăta 
glumind:

„Nu te teme Ardelene
„Că nu-i muri fără vreme!"

Er el îi réspundea smerit, dér totuși în felul lui destul de 
hotărît:

»Nu rne tem, domnișoră, de morte, dintr’o rană dela picior 
nu móré omul- Nici rane mai mari nu omora pe om!«

»Hei, hei, domnișoră! Glonțele Turcilor sunt lapte cu păsat 
pe lângă alte glonțe!«i

Intr’o di veni domnitorul Carol de visită pe răniți. Era însoțit 
de dómna Elisaveta și de mai mulți domni și domne. Merse dela 
pat la pat, întreba pe fie-care, unde-i rănit? mai simte dureri mari? 
nu se simte mai ușor? nare vr’o dorință? nu-i lipsesce ceva? Pe 
toți îi mângăia, de toți se interesa, și toți se simțiau ușurați când 
vedeau că bunii suverani se interesézá de ei și de sortea lor. De abia 
ascepta fie-care să-i vină rendül se potă vorbi cu domnitorul; par
că le părea bine că-s răniți, ca se se potă lăuda acasă, că au vorbit 
cu domnitorul. La patul lui Petrea încă întrebă:

— »Pe dumniata cum te chiamă?«
— »Petrea Vultur, Măria Ta!«
■- »De unde esci dumniata?«
— - »Din Ardeal, Măria Ta!«
- »D’apoi cum, d-ta din Ardeal ai ajuns în oștea nostră? De 

bună sémá te au prins din greșală?«
— »Am intrat de bună voie. Măria Ta; de-s din Ardeal, 

și eu îs Român, lucram în țără la tichinea, când se gata Măria 
Sa se-și trăcă trupele Dunărea, și atâta am umblat până m’au 
primit și pe mine la roșiori.«

— »Unde ești rănit?«
»La pulpa piciorului stâng, Măria Ta-«

— »E grea rana, dóré reu?«
- »Nu, Măria Ta, peste câteva dile-s cu piciorul sănătos.« 

»Și atunci ce i face?«
•— »Ce-o vrea Dumnedeu și Măria Ta!«

- »Bravo, Petre Vultur, scii carte?«
- »Așa mai puțină, românesce.«

—• »Se trăescl sergent Vultur!«
Până vorbia domnitorul cu Petrea Vultur, dómna Elisaveta și 

ceilalți domni și domne tăceau și ascultau, dér când dise domnitorul 
»Bravo sergent Vultur«, atunci și ei strigară: »Bravo!« Petrea Vul
tur mulțămi și el, strigând: »Se trăescl Maria Ta!« Atunci un domn 
bătrân, ce era indérétul domnitorului șopti: »El e de bună sémá!«

— »Și unde erai, când ai căpătat rana?« întrebă domnitorul.
— »Pe zidul dela Plevna, Măria Ta, pușcase dinaintea mea 

pe un ofițer și când da se cadă, eu l'am sprijinit în brațe, că de 
cădea cu capu ’n jos de acolo, nu mai era om în veci; când 
dam să-l dau cameradilor mei de pe scări, atunci un glonț tur
cesc îmi ardea pulpa piciorului, dér atâta putere am avut, sé nu 

scap pe ofițerul pușcat din brațe și se-l dau celor de pe scări, 
cari apoi l-au dus la adăpost.«

-— »Și dumniata nu te-ai coborît de pe zid ?«
— »Ba coborît, dér nu afară, ci în Plevna înlăontru dim

preună cu ceilalți ortaci ce ne mai puteam trage cât de cât.«
— »Și apoi acolo te-au apucat durerile?«
— »Numai a doua di am vec^ut că piciorul mi-se umflă și 

nu-1 mai puteam purta.«
— »Și cunósce-ai d-ta pe ofițerul, pe care l’ai sprijinit?«
— »Acum nu cred, dér de am fi la Plevna — nu dic ha!«
— »Bravo, sergent Vultur!«
După ce se depărta domnitorul de acolo, toți vorbiau nu

mai de cele audite din gura lui. Fie-care își aducea aminte de 
vorbele ce i-le spuse domnitorul, toți erau nespus de veseli pe 
lângă tóté durerile ce le aveau, unul singur era ca și mai înainte, 
nici prea vesel, nici prea supărat ; și acel unul era sergentul Pe
trea Vultur. El îndată ce eșiră domnii cei mulți, începu a cânta:

Nu-i doftor, lécurl si-ml dée 
Bála din trup si mi o iée...

Dér numai atâta putu cânta, că în acel moment întră în spi
tal o domnă tineră ocheșă și cu un căpitan bătrân și înaintară 
ață spre patul lui Petrea Vultur. Dómna era ceea ce venia regu
lat de-i lega ranele, ér căpitanul era tatăl ei. După ce se apro- 
piară de pat, bătrânul căpitan îi întinse mâna <jlicéndu-i:

— »Ițî mulțămesc, sergent Vultur; de nu erai d-ta de-a 
îndemână pe zidul cel afurisit, eu eram adl mort!«

— »Sé trăiți, d-le căpitan, numai datoria mi-am împlinit’o.«
— »Mulțămesc și eu, că ai scăpat viăța tătucului«, dise 

dómna ceea ce venise cu căpitanul.
»Ba mulțămesc eu pentru îngrijirea ce mi-o dai în spi

tal, că și de-mi erai soră, nu me puteai griji mai bine.«
*

După vre-o 3 luni de cjile era rnare zarvă printre ofițerii 
tineri din Bucuresci. Nu se puteau destul mira cum de fata cea 
superbă a căpitanului Mândrescu, fată frumosă și avută se mărită 
după un sergent, pe când mulți dintre ofițeri s’ar fi ținut mândri 
de a o avea de nevastă.

>A1 dracului ungurean«, c,Hcea locotenentele Frunză, 
»vine în țără ca tinicher, aci întră la milițiă, regele-1 face ser
gent, ér căpitanul Mândrescu îi dă fata. Vedi ce face norocul?«

— »Norocul, norocul!« răspunse ofițerul Péná, »dér una-i 
sfântă și adevărată, că sergentele Vultur e băiat frumos, isteț și 
cuminte, apoi de o bunătate cum rar afli. II sciu bine, că doră 
la compania mea a fost. Glumeț și totu-și serios. Apoi, să fim 
drepți! De nu era el de-a îndămână să sprijinăscă pe căpitanul 
Mândrescu, atunci căpitanul se prăbușea de pe zid chiar în fur
nicarul dela Plevna, că se vrăvuise*)  și numai tăriei lui Vultur și 
presenței sale de spirit are de a mulțămi coconița Elena, că nu-i 
orfană și de tată, după ce de mamă-i orfană mai de 10 ani. 
Apoi toți seim cât de mult tine fata la tatăs’o și tatăs’o la ea. 
Mândrescu e om cu bună stare, să retrage la moșie și ardelea
nul Petrea Vultur va conduce lucrarea moșiilor de bună sămă 
mai bine decât ori care din noi. Etă de ce Mândrescu își dă fata 
după el. Am vorbit eu cu Mândrescu, îmi spuse rî^înd: »Băete, 
sergentul Vultur e om, cu el ești cu om ori unde, fiă în bine, 
fiă ’n reu ! La veseliă cântă și jocă, ér la muncă pune și mâna 
unde mintea nu-i de ajuns. Apoi Elenei îi place, că-i frumos și 
cu ședere!«

*) Vrăvuise, a se vrăvui — a se înclina sé cadă. L 1’. K.

*

Trecuse vre-o 10 ani de când plecase Petrea Iovului în 
țâră și nici venia, nici scria cuiva vr’o carte, decât mamei sale 
îi trimitea din când în când ceva bani și puține slove.: »Sunt 
sănătos, d-ta cum te afli?«
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Dar la vre-o çlece ani veni la noi în sat un domn mare 
frumos, cu haine scumpe pe el, cu inele de aur în degete și cu 
lanț greu de aur la orologiul de buzunar. Veni însoțit de o domnă 
înaltă, frumosă, ocheșă. Și traseră ață la casa Iovulesiî.

Era într’o Duminecă. Stradele erau pline de omeni și toți 
își ridicau pălăriile, când ajungea domnul acela cu dómna pe 
lângă ei. Er când vëçlurâ că intrară la Iovulésa, toți se îmbulziră 
într’acolo: ,,E Petrea Iovulesii!“ șoptea unul altuia, dér par’că le 
era frică se <jică tare, se temeau së nu-i audă, că acum era domn 
mare, nu ca înainte cu <jece ani, când sa dus în țâră. Aurise ei 
din feciori delà noi, cari umblă în țâră, c’au vëçlut pe Petrea Io
vulesii, că-i domn mare, are moșii mari ca grofii, și că prin ei 
trimitea la măsa câte ceva de p’acolo, lucru puțin vecji bine, ce 
póte omul trece peste vama cucului. Mulți credeau, mulți nu cre
deau, c’or fi chiar așa; dér acum, când vëçlurâ cu ochii, se îm
bulziră, care de care së dea față cu el, së-1 vadă, că fusese iubit 
de toți. Iovulésa era prin sat când au ajuns ei acolo, deci se pu
seră și ascernură o năframă mare pe prizmă la umbră și șeqlură 
pe ea pân’ a veni Iovulésa acasă. Ómenii umplură ograda numai 
decât, toți cu pălăriile în mâna : „Së dée Dumneçleu bine, Dom
nule Petrea, ai mai abătut pe la noi?’1

— ,,Së trăiți, ómeni buni ! Am mai venit și eu odată, că 
de 10 ani n’am fost și scie Dumneçleu mai veni-voiû ori ba? Dér 
cum mai trăesci bade Vilă, bade Gavriș, bade Stane ?“ — și 
la toți le cjicea pe nume, cu toți da mâna, și care de care se 
îmbulzia së dée mâna cu el, ba unii voiau së i-o și sărute. 
Dómna ședea pe prizmă și-și ascundea fața în năframă, plângea 
de mișcată ce era, vëcjênd bucuria sătenilor pentru buna aflare 
a lui Petrea. Roiuri, roiuri veniau și mergeau bărbați și muerî în 
curtea Iovulesii. Fëtul încă nu se putu răbda së nu vină, së vadă 
că ochii ceea ce-i auçliau urechile și ce nu credea.

— „Bună çliua, bade fëtule,“ çlise Petrea Vulturul, vëçlênd 
pe fëtul, că stă rëçlimat de portă, pus pe gânduri: së între? së 
nu între? „Hai mai încoce! Cum mai trăesci? Ce face lelea? 
Măriuca câți copii are ?“

— „Trăesc, Domnule Petrea, cum rênduesce Dumneçleu, și 
mai bine și mai reu ; baba-i sânëtosâ, Măriucă are o dróie de 
copii; vëd că și domnul Petrea-i voinic și sânëtos," — çlise fëtul 
cu pălăria ’n mâna.

- „Sănătos, slavă Domnului, bade fëtule, dér nu te ținuși 
de vorbă!“

— „D’apoi.... Domnule Petrea, așa o fost scrisă.“
De odată ómenii făcură loc și së îmbulziră printre ei doué 

femei : era mama lui Petrea, plângând de bucuriă și Măriuca fë- 
tului ofilită de së n’o mai cunosci, plângând și ea, dér nu de bu
curiă, ci de nëcas. Mama lui Petrea se repetji la copilul ei, pe 
care nu-1 vëçluse 10 ani de cjile, îl strînse în brațe și-l sărută. Apoi 
se sculă dómna de pe prizmă și sărută și ea pe mama lui Petrea, 
çlicênd : »Bună diua, mamă, vëd că escï voinică!«

— »Voinică dragii mei, mulțam lui Dumneçleu de sănătate 
și vôuë de ajutorință!«

Și era voinică mama lui Petrea; o muere cam de 50—55 
de ani, dér făcută din fierul omului, ca și Petrea, zdravănă, ru
menă, voinică, de gândiai că numai cu sîmbure de nucă trăesce.

Măriuca sta de o parte, plângând când îșî vedea drăguțul 
deodată mai mândru și mai frumos, ér ea era ca o babă, sfârșită, 
galbină, plecată de spate și sacă, Dómne, deabea se țineau hai
nele pe ea. Petrea se uită lung la ea, nu-i venea a crede că-i 
Măriuca fëtului cea frumosă, drăguța lui de odată. Dér îșî gândi:

Cu amar și cu ngcaz 
Es rujile din obraz:

par’ c’ar fi ea! »Tu ești Măriuca?« întrebă Petrea.
— »Eu, eu îs,« rëspunse Măriuca, »am venit și eu së te 

vëd, că-i demult de çlece ani....«

— »Da, <jece ani sunt mulți, Măriucă; ce, par’că ești bol
navă? Tare ești sfârșită!«

— »D’apoi cum n’oiu fi sfârșită, că, vorba éluia:

Cu bărbatu beutor
Nu mai faci pitii ’n cuptort 
Nice pită, nice sare 
Numai lacrămile vale!

— »E réu, Măriucă, e râu, décá-i așa, și eu cred, c’așa a 
fi. Mulțămește la tatăl téu, că-i așa, că eu am voit sé fiă alt cum. 
Dér el n’a voit; bag sémá așa a fost scrisă sé se întâmple“.

Séra fiind aprópe, se despărțiră sătenii pe la ale lor, ér Pe
trea cu măsa și cu nevastăsa intrară în casă. Acolo era rénduélá 
ca la femeia cea harnică; casa-i curățită ca un păhar, și tóté în 
bună rénduélá. La glasul Iovulesii, care prinse a striga: „Pi-mama, 
pi-pi-pi!“ se adunară mulțime de pui și găini, ce stătuseră până 
în tr’aceea ascunse de căldură prin grădină și pe sub garduri. Io- 
vulésa le dete grăunciore în tindă și îndată prinse 2 pui și-i făcu 
de cină colo la focul slobod din tindă, ér Petrea cu muerea lui 
stăteau în ușa casei și priveau cum sue scânteile sus și se sting 
când dau de cotlan.

— „Până una alta — flise Petrea — „eu merg la domnul 
părinte.“

— „Sé nu stai mult, puiul mamii, că îndată-i gata cina.“
— „Nu te teme, mamă, că îndată viu.“
Și Petrea merse la părintele și după ce vorbiră o leacă 

mai de ună, mai de alta, ca ómenii, spuse Petrea așa:
— „Părinte! Eu m’am așezat cu totul în România; pe aici 

n’oiu mai veni sé șed. Acum venii sé duc și pe mama la mine, 
că nu-mi e îndemână se o sciu așa departe și singură. Mâne 
poimâne și mergem, dér fi d-ta bun și adună mâne dimint'ță cu
ratorii bisericii la olaltă, că voiu a vé da în sémá căsuța și gră
dina nostră, se râmână pe séma bisericii. Că bine că căsuța-i 
mică și veche, dér e bună grădina și-i mare și în fruntea satului, 
cu timpul puteți pune biserică pe ea, că biserica vi-i veche și- 
în loc lăturiș. Când a fi sé vé apucați la biserică, scrieți-mi carte, 
că din ce mi-a da Dumneueu și eu voiu ajuta.“

— „Mare mulțam și Dumnezeu sâ-țî ajute, că bun gând ți-a 
dat Dumnezeu, că <,léu biserică ni-i slăbuță și-i în loc réu, că 
domnii pământesc! nu ni-au dat alt loc de biserică, numai acolo, 
unde scii, de-o lăture de sat.“

A doua <ji tot satul scia, că Pettea Iovulesii a venit sé ducă 
pe măsa cu el și că lasă pe sema bisericii casa cu grădina cea 
scumpă cu tot; tot satul era adunat pe drum dinaintea casei po
pii, așteptând sé vină Petrea Iovulesii se-1 mai vadă odată, c’apoi 
merge și nu mai abate p’aici în veci.

Acela sciu că-i om și domn! cjiceau ómenü, că grijesce și 
de suflet.

I-i póte părea réu la fétul, că nu a dat pe Măriuca după el, 
că-i om harnic și de omenie. A lăcomit fétul la bogăția lui Ilie 
Sfârăilă și și-a îngropat fata de vie.

Doră cânta biata Măriucă, când era mirâsă:

Nu mg da maicii la foc, 
Cit mai sunt feciori cu dop 
Și fete fără noroc ; 
Nu, mg da maică la pară 
Că mai sunt feciori în țeră 
Și fete fără ticnelă!

Dér fétul și fătoia nu înțelegeau, gândiau că Ilie Sfârăilă-i 
mai bun decât Petrea lovóií, că avea, vecji dómne, boi și car și 
. • . . avea ce avea, dér néravuj încă-1 avea, că doră ce sameni, 
aceea résare; apoi tata lui Ilie Sfârăilă încă o fost numai ca el, 
deși era gazdă.
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„Tu, muerî, hei," c^ise o babă bătrână, „tu, nu ve sfârmatî 
în zădar, că așa a voit Dumnezeu. De lua Petrea Iovulesii pe 
Măriuca fătului, noi n’aveam loc de biserică, dér așa, etă ni-a dat 
Dumnezeu chiar în fruntea satului, și — precum spune moșnăgul 
meu — a făgăduit Petrea Iovulesii, că și bani va da, numai sé-i 
scrie popa când s’o apuca de biserică.

„Da-va, că are de unde, Dumnezeu sé- déei bine și sănătate; 
că și până era aici, cuvânt legănat nu s’a aucjit de el, ér de 
când s’a dus în țâră, pentru purtarea lui cea bună la suit Dumne
zeu tot mai sus și mai sus până uite la el că-i boer întreg.“

„Pst! tăceți că vine,“ Zise un om, „én dați-vă în lături!“
Și în adever venia Petrea în mijloc, Iovulésa de-a drépta, 

ér nevasta lui de-a stânga. Când se apropia de popor îșî lua pă
lăria din cap și le Z^e: „Bună dimineța!" ér ei cu un glas stri
gară „Se traésca!“

Curatorii erau în ograda popii, ședeau pe prizmă și povestiau 
cu popa, care încă era afară; cu ei era și fătul și diacul bisericii. 
Când văZu fătul cinstea, ce face norodul la Petrea Iovulesii; la 
acel Petrea, care i-sa imbiat de ginere, la acel Petre, de dorul 
căruia mult a plâns Măriuca lui și pentru care mult l’a mustrat 
ea și aseră și în totă Ziua când venia bătută și plângând dela 
odorul ei de Ilie; când vedu, că acel Petrea este atât de bogat 
și de cucernic, că dă de pomană pe séma sfintei biserici casa și 
grădina ce o avea rămasă de tată-so, atunci îngălbini ca céra, 
tremura din picidre și cum sta răZimat de un stâlp dela prisma 
popii, căZu amețit cât fu de lung, și amețit a rămas pe vecie.

Poporul se înfiora, babele șopteau: L’a lovit guta, de părere 
de rău, că nu și-a dat pe Măriuca după Petrea Iovulesii.

LTnii omeni îl duseră acasă, ér Petrea Iovulesii grăi cu 
glas tare:

„Omeni buni și domnule părinte! Poftesc să se scie, că de 
aZI încolo grădina și casa nostră, ce mi-a rămas de tata, de Iovu, 
care a murit în cătane, aceea casă și grădină rămân pe vecii ve
cilor sfintei biserici cu tot ce-i în grădină. Casa-i veche, ce-i 
drept, nu-i vrednică mult, dér grădina e mare și bună și-i chiar 
în fruntea satului. Acolo e locul ce-1 mai potrivit pentru biserică. 
Până ve ve-țî apuca de zidirea bisericii, din grădină aveți în tot
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anul câte 3—4 care de cucuruz. Ér când vă veți apuca de zidi
rea bisericei, scrieți-mî carte, că de-oi fi viu și în pace, din ce 
mi-a rendűi DumneZeu și eu voiu trimite, de aducere a minte de 
tata, Iovul și de mama Iovulésa, că a lor a fost casa și grădina, 
precum bine scițl. Aci vă dau și carte iscălită de mine de mama 
și de nevasta mea, iscăliți-o și dumniavostră și o trimiteți vlădi- 
ciei, se o scrie unde trebue.“

„Se trăâscă!“ striga preotul cu pălăria 'n mână și poporul 
după el.

Atunci Iovulăsă făcu semn cu mâna si cu lacrămile 'n ochi 
Zise și ea: ,,Ce dăm pe séma s. biserici să fiă de sufletul soțului 
meu, care a murit în bătaiă...“

„Și de sănătatea d-vostră!“ strigă mulțimea.
De atunci n’a mai venit Petrea Iovului prin Nucet, nici 

măsa, Iovulésa, care s’a dus atunci cu el în România. Spun cei 
ce umblă prin România și care se zărăstesc la lucru până colo 
spre Călărași, că-1 văd și pe el și pe măsa, și că-i întrebă: „dér 
cei, nu ve mai apucați de biserică, că nu-mi vine nici o scrisore 
dela voi?“ Mai spun că Iovulésa-i tot voinică și acum ca acu-ș 
10 ani, îi omenesce când îi vede p’acolo și-i întrebă câte tote.

Nu țin minte să fi mai fost în Nucet om cu numele Iovu, 
numai tata lui Petrea, dér nici fecior ca Petrea Iovului n’a fost 
de când Nucetul și nici noroc ca el n’a avut doră nime 'n lume 
și pe pământ. Acum nu mai cântă:

Nui doftor lécuri sí mi d<:e
Boia din trup si mi-o iéc...

ci cântă.

fine-mi Domne ce mi-ai dat
Că bine m’ai cumpitat!

Ér drăguța lui de odată, Măriuca fătului, blastămă pe ta- 
tăs’o și în gropă:

Nu te rabde pământul
Cum mi-ai măncat norocul!

Jun fericire pe pâment.

Avea trei fii sermana mamă 
Dar mortea în al seu avent,
I-a secerat încet, pe rend, 
Și astăfii ea oftând esclamă:

Nu-i fericire pe păment!

Se iubeau doi cu înfocare
Dar etă vine un aspru vent, 
Rumpe tulpina amorului sânt,
Și înșelatul suspină tare:

Nu-i fericire pe păment!

--------

Era bogat, trăia în mărire
Cupa plăcerilor deșertând, 
Serac e acum și suspinând 
Eslama n negra-i chinuire:

Nu-i fericire pe păment!

Vesel eram. Credeam că’s ferice 
Credeam că lumea-i frumos cânt 
Dar eat’ înaintemi un negru morment 
Ce dureros pare că-mi fiice:

Nu-i fericire pe păment!

Ociaviat].

W <. <- V-s-wr—------ —-----------
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IMFRESITTHE.

Ședeam în berc pe un trunchiu de arbore și visam. 
.............Eram transportat în lumea giganților și a smeilor. 
Mă gândesc, me gândesc......................... mintea mi-se în
tunecă și eu adorm................... Adorm și dómne ved, că ai
grijă de mine, că-mi dai un obiect de scris, când am mai 
mare lipsă.................................................................................

Mé uit în jur, sum încunjurat de munți și stânci. 
Stâncile și munții pe de améndóue părțile sunt acoperite 
cu arbori deși. îmi încord privirile și observ, că pe unde 
trebue se mé duc acasă este o prăpastie mare între dóué 
stânci, dar preste asta este o potecă îngustă, dar într’atâta, 
încât abia póte trece un om preste ea. Visitându-le tóté 
am pornit cătră casă. Când ajunséi pe poteca cea îngustă, 
ătă mé întâlnesc cu un domn. Nu-i vorbă, am fi vrut sé 
trecem unul pre lângă altul, dar nu sé putea. Unul dintre 
noi trebue sé se reîntorcă. Dar care ?

Eu? Eu, care sum unul dintre fruntașii comunei, și 
onorea-mî plăteșce mai mult ca ori ce ? . . . . Eu sé mé 
reîntorc ?...................................................................................

Nu și de o sută de ori nu! . . . . Dar față cu mine 
cine era! Era maiestatea sa regele! Așadar’ trebue se-i 
conced.............Dar onórea? Cum sé scap de încurcala
acésta! Eu îl agrăesc mai întâiu: »Domnule — mé făceam 
că nu-1 cunosc —■ pofteșce de te re’ntórce, că dór eu am 
ajuns mai iute pe punte.«

— »Ah! nerușinatule, dar’ tu nu scii cine sum eu?«
— »Nu.«

»Eu sum regele și tată-1 poporului meu, între 
cari te numér și pe tine!«

— »Nu pot sé reterez, clisei eu mănios, nici Papei 
Pius.«

— »Dar privesce cine sum eu ?«
— »Fii chiar tatăl meu nu pot se reterez, căci onó

rea . . . .«
-— »Ești silit, mé íntrerupsé el, te provoc la duel în 

trântă, căci dór așa fac omenii drepți.«
— »Iți trebue satisfacțiune ?« mormăi! eu.
Cu aceste iară a-i réspunde îmi aruncai căciula în 

prăpastie și cu pași lini mé apropiaiu de el. El fAcu ca 
și mine. Ne resfrângem mânecile, ca omenii cari sé pre
gătesc la o luptă crâncenă, ne înțepenim piciórele și ne 
apucăm.

Ne luptăm și ne luptăm dór vre-o 'A de oră, dar am 
avut améndoi putere egală. Atunci el sé smîncește și cu 
un atac mé aruncă în prăpastie, eu mé ținuifi de o rădă
cină. Dar el acum vecju, că a sosit timpul să-și résbune. 
Ca un tigru, întâiu se retrage, apoi sé răpede asupra 
mea și cu o mână mé împinge în prăpastie...................
Eu lunec, lunec până ce mé opresc de un vérf de stâncă. 
Mi-am mai deschis odată ochii sé’l véd pe el. Și domne, 
véd, că vestmintele împărătesei cad de pe el și véd în
ainte-mi pe bătrânul meu tată ; acuma văcluî, că mi-a arătat 
D-qleu, să ții mai mult la onorarea altora, decât la onórea 
mea. Acum singur poftii sé mé pedepsască D-cjău. Și etă, 
că alunec și cad și mă împlânt în o stâncă..........................
Și vai că bine-i, ca m’a trezit Zephirul. Nu mai puteam 
suferi durerea causată de stâncă. Păsările cântau și mi 
să părea, că mâne cu zeii la o masă. Acesta fu o 
impresiune a naturii. Mă uit încă odată în jur și pornesc 
acasă.

Newton.

Exilatul.
Ah! amară e vieța când ești singur, părăsit, 
Când departe da ta țară, de părinți ce i-ai iubit 
Iți petreci a tale file în amare super inți, 
In dureri, nenorocire și în lacrime ferbinți.

Când departe de a mea țară, p’un de tot străin păment 
Nu mai am nici o scăpare, de cât numai in mormènt, 
Delà tine domne dulce, delà tine astădi cer,
Ca umila-mî rugăciune, se ajungă pan la cer.

Ah! domne dă-mi vieță se mai reved odată, 
Se-mi mai revej, părinții și patria mea natală, 
Se mai resuflu un aer ce resujlam odată 
Se-mi uit nenorocirea și sorta mea fatală. V.

_______________
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Jrei stanurl
(Tegendá.) j/Judită în comuna Tur lângă Jdlașiu.

Dacă te sui pe delul Turului și te uiți cătră Belgrad (Alba- 
Iulia), vezi trei stanurl. Despre acestea se spune următorea legendă:

Ci-că a fost odată, ca nici odată, un împărat, care a avut 
trei ficiori, cari ii erau tare dragi. In grădină qlice că avea împăratul 
acela un per tare minunat, care dimineța înfrunzea, la amiacji în- 
fioria, sara cădeau florile și la mieflul nopții avea pere de aur cu 
sămânță de pietrii scumpe și cu coda de argint. Cu de-a dragul 
ai fi mâncat barem una din ele.

Așa-1! Dar împăratul n’avea noroc. Totă noptea vineau nișce 
hoți și furau merele. O pus împeratul strajă. Un regiment întreg 
o stat într’o nopte la pândă, dar cum o bătut ciasul împărătesc 
12. toți or’ adurmit.

S’a supărat împăratul, de mai murea de năcaz. Atunci să 
scolă ficiorul său cel mai mare și din graiu grăi așa:

— Tată! De mult ești supărat, că nu poți mânca barăm! 
una din perele de aur. Ai pus strajă. N’a folosit. Dar lasă, în 
noptea asta m’oi pune eu la pândă- O să fac ceva ispravă.

Cum o flis, așa o și făcut. O lăsat să se aducă lângă păr 
străjac, perine și dricală de mătasă. Cum a dat D-t^eu de s’a în
tunecat, el cu pușca în mână stătea la pândă culcat. Numai odată 
îl apucă un drag de somn, de-elea împărătesei sub dricală. Dimi
neța când să trezeșce, perele ca per în palmă!

Când a veqlut împăratul că nici ăsta nu s’o pricopsit, s’o 
supărat. Dacă o vetjut ficiorul cel mijlociu, cum s’o supărat tată-său, 
s’o dus de l’o mângâiat:

Las’ tată, mulțî inși ți-au păzit perul, dar nime n’o făcut ceva 
ispravă. Am se fac eu.

Cum o c,lis, așa o și făcut. Și-o dus străjac, perini și dricală 
de mătasă și o făcut, cum o mai făcut și ficiorul hei mai mare. 
Și el s’o pus la pândă cu pușca în mână, culcat în pat, cu capul 
la cine scie ce drăguță. Era frământat de gânduri, obosit și cu 
frica în spate, în odichnă în loc bun- Cum să nu fi adurmit? Di
mineța, când să trezeșce, sare sus din pat- Cei asta? Părul era 
gol de frupte și începea se înfrun<,lască.

S’o dus în curtea împărătescă unde-1 așteptati toți. Când o spus, 
că n’o isprăvit nimic, împăratul o început să plângă, s’o prins de 
chică, îșî trăgea afară câte un pumn de păr și Domne! Dacă te 
uitai la el ți-să făcea milă.

Când o aucjit Tărilă, al treila ficior al împăratului, că nici 
ăsta n’o făcut ceva ispravă și l’o văflut pe tată-său, că cum plânge 
și să tânguesce, i-o trecut prin minte să-și cerce și el norocul. 
Dar i-a fost frică că-l-or ride. Totuși și-a adunat tot curajul, să 
apropia de tată-săti și din graiii grăi așa:

— Prea mărite tată, împăratul țărei tale! De când ți-ai pus 
piciorul în casa de sfat și te-ai așezat în scaunul împărătesc, tu 
n’ai odichnă pentru părul acela. Ai mânca măcar una din fruptele 
pomului. Dar în cartea norocului așa a fost scris, să nu poți 
mânca pere de aur. In totă noptea vin neșce hoți și fură perele. 
Ai pus pândă, ai pus pază, dar nimic n’a folosit. Or fost acolo 
frații mei, nimic n’au isprăvit. SciO tată, că mă vei rîde, dacă te 
voiu ruga, să mă lași pe mine la pândă în noptea asta. Dar 
dragă tată, îmi pui capul în mâna ta, dacă n’oi aduce măcar o 
peră.

— Fiiule, ii răspunsă împăratul, nu te juca cu viața ta, că 
eu s împărat și ai să-mi dai ce te-ai lăudat.

— Fie ce va fi, eu odată vreau să ’mi cerc norocul.
Eu te las fiule, numai cugetă-te bine ce lucru faci!

— M’am cugetat, și remâiu la ce am dis.

Și abia o sfirșit vorba, a și plecat în grădină. S’a uitat bine 
la loc și de dimineța până seara a tot cărat spini.

Și-a făcut un pat de spini, chiar sub păr. Și-o adus dricala 
lângă patul de spini și un pat de celea, de care au adus și frații 
lui, adecă pat de mătasă. Abia aștepta să sosescă sera. In urmă 
a și sosit.

Merge în casă, ia pușca în mână și se pune la pândă sub 
păr. In urmă l’o năpădit somnul. Văflend, că va adormi, dacă va 
mai sta, se culcă în patul de spin! unde i-a fugit somnul, fiindcă 
când da să se întorne, spinii îl înțăpa, când da se dee pe altă lă
ture, spinii îl înțepa și n’o putut adormi, cât fu noptița. La mietjul 
nopții aude numai neșce șopte- Să uită în acea parte, de unde 
veneau șoptele, vede 9 zine, care de care mai frumosă.

— Dă-te tu, îmboldia cea mică pe cea mai mare.
— Eu nu mă dau, că-i trez.
— Ba dă-te tu.
— Ba dă-te tu.
Și așa a vint vorba la certă.
Atunci cea mai mare le împinge în altă parte și rupe două 

pere. Atunci Tărilă hop! Sare în sus și o prinde. Celealalte fug.
El o prinde, o îmbrățoseză și o duce în patul lui cel de 

mătasă.
Dorm ei acolo până dimineța. Dimineța se trezesc. Zina 

supărată ii dă cele două pere și-i <Jise :
— Atunci se mă afli tu pe mine, când vei putea da aceste 

doue pere copilului nostru. Și atunci se ne afli, când vei trece 
pe lângă câmpul de metasă și muntele de glaje.

Și s’a făcut nevăzută. Ficiorul împeratului supărat merge în 
curtea împărătescă.

Dar nu era acolo nime.
De acolo merge în casa de durmit a tătâne-săfi și-’l trezeșce.
Spunendu-i că perele le pote culege, împăratul sări din pat, să 

îmbrăca și fugi la părul de aur. Dacă a văqlut, că’s acolo perele, 
de bucurie a <Jis, că Tărilă ii va moșteni împărăția.

Și a făcut un ospăț, de celea împărătesei. După mâncare aft 
mâncat perele, cari erau așa de bune precât erau și de frumose.

După ce s’au ospătat, în <,liua cealaltă, 'Tărilă merge la îm- 
perătesa și o rogă se-i facă merinde o turtă cu lapte din țîța 
ei, că merge după zină, ca când va mânca să-și aducă aminte, că 
are tată și mamă.

Mumă-să i-a făcut turtă, care o sărat-o cu lacrimile ochilor și 
a îndulcit-o cu lapte din țîța ei.

Mult l’au rugat sfetnicii, mult împeratul și împărătesa să nu-i 
lase.

El par’-că n’aucjia sau n’avea inimă, ori de și avea - era de 
petră. A pornit la drum spre răsărit, căci așa socotea: munte de 
glaje și câmp de mătasă numai lângă sfântu sore pote fi. A mers 
cât a mers, numai odată ajunge la o pustiă, unde de isvor n’o dat 
și vai cât iî era de sete, de pădure sau lemn n’o dat se să odich- 
nescă în umbră, îl ardea sfântu sore și îl reținea din drum, par’că 
(jicea »mei nu mere.«

»Nu mere.« Dar dorul, de a vedea zina și copilul îl duceau 
fără voie.

De 10 cjlile călătoria. A mai călătorit 7 și cu bucurie vede, 
că încep se fie arbori, pomi, păduri, isvore, văi. într’o <Ji 
călătoria pre lângă o vale. Numai odată, dă de o moră.

Intră în moră
— Bună cjiua, bun lucru!
— Bună fliua, noroc se-țî dea D-cjeu, dar ean ședi la noi
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El sé pune pe un scaun.
— Vai, tulai, clar nu më veflï, scolăte, te-ai pus pe mine, 

mé omorî, vai, io-’s morariul »Spic de grâu!« — striga morariu 
Spic de grâu, care ședea pe scaunul pe care s’a fost pus Tărilă.

El sê scolă, së uită după el, il află. Dă mâna cu el și së 
pune pe alt scaun.

— Ce vént te-a adus pe tine aici pământenule?
— Da eu vreü së ajung la muntele de glaje și la câmpul 

de mëtasâ. Și ii povesteșce totă povestea după-cum s’a petrecut.
- Ho-ho, acolo nu pote ajunge om pâmântén, lua voiba 

Spic de grăti, dar totuși vom putea proba una. Noptea aci vin 
totdéuna trei draci*)  cu trei buțî după făină. Pân'ce umplu eu 
butoiele, ei së duc afară. Eu te-oiu băga în o bute și te vor 
duce pe munte. Acolo e muntele de glaje și câmpul de mătasă.

— Bine.
Cum a flis, așa a și făcut.
Dracii duceau butóele cu chiti și vai, dar mai ales ăla care’l 

ducea pe Tărilă avea ce duce.
— Frate, nu ți-e greu? întrebă cel care’l ducea pe Tărilă.
-- Ba mi greii, frate, ca de altădată.
— Dar mie mi-Î și mai greu. Vai, că nu mai pot.

Rabdă frate, cine știe, ce ți-o fi băgat morariul în bute. 
Sus, ne-om uita. Së nu încerci, së scapi butea, că-i vai de tine și 
de costele tale !

In urmă ajung sus și hop!
Iute desfundă butea și ’1 află pe Tărilă, care era mai mort 

de frică.
II scot și së sfătuesc ce së facă cu el?
In urmă după multă sfadă (căci nu së înțelegeau nici decum) 

Tau făcut scăpat și el s’a dat de-a duriga jos de pe munte și o căflut 
chiar înnaintea morii, dar nu ca om, ci ca sfărâmăturî de carne 
și ose-

»Spic de grâu« era în moră și măcină. Numai odată aude o 
sguduitură de și casa s’a cutremurat apoi ca și când ceva s’ar fi 
sfărmat.

Opresce mora și iasă së véfla ce-e? Socotea că vor fi scăpat 
dracii vreo bute, dar nu că s’ar fi rostogolit Tărilă.

Ce gândiți, cum s’a spăriat el când a vëflut pe Tărilă sfărmat ? 
Și-a adunat tot curajul, a adunat rămășițele lui și le duse 

în casă. In casă a pus os la os, închietură la închietură, carne 
la carne.

După ce le-a făcut astea le-a atins cu nuele de sânger și 
vorbe de înger. Tărilă deschide ochii și sare sus:

— Cei asta, mort am fost? Inviatu-m’ai?
— Hei, hei Tărilă, nu 'ți-a mers bine. Ți-oi da un sfat : së 

te întorci acasă.
— Așa voi și face de și sciu, că dorul îmi va pune capul. 
Și o luat „fliua bună“ delà Spic de grâù, și a pornit.
Merge el cât merge, numai odată vede trei smei**)  certân- 

du-se, erau së se apuce de cap, dacă nu le venia el la mijloc.
* Dracii së deosebesc de smei prin acea, că au corpul gol, negru ca ele

fantul și nu fac năsdrăvănil, ci sunt slugile smeilor, së îngrijesc de mâncare, chinuesc 
sufletele etc.

♦*)  Smeii se închipuesc, nisce vite mari cu cornele öble, cu trup përos, cu 
copite de măgar, cu degete de găină. Aceștia fac năsdrăvăniile și aduc relele 
pre óment.

Scrisóre

—- De ce ve certați voi pui de zmei? Minten v& mâne!
— Dapoi ia, dice cel mai mare, ne-o murit tata. Holde, căsi, 

palate, suflete ori cai năsdraveni nu ne-o lasat, ci ne-o lăsat o 
păreche de opinci, o bâtă, și o pălărie și nu le putem împărți.

— V ai că proști mai sunteți, ve certați pentru nimicuri. . . .
— Ba nu’s nimicuri, luă vorba hei mai mare ; dacă îți iai 

opincile pe piciore și flici: „Unde mé gândesc, acolo se sosesc !“• 
■și soseșcl unde gândesc!. Decă îți tragi pălăria pe ochi, nime nu 
te vede, poți face ce vrei. Decă misei bâta în stânga, tot ce e 
în jurul teu — piatră se face.

IIo, ho, vé împac eu, mergeți în trei părți, care va ajunge 
mai iute aci, acela capetă opincile, care va ajunge a doua oră, 
va căpăta pălăria și cel din urmă bâta.

Și toți deodată s’au dus în trei părți și de-odată au ajuns 
la Tărilă. Atunci el de necaz, că nu i-a putut împăca, mișcă bâta 
în stânga și trei stanurl s’au făcut în jurul lui.

El tare s’a spăriat și de frică a flis:
Trei stanurl!
De atunci au aceia numele Trei stanurl.
Cum s’a véflut încunjurat de trei stanuri vrea sé esă afară 

(dintre ei), dar nu putii, acuma ce sé facă? S’a supérat domne! 
De ce n’o avut alta de făcut numai sé se joce (joc drăcesc) cu 
bâta aceea.

A stat el acolo până în dimineța cealaltă. Atunci și-a adus 
aminte de opinci. Incalță opincile și flice: Unde mé gândesc, 
acolo sé sosesc.

El sa gândit lângă ușa zinelor. Cum o ajuns acolo ? Nici el 
nu ne-ar putea povesti. Numai odată s’a pomenit acolo.

Ia pălăria pe cap și întră. Cum a întrat, copilul, pe care-1 
chiar țînea mumă sa în brațe, a strigat:

— Ni, mamă, tata!
Atunci ea i-a dat o palmă.
— Știi tu cine-i tatá-téu ?
— Ni, mamă, tata! Și l-a arétat, dar ea nu l-a véflut.
Și i-a dat a 2-a palmă.
— Ni, mamă, tata! Și ea vru sé-i dee a treia palmă, dar a- 

tunci îșî ia jos Tărilă pălăria de pe cap și s’arată. Ce întâlnire, 
domne I

S’au îmbrățoșat, s’au sărutat, au plâns și iar l'eau făcut acestea 
dela început. Tărilă ii dă copilului cele 2 pere, care tot la el le 
purtase din noptea aceea, când a prins zina. In urmă s’au dus pe 
muntele de glajé și câmpul de mătasă unde lucrau cele 8 zine.*)  
Muierea lui i-a spus sé nu se uite la ele, că orbesce, și nici nu 
s’a uitat. După ce au umblat prin tóté salonele palatului zinelor 
s’au dus acasă la împâratul-tată, unde au făcut un ospâț de acelea 
flineștî. Și eu am fost acolo, am căpăt o țir de supă ferbinte și 
un os. M’am dus acasă dar n'am avut noroc sé mâne din supa 
fertă de zine, căci eram pécátos. Tărilă și-a crescut feciorul, care 
a fost voinic ca tată-so.

De n’or fi murit și afli mai trăesc.
Blaj, la 15 Aprilie 1898.

*) Zinele se închipuesc, nesce fete înalte, frumóse, cu pórul de aur, desple- 
tit și cu fața rumenă și frumó să ca mătasa și pórtX o cămeșă lungă.

Jgnafiu Sa/ușinsky,
Ö <-- ----------- ștudent gimn. din Blaj.

l=nei D. .. .
Si taci, si nu mai spui acum, 

La nime, decă mi-ai fost dragă 
Si mergi pre apucatul drum 
In lume singură pribegă. 
Si uiți iubirea mea nespusă 
Ce pentru tine avui odată

Și si te duci, si fi tot dusă,
In veci de doru-ml alungată. 
Eu te-am iubit la nebunie,
Cu un amor dumnetflesc
Dar bine vid . . . ce-ți pasă ție: 
Decă și a$i te mai iubesc1!

Teodor öltean.
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Planuri nimicite.
Narațiune istorică din lumea artelor după E. Braunfels. Trad. din germană de C. Alba-Iuliană.

Clopotele din florența anunțau cu sunet mare timpul de 
odichnă; - - și pe loc vedeai cum comercianțiî părăsesc prăvăliile, 
er calfele de diferite meserii — cu toții își depun instrumentele 
de lucrare; - unii pentru de-a petrece puținul timp liber în cer
cul iubit al familiei; eră alții cercau recreare dându-și curs liber 
ideilor pe malul fluviului »Arno« în aerul răcoritorii! și plăcut, 
ce-țî oferă serile pe pămentul mult iubitei »Italiei«! —

Chiar și din atheneul renumitului Michael Angelo, au depus 
tinerii sirguincioși instrumentele, — au schimbat vestmintele de 
lucrare, — și salutându-se veseli unii pe alții, s’au depărtat încet. 
El, măiestrul Angelo rădimat cu cotele de o statuă de marmură, 
mulțumi salutărilor de »adio« a feciorilor sei prin o mută mișcare 
de cap! Celui remas în urmă, — carele, își pipăi vestmintele cu mai 
mare atențiune ca toți — pe când voi a trece, făcend salutul în
datinat, Michael Angelo îi făcu semn și-l chemă la sine.

Numai pentru puține cuvinte Piedro, îi c^ise conducâ nd pe 
tinerul ce’l urma mut — într’o odaie laterală — care era plină de 
desemnuri, statue, — și diferite lucrări începute - - tot acesta odaie 
servia și de cancelaria renumitului artist! — Ajunși aici — măies
trul cu o posiție înpunătore privi drept la junele ce sta uimit — 
și începu în urmă, cu voce seriosă: —-

»Eu aflu ca și când de un timp ore carele Tu nutresc! cea mai 
ferbinte interesare față de nepota mea Marietta! - - Eu însă am 
să-ți spun scurt — că pe aceea fetiță nici când nu-ți voiii putea-o 
da de soție!« — Piedro se cutremură la audul sentinței decisive — 
a stăpânului aspru! — Da! — și cum nu? când acesta sentință îi 
sgudui tot internul, — îi frânsă inima, — îi sdrobi și nimici într’o 
singură clipă visurile și dorințele lui celea mai dulci și frumose, 
fiind-că el iubia întru adevăr, cu patimă suferindă pe frumosa Ma
rietta. — Inse neputend răspunde nimic, Michael Angelo continuă 
Nu crede, — că spusele mele sunt combinația unui moment nu
mai — fi sigur că sunt isvorul bogat a unei vieți esperte. - - Ar
tiștii au încă tot o sorte nefericită — fiind-că depind dela grația 
și capriciile mai marilor sei! — Omenii singulari mai isbutesc, ore 
cum pe cariera acesta spinosă, — înse pe un părinte de familie 
prea adese! doboră în greutăți nesuportabile! — Eu voiii să scu
tesc pe nepota mea de așa un viitoriii, — și pentru aceea m’am 
decis, a o căsători numai cu așa un bărbat - carele se bucură 
de o subsistință mai sigură! — Acesta este firma mea decisiune: - 
In urmă și declar, că fetița nu consimte cu iubirea ta; — te rog 
deci stăpânesce-te — și în curund o vei uită! — numai se ai voință 
bărbătescă! — și acum; — „Nopte bună“! ... O! Măiestre! Pen
tru ce atâta crudelitate față de mine!? — esclamă Piedro. — Nu mai 
schimbăm cuvinte astăzi despre acest lucru, — flise resolut și li
niștit măiestrul! — De voiesci la un restimp de patru săptămâni, 
putem continuă, — până atunci, sper că ai să-ți vii în ori! — și 
vei ascultă mai liniștit cuvintele mele! —

Piedro voi a mai reflecta ceva — însă fața strictă a stăpâ
nului îl făcu mut - și părăsi odaia fără nici un cuvent. — Eșit 
afară în aerul liber — aprope cu o furie nebuna — strînsă pum
nul, ridicându-1 în sămn amenințătorii! și cu o patimă visibilă es
clamă! „Tiran, fără de inimă! Tu creț,Ii că fiind cel mai renumit 
artist a Italiei frumose, poți tractă cu mine cum voiesci?! — E 
adevărat că un greu viitor mă asceptă, însă pentru aceea tot nu 
voiii abdice de Marietta. — Chiar și dacă momentan nu mă iube- 
sce, precum îmi spui tu, — va veni un timp când mă va iubi; că 
a respins pe Enrico — cu puține luni înainte, e lucru natural, — au 
nu sunt părinții lui plebei din Campagno?! — și unui fiu așa de 
jos, cum va putea un Michael Angelo să-i dea nepota?! Eu sum 
din o familiă nobilă; rușine cum m’a tractat! — Aici să termină 

monologul său, și trecând pe piața del Granducara, togmai voia 
ași întorce privirea delà statua sântului David, un op din tinerețele 
lui Michael Angelo, cănd cineva îl agrăi cu orecare nervositate! — 

„Scusele mele dle, însă aș dori a ajunge într’o locandă*)  
pentru a cina, te rog condu-mă“. „Forte bucuros“ răspunsă Piedro 
privind la străinul, a cărui esterior arătă pe omul inteligent — de 
o etate mijlocie. „încă nici eu nu am cinat, și de primești te voiii 
conduce sub umbra recorosă a pomilor de oliv, la marginea ma
lului Arno, acolo sciu o locandă, și sum sigur că-ți va conveni“.

*) Birturi mici pentru streini (locanda).

Străinul primi propunerea cu mulțumită, și pe drum îi să 
recomadă Jean de Brouton, nobil francez. Și Piedro își spusă nu
mele, și când aminti că e sculptor, străinul îi çlise cu un interes 
deosebit : Așadară sigur lucrezi lăngă renumitul Michael Angelo, 
carele erăși s’a așeqlat aici, și de nu mă înșel delà Lorenzo al doilea 
erăși domnesce în jurul Medicinilor.

Așa e, dl meu, răspunsă Piedro, în carele de nou să aprinsă 
furia; pot adauga, că întru adevăr e păcat! Jean de Brouton, primi 
cuvintele lui cu un gest curios, și un surîs diabolic sbură pe 
buzele lui, ce însă junele nu pută observa, din causă, că ochii lui 
erau privind spre păment. Păcat?! întrebă cu o compătimire pre
făcută străinul. Da! răspunsă junele cu sete; pentru-că Michael An
gelo e tot atăt de mare tiran, precât e de renumit artist!

Intru acestea ajunseră sub umbra pomilor mirositori și Piedro 
condusă pe străinul la un loc cu ramuri vercji bogate, de unde li să 
estindea oprivilisce înpunătoră spre Arno cel sgomotos; parte vedeau 
orașul cu stradele lui pline de o mulțime sgomotosă, parte délurile cari 
întru adevăr erau opuri pentru ochii unui artist! Dl Brouton trecù 
cu vederea totă frumseța naturei, si demăndă vin, și încă din spe
cia cea mai alesă, rugând totdeodată pe Piedro, să binevoiăscă a 
primi pentru oboséla făcută ospitalitatea lui. Junele primi cu plă
cere invitarea amicabilă, și gustă cu poftă visibilă din vinul esce- 
lent. Astfeliii sbură un timp orecare, când străinul condusă firul 
vorbirei erăși la măiestrul Michael Angelo. întrebă cu viii interes 
despre relațiile lui, — îi descrisă Piedro odaia de lucrat a artis
tului spunêndu-i, că să interesăză nespus de mult față de bărba
tul renumit. In fine veni cu întrebarea cum? și cu ce prilegiù s’ar 
putea privi internul atelierului lui?! Piedro, la întrebarea ultimă a 
străinului, răspunsă cu regret: fiindcă Michael Angelo în urma lo
viturilor multe, și mari suferințe din urmă, nu primesce văfluta 
nimărui — din contră, a lăsat strict feciorilor sei, că față de acei 
visitătorî cari nu au venit pentru a comanda, să fie ușa încuiată. 
Și eu nu ași recomêndâ nimănui călcarea voinței sale, fiind că-1 
cunosc teribil — în mânie. — Aș putea spune multe despre acésta !
— Așadară ai simțit adese furia lui, cjise Brouton ? deastădată vocea 
lui conținea ceva magic, — încât Piedro parte sedus, parte din 
influința vinului neîndatinat îi enară »totul«; Ii descrisă ura lui 
suferită față de Michael Angelo, iubirea fără margini pentru Ma
rietta, îi spusă voința măiestrului, și termină astfelift: Dar să nu creiji, 
că eu mă voiii plecă înaintea voinței lui, simțesc în mine atâta 
putere și curajiii de să recere, a mă folosi de forță chiar și atunci 
pote vorbi cei place! — Brouton ascultă cu atențiune încordată 
vorbele tinărului, și când acesta fini, privi la ceriul azur și un 
zimbet triumfătoriii sbură pe buzele lui. Acum Brouton căută 
atent ’n jurul lor nu cumva ar fi cineva, care ar putea să 
îi auçlâ — în urmă începù cu voce aprope șoptind: Ce creijï? ore 
nu te-aș putea ajuta în ajungerea scopului!? — Se me ajuturi!? es
clamă Piedro uimit de bucurie. Străinul îi făcu semn se tacă;
— numai sub pretestul celei mai mari discrețiuni, — pot contă la acés
ta!?—Voiùfi ca fundamentul de stâncă, răspunse junele; aici e parola 
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mea. Acuma cjise Brouton, strângênd mâna junelui, îți voiCi comunica 
un atare secret — ce are se-ți fie mai scump ca vidța! Vei primi 
remunerație împërâtéscâ, și alésa inimei Dtale Marietta, te va fe
rici, numai se fi bărbat la timpul seu. Pe Piedro îl răpi bucuria, 
îl sedusă promisiunea, ce îî oferea atâta fericire; Norocul se îm
bie singur; ocasia bună, nu am së o las din mână — cugetă el. Poți 
contă la mine, înse și eu la Dta; și acuma spune-m! cum aș pu
tea ajunge mai ușor la Marietta?! Străinul îș! trase scaunul mai 
aprópe de el, și aprópe șoptind îl spuse următorele: Eu viu din 
Francia, încredințat de însuși împăratul Francise aici: E sciut că 
tinërul domnitoriù este mare amic al artelor: Iubesce edificiile gran
diose, parcurile arangiate cu artă, însë nu are măiestrul propriii, 
carele së î! prefacă palatele sale după gustul sëu, së îi decoreze 
salónele cu sculpturi, și așa este nevoit a se folosi tot de puteri 
strëine și esterne. Artiștii sosiți, nu-i pot câștigă favorul, și ast- 
feliii privirea împăratului se întorsă spre Michael Angelo, carele îm
podobi capela delà Sipti cu picturi demne de admirat și dărui 
orașului său natal Florenției așa multe și minunate statue. Dar cè 
së vecjï, tóté încercările, nici nenumăratele oferte împărătesei nu 
l’au putut captiva, și aduce, pe măiestrul încăpățînat la Paris. Din 
acest motiv împëratul Francise indignat fiind, cum cineva să nu-i 
priméscâ nici propunerea sa amicabilă, m’a trimis pe mine, să îî 
duc pe Michael Angelo cu forța la Paris.

Am venit deci cum veçlï cu poruncă împërâtéscâ. La debar
carea delà Livornö, mă ascéptâ o corabie franceză, cu care am să duc 
pe Michael Angelo la Paris- Acolo, îl va ascepta însuși împăratul cu 
stimă mare, îï va îmbia o léfâ bună, și sper că astfeliii artistul să 
va învoi unei propuneri împărătesei.

Cu mirare crescândă ascultă Piedro pe francez, și în urmă 
cuprins de o frică, sfială sau mai bine dis surprindere misteriosă 
întreba :

Și la un lucru atât de periculos, ba pot <,lice la o răușită 
imposibilă poftesc! Dta, mâna mea de ajutoriu?! Așa este, răs
punsă Brouton finiseit, și de mă vei asculta și mai departe, nu vei 
afirma încă odată că e imposibil!

Bogatul Stozci, a cărui palat îl cunosceț! bine — Piedro se cu
tremura. — Da acest bogat abia de un jumătate de an, a dăruit pen
tru palatul din »Fontainebleau«, 4 ursuleți frumușei, urși! încă tot 
nu sunt la locul destinațiunei lor, corabia care așteptă în Livorno 
după mine, va duce și cei patru ursuleț!: Până acuma numai cu 
sentinelele aș fi avut conflict, însă am întogmit afacerea astfeliu, 
încât ele vor concede coșierile transferate de mine fără de cea 
mai mică visitare. Eu, și de voiii avea cu unul sau doi urși de 
cei cu dóue piciére, pe aceia î! voiu transporta în coșiere lungi, 
manile le voiii lega, ochi! și gura astupate bine, să nu vadă sau 
să potă murmura, tóté celelalte vor merge bine, mă voiu îngriji eu.

Grozav! murmura Piedro, acésta nu numai e o infamie, dar 
pot dice o crimă chiar. Doră nu te vei retrage? sper că nu te tem!, 
cjisă Brouton, și în cuvintele lui era ceva batjocoritor. - - Fricos, încă 
nu m’a numit nimenea, răspunsă junele și, și de voiii pierde do- 
națiunea promisă, — tot . . . Nu, despre acésta nu te îndoi, este 
sigur — o mie de lubre îț! va fi resplata. Și după ce bătrânul va 
fi pe drum — fără piedecî, poți să-ți ai iubita. Lucru natural că 
nu-i fertat să afle, cumcă la prinderea unchiului, posesiunea inimii 
ei a avut rolul principal. După ce nu va mai avea protector, atunci 
își va afla asii în brațele Dtale, și astfeliii ți ai ajuns scopul.

Inima lui Piedro palpită vehement, din când în când mai 
gustase și din vinul escelent, și acuma să simțea gata și la crima 
cea mai oribilă! Dară ce pretinzi delà mine? Domnul meu, întreba 
Piedro, până ce cugetul lui sbura la idealul iubit și în ideie simțea 
brațul môle, și ca crinul a Mariettei râzêmat de sinul lui, și acésta 
ideie, 1 făcea aprópe inconsciu.

Ce eu pretind, e forte simplu. Prima dată së-mï descrii clar 
în ce parte este odaia de durmit a măiestrului? cum pot ajunge 
la ea? Lucrul principal ’1 voiu termina eu cu un servitoriu de al 
meu, în fine va rămânea și pentru Dta ceva bagatel. Inse ca să 

nu fii observat de Michael Angelo, îî vom legă ochii, ca astfeliu, 
să fi scutit pe viitoriü de neplăceri. Atât este totul ce avem de 
a termină, deocamdată.

— Jucărie, lucru copilăresc, pentru așa frumosă remunerație, vei 
fi îndestulii cu mine. — Forte mă bucur! că escî atât de curăgios, 
răspunsă francezul. Acuma însă să nu asceptăm prea mult, mai 
consult ar fi când încă în astă sără, mi-ai arăta locuința, fiindcă 
cjiua nu să póte. — Dacă poftesc! putem pleca îndată, nóptea e fa
vorabilă, răspunsă Piedro. Acum Brouton solvi pentru cină și vin 
și cei doi bărbați dispărură în vălul des al nopții.

* **

Pe când pe malul fluviului Arno, — contra libertății persónei 
lui Michael Angelo sé plănuisă și decisă o faptă infamă — măiestrul 
cu linisce îndatinată, se retrasă în odaia sa. Michael Angelo nu 
iubea viața socială și societăți sgomotóse. El după oboselele cjil- 
nice cetea pe iubitul seu poet Dante. In acéstá ocupațiă era cu
fundat și în séra acésta, sé adénci cu totul în »divinii comedia« 
la lumina ce réspándea micuța lui lampă și să părea a fi adénc 
pătruns de spiritul și opul patriotului seu.

Astfeliu nu observasă că ușa mică dela porta principală se 
deschisă și o figură întunecosă de bărbat întră pe acolo.

Insă o altă ființă mai atentă, simți scârțeitul ușii și acésta 
nu era alta, ca Marietta. Cași când ar fi asceptat pe cel sosit, stă
tea la ferésta deschisă și ochi! ei îngeresc! străluceau de bucurie, 
ca se nu conturbe pe unchiul, cu pași tiptil! scobori jos în curte, 
și abia întră în filegoria acoperită de ramurile pomilor de man- 
dulă, când dóué brațe tar! o cuprinsă peste mijloc și buze iubi- 
tóre îi acoperi obraziî, ochii și fruntea cu multe sărutări.

Pentru ce ai întârziat atâta Enrico? șopti copila și în deșert 
sé recércá a privi la el, cu reproș, că nu putu. Da, e grozav a nu 
te vedea o cji întrăgă dragă! răspunsă el. Nu mai pot suporta acésta 
nesiguranță, voiu încercă spre a te sci a mea.

Te rog bunul meu Enrico, cjise copila cu mân! împreunate, 
nu fă nimic înainte de a’m! fi spus și mie, eu cunosc pe unchiul 
și sciu că imposibil devine lui aceea ce nu se cere cum voesce 
el. Tu sci dragă Enrico cât de mult eu te iubesc, ești convins, că 
fără de tine în deșert m’a-și încercă a trăi, tu ești idealul, viața și 
fericirea mea. Insă cu tote estea te rog, te rog cu insistare acuma 
nu-i aminti nimic, unchiul de un timp încoce e indispus, lasă până 
cu altă ocasie.

Așadară tote speranțele mele am se le așeql în poduri, răs
punsă Enrico cu voce emonționată, și îmi place a crede, că nu mă 
înșălă speranța mea, că de-mî va succede sé pot trece în ochii 
unchiului ca unul demn de tine . . . Acuma lucrez cu instrumente 
nouă, am să-i documentez lui, că nu suni numai sculptor, ci și 
un architect cu praesă, carele de mai mulți ani, în órele libere, stu
diez desemnur! de planuri și Ia cas, când ca sculptor m’a așteptă 
o sórte nefavorabilă, tot voiu putea trăi ca architect. — Cum de
curge lucrarea întreba Marietta? Cel puțin cu 3 pătrare suin gata, 
mai am încă 5—6 seri, și am terminat.

Acésta e minunat! Acuma doresc numai ca lucrarea, atât 
unchiului cât și principelui Lorenzo, sé i convină. Voi merge să 
continuu, adio, inima mea Marietta, rămâi cu Dfleu. După o dulce 
sărutare, se grăbi în odaia lui de lucrat, astupă ferestrile bine, 
aprinsă luminarea, și cu diligință se apucă de lucru.

Astfeliü continuă el lucrarea sa de dóué săptemâni. Marietta 
îi mijloci de a se furișa în locuință, îi câștiga cheița odăi! de lu
crat a unchiului, fiindcă Enrico la casa lui, nu dispunea de in
strumentele recerute. Tote însă aveau de a decurge cu forte mare 
atențiune, fiindcă măiestrul adese și după sunetul clopotelor de 
odichnă, ér uneórea în diorile (jilei prevenea pe învățăcei în atelie
rul său. Enrico dec! nu putea lucră, numai în târdie óre din nópte. Ma
rietta îî mijloci cu bucurie venirea, ca astfeliii să se potă vedé 
în fiecare séra cu iubitul ei. Enrico eră profund adâncit în lucra
rea sa, când deodată ceva sgomot îi atrase atențiunea; din direc
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țiunea ferestrei. Acolo aucjí dóué voci, una străină și una cunos
cută. Doi bărbați vorbeau cu voce înădușită, un străin, și unul 
părea a fi Piedro. Sub feréstrá sé estindea o stradă îngustă unde 
pe acest timp nimenea nu umbla. Enrico ascultă cu atențiune în
cordată, și întru adevér, el fu martor unei scene curióse.

Am fi sosiți, cjisă Piedro, la stânga îndată dela colț, afli odaia 
de durmit a măiestrului, putem așeza și scara, de nu mé înșel — 
feréstra e deschisă.

Nu mé va conturba ceva paza sau veghiarea unui câne? în
trebă vocea străină. — Măiestrul nu are nici păzitori, nici câne; când 
odată fu întrebat pentru ce nu ține vre-un păzitoriu sau câne, rés- 
punsă, că la el nu este nimica de furat. — Așadară și-a uitat cu totul 
de asigurarea persónei sale ? — La aceea nu cred, că va fi judecat 
cândva se devină furat, și încă la mandatul împăratului francez, rés 
punsă Piedro cu voce batjocoritóre.

Enrico tresări în odaia măiestrului. Pe măiestrul meu cu 
forță? cugetă el în sine —• și Piedro e mijlocitorul. Așadară de 
partea acésta începem? <Jise erăși străinul, planul nostru precum 
observ, ne va succede de minune, numai ceva întâmplare neascep- 
tată sé nu ne conturbe.

Astăzi e miercuri, mâne dimineța am se dispar și în «jiorile 
tjilei a dóua voiü fi cu totul în ordine. Enrico nu a mai înțăles 
mai mult, pentru că ambii aventueri de nópte dispărură în strada 
îngustă. După-ce erăși tăcerea mută își reocupă locul séu în odaie 
și jur — junele mésurá cu pași mari și alterat în internul séu odaia. 
Ce sé facă acuma? Cum sé împedece pe jefuitori? Ore sé mergă 
la Piedro, sé-1 facă sé abqlică de planul fatal? Aceea ar fi fără 
scop, pentru că amestecat fiind odată în afacerea secretă, Piedro 
ar scí sé’mi nimicéscá tote încercările mele. Singur a 1 contrasta, 
nu-i consult, mi-aș espune viéfa. In urmă sé decisă a încunosciința 
pe măiestrul, fiind că tot periclul sé atinge de persona lui proprie. 
Despre aceea că a lucrat în odaie, nu va aminti nimic, va spune 
că reîntorcând târfliă dela preumblarea îndatinată de sérá, a au- 
<jit totul în întunerecul nopții. Da, așa va fi mai consult. Indeșert 
se mai așec^ă erăși la lucrul séu, mâna îi tremură, și nu mai era 
capabil de a trage nici măcar o linie. Astupă repede lucrarea sa, 
stinsă lampa, desfăcu perdelele și părăsi odaia, unde ajunsă într’un 
mod atât de miraculos, în posesiunea complotului secret. In urmă 
porni în liniscea nopții la o mică preumblare spre ași linisci niț01 
alterațiunea internă.

In fliua următore, Enrico carele petrecu nóptea íntrégá în 
insomnie, merse direct la măiestrul, și îi descoperi totul. Măies
trul, la început își mișcă capul cu oreșcare neîncredere, îi părea 
íntréga afacere nespus de aventuriosă, în urmă deveni trist, Cum de 
inimicii lui tot îl gonesc, și nu-i permit ca el sé potă trăi singur 
numai artelor. După o conversare mai îndelungată, Enrico sciu sé 
îi câștige erăși vioiciunea obicinuită, așa încât măiestrul vorbi cu 
un humor precum îl puteai afla numai în cjilele lui celea mai ve
sele. — Trimite în laboratoriul meu lut — pentru chipul meu — 
astăzi voiü sé lucrez neconturbat. In urmă vină la mine, la finea 
órelor de lucrare, comandă aici pe doi servitori de ai mei, pe 
Paulo și Ernesto, dar sé fi precaut, ca nime sé nu afle motivul. 
In fine vom aștepta pe jefuitorii curioși.

Cu un suris îndestulitoriti lăsă sé se depărteze junele la lu
crarea sa. Enrico din contră era neliniscit, lucrul nu sporea nimic 
de astădată, cugetul era tulburat, cum de măiestrul ia totul numai 
așa de ușor? El află că s'ar recere o mai mare asigurare pentru 
împedecarea lor.

Piedro lucră ca totdéuna sirguincios, togmai la capul unei 
Minerva și numai când își ridică privirea observă Enrico că în 
ochii lui întunecați se reoglindézá o nelinisce internă. Piedro după 
un somn profund, revocându-și în memoria dicisiunea lui nepreju- 
decată făcută sub impresia și înfluința vinului, totdéuna se sgudui 
în internul séu, de câte ori îi trecea ca fulgerul prin minte fapta 
ce avea se esecute față de măiestrul séu. Bucuros, și-ar fi retras 
cuvântul dela francez, îl reținea ínsé cugetul, că dl Brouton și singur 
și-ar fi putut împlini planul, și că în fine ar pierde atât mia de ruble, 

cât și pe Marietta- S’ar fi putut duce, ca plin de pocăință sé desco
pere planul măiestrului séu ínsé tot nu iar fi ajutat nimic; ori nu 
el a fost acela, carele pentru totdéuna i-a tăiat și abflis ori ce 
speranță? Și póte chiar însăși Marietta sé nu-1 primâscă.

A tăcut dară, însă a avut mari munci, consciința îl mustra 
amar. In fine sé făcu sérá, Piedro ajunse cu mult mai târziu la lo
cuința francezului decum promisese. Brouton până atunci era cu 
totul în ordine, îi arătă lui Piedro scara, care sé putea îndoi, și 
avea forma unui scaun de câmp, acoperitorul, în care vor învăli 
corpul lui Michael Angelo, bucățile de un flanel fine și moi, cu 
cari vor astupa ochii și gura lui, mai multe legături, și în fine un 
feliü de felinariü secret. Afară de acestea obiecte, véijlü pe masă 
mai multe pumnale. Francezul îi arătă tóté cu un feliü de mân
drie, în urmă aduse vin, și începu a-i enerâ lui Piedro despre cur
tea splendidă a ímpératului Francisc, despre diferite eventuale în
tâmplări, îi vorbi multe lucruri interesante, numai sé potă câștiga 
tinérului o disposiție mai vióie. In fine îi succese, prin ajutoriul 
vinului a’l vedea vesel, și cu doi servitori de încredere, porniră 
la drum. Stradele ce le aveau a străbate erau tóté liniscite, și 
aprópe pustii, vighiatorii de nópte, unii adormiseră pe la zidurile 
bisericilor, érá alții se retraseră, formând un club vioiü.

La locuința lui Michael Angelo domnea o linisce atât în es
tem, cât și în internul ei, ca și când cu toții ar fi adânciți în- 
trun somn profund. îngrădirea era ușor de sărit, acuma și scara 
măâstră era așezată la feréstra deschisă a artistului. înainte de-a 
pune dl Brouton piciorul pe scară, privi cu atențiune în jur de 
sine, și ascultă sé nu fie conturbați de órecine. In jurul edificiului 
domnea o tăcere mormentală, nu sé aucjia, decât șopta tainică a 
vântului ce mișcă ușor frunzele pomilor de oliv, cari decorau cur
tea. Francezul ajuns la ferâstră se opri un moment, în urmă păși 
în odaie. Aici se opri 0răși spre a se orienta cu întunerecul din 
lăuntru, pecând ajunse și Piedro în sus, francezul luă acoperitorul 
și legăturile, și se apropie de pat. Michael Angelo durmea cu ca
pul răzimat de mâna drâptă; Brouton făcii semn lui Piedro, un 
moment și gura și ochii artistului fură legate, în urmă învăliră 
ușor corpul. Insé în clipa acésta francezul repăși plin de fiori, 
dela pat. »Morbleu«, șopti, măiestrul este mort — Michael Angelo 
a murit - Brouton păși de nou la pat, și îi netezi fruntea. Așa, 
<Jise de nou, Michael Angelo e mai rece ca marmora. Atunci Pi
edro aprinsă repede felinariul, a cărui raze atinseră fața palidă a 
mortului. »Pentru Dcjeu, măiestrul întru adevér a murit«.

In momentul acesta se deschide ușa, și o ființă apăru în- 
trânsa având într’o mână un felinariü, eră în cealaltă ținea un 
baston bun. Ființa era adevératul Michael Angelo.

»Dio! mio!« strigă Piedro, și scăpând felinariul séu că<ju 
înaintea măiestrului. D-cjeule Atotputernice, oftă francezul, și fiori 
îl cuprinseră în întreg corpul. Așadară, nu voiți pe cel mort! 
flisă Michael Angelo, cu o voce veselă privind la aventurierii ni
miciți, — poftim, aici este cel viü, și pentru de a vé covinge despre 
sănătatea mea perfectă, și despre puterea mea vé voiu da dovedi.

Cu aceste cuvinte ridică bastonul séu sănătos, și când dlui 
Brouton când lui Piedro îi da se guste din puterea și loviturile lui.

Pecând se iviră mai mulți în ușă, Piedro sări la ferâstă, și 
cercând a scăpa, aluneca, și împedecându-se căcju în jos- France
zul să folosi acuș, de pumnalul séu ínsé de abia luci în aer tăi
șul, când Enrico sări înainte-i spre a acoperi pe Michael Angelo. 
Brouton carele scia învîrti arma, îi sfășiă umérul, de unde isbucni 
cu repegiune sângele junelui rănit. La vederea acestei scene, și 
Michael Angelo își pierdu răbdarea și cu putere vedită apucă pe 
francez cu brațul séu robust și în momentul următoriii se autjia 
țipete și văiete dureróse, era strigătul desperat a francezului dat 
pe feréstra, carele că<ju jos pe stradă, ca un snop. — De voesci a 
mé mai cercetă și altădată, atunci vină la <ji când mé vei afla în 
chief mai bun, strigă în urma lui artistul.

Te compătimesc bunul meu băiat, <jisă întorcându-se spre 
Enrico, căci îți curge sângele, din causa mea; și pășind la el îi 
ajută de ași lega rana. In momentul acesta în ușă apăru Marietta 
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și vecjend pe Enrico rănit sbieră: »Ceriule!« tu Enrico în sânge?! 
Și cu ochi scăldați în lacremî sărută fruntea junelui iubit.

Michael Angelo repăși mirat, în urmă privi cu plăcere cu 
ochii lui mari și blânzi, și inima bună și nobilă a bătrânului ar
tist se emoționa adenc. In urmă esclamă: Acum Enrico, după ce 
tu ți-ai jertfit pentru mine mâna ta, îți dau în loc mâna Mariettei. 
La acestea cuvinte Enrico și Marietta îngenunchiară înaintea mă
iestrului, și cu lacrămî de recunoscință îi acoperiră mânile cu mii 
de sărutări.

Michael Angelo nu se căi nici când, că așa ușor promise 
mâna nepotei sale. Marietta deveni soția iubitore a lui Enrico 
Avello-

Măiestrul primi cu bucurie planurile lucrate de Enrico în 
ascuns, pentru edificarea unui pod de mare nesesitate pe fluviul 
Arno.

Genialul Enrico edifică însuși podul, cu un mare succes, și 
câștigă și iubirea și recunoscință principelui Lorenzo. Michael An
gelo nu cercă a arătă pe cei doi criminali, el era îndestulii că cu 
bustul lui propriii, a putut ai seduce așa ușor — și că s’a satis
făcut conform chiefului seu.

In cjiua următore Brouton, carele avea adevăratul nume De- 
lisle Robert, tot astfeliti Piedro dispărură fără urmă.

Sper că totă lumea civilisată se bucură și astăcji că planul 
infam s’a nimicit — de-a răpi cu forța pe artistul din frumosa sa pa
trie, iubita Italie. E întrebare, că ore în acel cas, ar fi putut ge
nialul și sărbătoritul Michael Angelo a începe sublima și nemuritorea 
clădire, pe care încă și astăcji o admirăm cu stimă și respect, anume 
»Biserica Stului Petru« cu Dcjăiasca templă, care numai la câteva 
luni după mortea artistului iubit, la anul 1564 18 Februariti, se 
termină, însă și atunci conform propunerii și planului făcut?!

PRO DOMO.
Ca preot*  într’un sătuț mărginaș nu mi sé dă clilnic ocasiune a 

conveni cu cărturari, deci — după ce-mî terminez ocupăciunile 
oficióse și particulare, mă ocup cu cetirea. Și acesta o fac de 
când sunt preot. Mi-am avut tot mereu abonate unele «jiare de 
ale nóstre și — după putință — mi-am abonat și opuri scientifice 
literare, ca se-mî petrec cu ele timpul liber, dacă cu omeni de 
tagma mea nu pot. Astfel fiind lucrul, eram în curent cu afacerile 
nóstre literare, politice și sociale. Sciam când și unde a apărut 
vre-un op, îi vedeam recensiunea din foile ce le aveam, și — de- 
mi da mâna — îl abonam numai decât. Pre acésta cale mi-am 
făcut o bibliotecă frumușică, care mi-e prietinul cel mai bun. — 
In mai multe rendurî am vecjut, că unul ori altul din scriitorii noștri 
ar tipări vre-un op dacă ar avea mijlóce. Intre acei scriitori am 
văcjut și pe amicul meu din copilăriă, dl. Ion Pop Reteganul, 
că caută editor la câteva opuri de ale sale. Cum scrie dénsul — 
sciam din »Gazeta Transilvaniei«, unde-i vedeam numele forte des. 
Și vă spun drept, mie unuia-mi plăceau scrierile amicului meu și-mi 
băteam conținu capul, cum aș face, se și le potă tipări? Odată mi-a 
plesnit o idee prin cap: se le scot în formă de »Revistă ilustrată«, 
unde se dau ilustrațiuni numai pur naționale, după ce lucrările 
amicului meu sunt de acest caracter. Dar acesta ideă am lăsat’o 
sé dospăscă mai mult de Va an. Nu o am comunicat cu nime, 
temându-me de spesele tiparului, care se văeta totă lumea, că 
sunt foc de scumpe. In urmă avcnd ceva de cumpărat din 
librăria-tipografiei Csallner din Bistriță, prind a mă interesa mai 
tare de afacerile tipografice. Cât în rîs, cât în adins, întrebaiu pe 
tipograf că o colă așa și așa tipărită în o mie de esemplare cât 
de scumpă vine? II întrebaiii de prețul clișeelor etc. Din acésta 
conversare cu tipograful venii la convingerea, că o broșură de 
2‘A cóle în 2000 esemplarie plus învălitore și 8 clișeuri nu costă 
mai mult de 400 fl., ceea ce ar veni pe an 4.800 fl-; apoi corn- 
putaiu posta la 600 fl. pe an și honorar redactorului alte 600 fl. 
și venii la resultatul, că o revistă ca a nostră o pot scote cu 
6000 fl. pe an.

Apoi mai computaiu așa: Din cele 2000 esemplare, ce le 
tipăresc, de se abonăză numai jumătate, es spesele tiparului, redac
torului și poștei; de câștig habar nu aveam. Nu reflectam la 
câștig nici de o groșiță rea, numai spesele sé le văd asecurate. 
Fiind lucrul așa îî și scriseiu amicului meu Ion Pop Reteganul 
despre planul meu. Ear dénsul mi-a răspuns lămurit că nu se pote, 
de óre ce altu-i computul pe hârită la începerea unei afaceri și 
cu totul altul este după ce finescî afacerea. Deci nu voi se pri- 
măscă a fi redactor revistei mele, precând scopul meu era numai 
valorisarea materialului ce sciam că avea dénsul. Atunci me nă- 

căjiî pe el și-î spusei categorice: se vede că tu numai te lauțlî, 
că ai atâta și atâta material adunat, dar în realitate nu’l ai, că 
altcum nu te-ai feri de a-1 publica în o revistă specială, unde tu 
vei fi totum factum, ear eu voiu vedea numai de purtarea soco- 
telelor, voiu încasa abonamintele, voiu spedă revista și voiu plăti 
ce va trebui să plătesc.

La aceste apoi amicul Ion Pop Reteganul mi-a răspuns: E 
bine, sub acésta condițiă sunt învoit! Voiu redigea-o pe răspunderea 
mea, dar pentru edarea ei nu răspund; fă tu têrg cu tipografia, 
comandă câte esemplarie vei voi, o distribue cui vei voi, eu nu 
me mestec în nimic, nu răspund pentru nimic, decât pentru redac
tarea ei- Dar precum eu nu te controlez în afacerile de editor și 
administrator al revistei înființinde, așa poftesc ca nimenea se nu 
mă controleze în afacerile mele de redactor; eu voiu răspunde 
pentru cuprins înaintea ori și cui.

Apoi ne învoirăm așa, ca eu ca editor al Revistei sé-i plătesc 
redactorului pentru fiecare broșură 50 fl., de unde densul va avea 
se remunereze pe colaboratori și adecă de totă colă tipărită cu 
15 fl. După ce mai întâiu colaboratorii îșî vor fi plătit Revista cu 
material de ‘A colă tipărită.

Tot odată ne-am înțeles așa, că dacă nu ar avea Revista 
colaboratori, cari se voéscâ a lucră pentru acel honorar, atunci 
redactorul se fie dator a se îngriji de material suficient și solid.

Fiind astfel lucrul pus la cale, redactorul a dat delà sine 
material pentru broșura I. pro Iauarie, ér eu am trimis la Viena 
fotografii, de pe care să se facă clișeele recerute; tot odată am 
făcut anunțul în public despre aparițiunea »Revistei Ilustrate« in
vitând se o ceră toți cari vor voi a o vedea. Și până să se cu- 
légâ materialul și până se vină clișeele din Viena, îmi sosiră aprope 
la 6000 (cji șese mii) de cereri se le trimit »Revista Ilustrată« 
numărul de probă. Deci am trebuit se o tipăresc nu în 2000, ci 
în 8000 esemplare și adecă 5000 edițiune poporală à 3 fl. și 3000 
edițiune de salon à 6 fl.

Intr’aceea mă îmbiâ un preot rom. cat., care are un număr 
însămnat de intențium și mai multe opuri, se împart între colegii 
mei gr. cat. pe intențiuni de acelea, care înse fiind împreunate 
cu mici stipendii, vor primi opurile în mod gratuit; tot odată elice 
că decumva aș putea da și Revista Ilustrată pe asta cale, el îmi va 
pune la disposiție stipendiile de câte vom avea trebuință, ca se o 
pot da preoților mai miser! pe intențiuni și pre lângă aceea vor 
mai primi gratuit și opurile sus (jisului preot rom. cat. Deci am 
dispus la tipografie se-mî tipărescă nescarî hârtii cu titul »Favor 
pentru preoții gr. cat.«, ca așa se le am la îndemână și pre când 
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îmi vor sosi intențiunile, se le pot distribui mai cu grăbire, după 
ce mai întâiu voiu cere și primi învoirea superiorilor.

Din erore însă nu s’a făcut amintire în hârtia aceea și despre 
opurile ce se dau gratuit în legătură cu stipendiile misali și deci 
am dispus ca până la emandarea acelei erori și până la dobân
direa concesiunei se nu se facă espedarea lor. Dar era prea târ
ziu, căci tipograful le împărțise deja în fie-care broșură și se 
espedase deja câteva mii de esemplare din broșura I. și astfel 
preste voia mea au ajuns acele hârtii nefericite în publicitate. Preoții 
gr. cat. înse, părundu-le acest stipendiu prea mic — nefiind în 
tipăritură amintite și opurile ce se dau gratuit pre lângă »Revista 
Ilustrată« ■—■ nu abonară »Revista Ilustrată« pe acesta cale, fără o 
abonară pe bani gata, care voiră.

Cu acestea credeam afacerea de terminată, abonamintele în
cepură a încurge și cu ele și păreri deosebite despre »Revista Ilus
trată«. In broșura II, III și IV nu maî puse nime nici o hârtie, care 
se amintescă de ceva favoruri pentru cineva- Lucrul mergea din cji 
în fii mai bine. Revista prindea rădăcini, colaboratorii prinseră a 
se angagia la muncă, cei mai mulți de dragul revistei, și numai 
câți-va reflectară la neînsemnatul honorar de a primi adecă Revista 
gratis, er parale numeravere s’au dat numai la doi studenți uni
versitari și acele din micul honorar propriu al redactorului.

Aci fie-ne permis a spune părerea publică despre Revista 
nostră:

„Tribuna“ din Sibiiu în nrul seu 36 cjice:
în sfârșit ne-a sosit mult așteptata »Revistă«, care după 

atâtea derute pe acest teren, a avut totuși curagiul de a încerca 
se frângă ghiața și se încălcjescă publicul românesc și pentru litere.

Noi credem dintru început riscate ori ce astfel de întreprin
deri, dacă ele nu se presintă cu o forță extraordinară, pe căi 
nouă, cu direcțiuni hotărîte, cari se cucercscă, se ridice. Pe 
calea obicinuită și bătucită deja, căderea e aprope sigură. De 
aceea trebue se admirăm curagiul d-lor Pop-Reteganul și Ion Baciu, 
cari au pornit acesta Revistă, așa de îngrabă după căderea 
»Foii literare» și sistarea »Dreptății«, și se le dorim cel mai căl
duros: bun succes și vieță îndelungată!

Numărul 1 se presentă cu un exterior forte plăcut. Hârtie 
fină, tipar bun, ilustrațiunî numerose și strălucite. Haina esterioră 
curat națională, în spiritul poporului românesc, este învitătore. Cât 
pentru fond, cuprins — e ceva mai puțin — proporționat formei ex
terne.

Eată-1 schițat:
Cuprinsul broșurei 1. »Cătră on. public cetitor«, pag. 1. — 

»Progresul Românilor din Bistriță«, pag. 2. — »Ștefan Vodă«,
(poesie) pag. 2. — »Biserica Curtea de Argeș«, pag. 4. — »Le
genda s. biserici dela Curtea de Argeș«, pag. 5. — »Visarion
Roman și institutul Albina«, pag 7. — »Legenda Beneșului«,
pag. 9. — »Domne cine a greșit«, (novelă) pag. 10. — »Gimnasiul 
din Năseud«, pag. 14 — »Libertate», (poesie) pag. 15. — „To- 
dorica“, (nov.) pag. 16. — „Țăranii noștri!“, pag. 17: — „Doina", 
(poesie) pag. 18. — ,,Din spiritul altora“, pag. 19. — Bibliografii, 
Gâcitură și Telefonul redacțiuni! pag. 20.

Toți articlii sunt de Ion Pop-Reteganul. Mai sunt poesiile: 
„Ștefan Vodă" și „Doina'', de Coșbuc, reproduse; Legenda Curții 
de Argeș de Alexandri; „Libertate“, de Xenophon Cosma, er 
reproduse. (Aci se avem iertare, dacă vom spune, că poesia de 
Xenophon Cosma nu e reprodusă, ci e prospătă de un amic al Re
vistei, preot gr. ort. și cunoscut literat al nostru. Apoi mai spune 
„Tribuna":

„Resfoindu-o, drept conclusiune îti dici: multe silințe, multe 
voințe, puține puteri. De aceea dorim pre lângă abonenți și mulți 
colaboratori."

în fine pune „Cuvântul redacțional“, ce se vede în fruntea 
broșurei I.

„Gazeta Transilvaniei" în numărul 32 din a. c. se esprimă 
astfel:

0 nouă revistă románéscá In Jtrdél. Primim afli prima bro
șură din „Revista Ilustratei“, al cărei redactor responsabil e d-1 
Ion Pop Reteganul, ér editor d-1 I o n Baciu. Apare 
în dóue edițiuni: una de salon și alta poporală. Ediția de salon 
e în adevăr elegantă și forte de gust. Are format mare 4° și se 
estinde pe 20 pagine, avend un tipar forte frumos, legibil și hârtie 
fină. In text se află vre-o opt portrete și ilustrațiunî drăgălașe și 
fin esecutate. Atât învălitorea, cât și clișeul din capul foiei sunt 
împodobite cu ilustrațiunî frumóse; pe marginile clișeului din capul 
főiéi se află portretul unui tinăr român și a unei fete române, 
ambii în costum național.

Cuprinsul numărului prim încă este forte variat și bogat.
Revista apare în Tipografia C. Csallner în Bistriță odată pe 

lună în broșuri mari și costă: ediția de salon 6 fi. (15 franci) pe 
an, ér ediția poporală 3 fi. (7 franci) pe an. Abonamentele sunt 
a se trimite înainte cel puțin pe câte un jumătate an la adresa 
editorului în Șoimuș (Nagyhajó), ér manuscrisele la adresa redac
torului în Reteag (Retteg). — Atragem atențiunea familiilor ro
mâne asupra acestei bune reviste românesc!, care va publică poesii, 
novele, schițe, piese teatrale, literatură poporală și clasică etc. 
evitând tot ce ar putea fi stricăcios din punct de vedere moral.«

Telegraful Român. Nr. 18/898. Abia acum la sfârșitul 
lui Faur ne-a sosit anunțata »Revistă literară« a dlor I. Pop-Rete
ganul ca redactor și Ioan Baciu editor. »Revista ilustrată« aduce 
în numărul prim material nou, exclusiv din péna dlui Reteganul 
și material publicat deja (poesii de Coșbuc etc), precum și unele 
ilustrații: Biserica din Bistriță, Visarion Roman, Albina, gimnasiul 
din Năseud și tipuri de țărani și țărance din giurul Bistriței. For
matul mare și hârtia cea alesă, precum și ilustrațiile destul de reu
șite fac bună impresie deja la prima vedere. Din programul eșpus, 
vedem că redactorul este condus de cele mai bune intenții. Vo- 
iesce să dee rénd pe rond tipuri de țărani din întreg Ardélul, fă
când astfel un serviciu însemnat etnografiei române. Voiesce să es- 
ploateze și mai departe literatura nóstrá poporană, înbogățind fru- 
mósa nóstrá folkloristică, — un gând ce noi îl aprobăm cu plăcere, 
adăugând însă dorința, ca dl Reteganul să se mărginăscă numai 
la astfel de activitate literară, unde d-sa și până acum s’a afirmat. 
A face însă pe universalul îi lipsesc puterile și deja în primul nu
măr este vătămător, că întreg materialul îl lifereză d-sa. Reușită 
póte avea foia numai dacă în jurul dlui Reteganul se va grupa 
un cerc de scriitori, mult puținul ce-1 avem deocamdată. Singur 
dl redactor iute se va epuisa. Este în interesul literaturei nóstre, 
ca întreprinderi de natura acésta să succedă. Noi îi dorim succes 
și invităm pe cetitorii foii nóstre se aboneze noua revistă. Costă 
6 fi. și abonamentele sunt a se trimite părintelui Ioan Baciu în 
Șoimuș (Nagy-Sajó).

Revista Orăștiei. Nr. 7/898 din 14/26 Faur: »Revista Ilus
trată« főié enciclopedică literară lunară, a apărut în editura d-lui 
Ioan Baciu în (Șoimuș p. Nagy-Sajó) sub conducerea I. Pop Rete
ganul din Reteag (comitatul Bistrița-Năsăud). Are frumóse ilu
strațiunî naționale. Ca technică să presintă de tot plăcut.

Ca cuprins... dovadă de multă sîrguință și bunăvoință, înco
ronate înse de un succes adesea fórte problematic. Vom reveni 
asupra foii în vr'un număr viitor.

Familia. Nr. 7: »Revista Ilustrată.« A apărut noua publica- 
țiune enciclopedică literară, »Revista Ilustrată« anunțată de dl
I. Pop Reteganul (Reteag) ca redactor și de dl Ioan Baciu (Șoi- 
mus) ca editor. Nóua revistă, ca esterior, se presintă în condiți- 
uni favorabile: hârtie fină, ilustrațiunî multe și tipar curat (tipo
grafia Csallner în Bistriță.) Cuprinsul bogat, afară de trei poesii de 
Alexandri și Coșbuc, (reproduse) este scris tot de redactorul. A- 
pare odată pe lună și costă pe an 6 fi. Urăm succes și viăță lungă l

Poporul. A apărut numărul 1 din »Revista Ilustrată.« Redac
torul este cunoscutul culegător de poesii și povești poporale, Dnul 
Ioan Pop Reteganul. Revista cu multă grijă redactată costă la an 
6 fi. O recomândăm în sprijinirea cetitorilor noștri si’n al publi- 
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oului român. Abonamentele sê se trimăță în Nagy-Sajo pe adresa 
editorului : Ioan Bacitt. Ii dorim nouei reviste viață îndelungată, ceea 
ce numai de publicul nostru depinde, căci este așa picând unica 
revistă, care stă la înnălțimea literară atât prin cuprins, cât și prin 
esteriorul ei. Astfel este datorința nostră de obște a ajutora o re
vistă de Domne ajută, precum e »Revista Ilustrată.«

Foia pentru toți. Nr. 12. (65) din Bucuresci 26 Februarie 
1898. pag. 135 dice : Publicații noi : »A apărut peste munți (re
dacția în Reteag și administrația în Șoimuș) o publicație literară, 
a cărei frumuseță întrece orî-ce s’a făcut pe acest tărâm. Revista 
Ilustrata, foie enciclopedică lunară, de sub direcția cunoscutului 
folklorist loan Pop Reteganul, cuprinde 20 pagini format mare.

Noua publicație tinde ca după putință se dee nu mijloc de 
instrucție și distracțiă, ér ilustrațiile vor représenta persône bine 
voitdre neamului nostru, ținuturi, localuri și institute românesci cul
turale și economice, precum și fotografii și tipuri țărănesci, de 
unde se se véçlâ portul nostru național.«

Intr’adevăr cele 8 ilustrații din nr. 1. sunt tote vederi și ti
puri românesci esecutate admirabil, ér capul foii e o frumuseță de 
gust și execuție, representând un țăran și o țerancă, ér între ei un 
sat românesc cu biserica lui.

Noi ce se çlicem de acésta nouă publicație ?... Cum se nu-i 
urăm din totă inima noroc ?... dar suntem cam sceptici asupra 
încurăgerilor publicului și de aci și de din colo. Cheltuim multă 
muncă și mulți bani noi bieții, cari ne ocupăm cu ale literaturei în
deletniciri, ér încuragiare puțină vedem. Së sperăm încailea că 
Revista Ilustrată de preste munți va avea mai mult noroc, căci îl 
merită.

Materia este alésâ, dar vedem cu părere de reu, că nu mulți 
scriitori și-au dat concursul cum ar fi meritat o asemenea între
prindere.«

Deșteptarea din Cernăuț nr. 5 delà Vis Martie 1898: Re
vista Ilustrată. Pe cetitorii noștri mai școliți și în deosebi cabinetele 
néstre de lectură le îndemnăm din totă inima se aboneze foia Re
vista Ilustrată în ediția ei cea poporală. Această foiă are bucăți 
pline de învățătură, bucăți petrecătore, cântece, povestiri mai mari 
și mai mici, fel de fel de iconițe și într’adevër că face s’o aboneze. 
Prețul ei costdză pe an 3 fl. Së pote abona la: Administrația »Re
vistei Ilustrate« în Șoimuș (posta Nagy-Sajô.)

Pre lângă aceste opiniuni publice din fiarele nostre, vor fi 
mai apărut pote unele și în alte <)iare, cari nu ni-au venit la cuno- 
scință. Dar ni-au venit și multe scrisori relative parte la adresa edito
rului, parte la a redactorului, delà bărbați pre cari noi îi ținem tare 
competenți de a judecă în causă și pe a căror nume de astă dată 
nu le publicăm întregi, ci facem numai câte un mic estras din ceea 
ce spun dlor despre Revista Ilustrată. Așa :

Dl M. V., prof. universitar: »Am primit cu mare plăcere intere
santa D-vostră »Revista Ilustrată« și vë rog am i-o espedia regu
lat, considerându-mé ca abonat al D-vostră.

Găsesc mai ales interesant, pe lângă tote cele laite, cuno- 
scință, mai mult sau mai puțin exactă și complectă despre starea 
fraților noștri din diferitele regiuni, ale monumentelor și institu
telor lor - - a căror ilustrație se presintă forte reușit în revista 
d-vostră — precum și a creațiunilor lor literare și limbistice.

Dl Dr. O., prof. :
»Intențiunea nobilă a DV. de a contribui la cultivarea po

porului nostru më îndémnà a veni într'ajutor cu ce-mi este posibil.
Sper, că alt ajutor mai binevenit nu sê pote aștepta delà 

noi, delà cei ai școlei, decât se conlucrăm la realisarea scopului 
măreț, ce formézâ devisa »Revistei Ilustrate.«

In acéstâ convingere, salutând devisa d-vostră, vé presint 
aci sub •/....

Dacă o aflați potrivită, folosiți-o; dacă nu — înapoia-ți-mi-o pe 
spesele mele.

Dacă aflați de lipsă vre-o îndreptare în ori ce privință, vè 
stă la disposiție.

Sper a pute contribui, pe viitor cu material mai potrivit și 
mai interesant.

D. M. C., prof. t Cu viuă și sinceră bucurie am cetit prețu
ita D-vostre »Revistă.« Salut călduros scopul nobil ce urmăriți, 
și din inimă doresc, ca resultatul se fie încoronat cu cel mai 
strălucit succese. - Nainte numai, și D-deu va ajuta!

Aci ■/. alaturat vă trimit ceva pentru Rev. 11.; dacă înse 
nu ar corespunde, atunci pe spesele mele Vă rog respectuos a 
mi le trimite.

Prof. A.: Nrul 1 al Revistei satisface ca fond și formă chiar 
și ca technică. De dorit ar’ fi se ne întelnim cât de mulți și 
cât de des în colonele ei. Eu voiu scrie cel puțin atâta, cât se-mi 
plătesc abonamentul de 6 fl.

Dir. G.: Revista-mi place. Vă admir curagiul. Cu câți am 
putut conveni asemenea vă admiră, dar revista le place mult, se 
esprimă favorabil despre ea, dicend »de ar avea numai noroc se 
le succedă!«

Dr. V.: Te consiliez se-ți câștigi colaboratori cu bre care repu
tație. Se le faci însusî ofertul de angajament, căci cei ce sciu scrie 
nu se îmbie dela sine. Numai așa vei reuși, dacă asta-ți va suc
cede. Altcum începutul e bun și-ți doresc îsbendă!«

Dr. S., prof. universitar.: La rendul meu te felicitez pentru 
frumosa și prețiosa »Revistă Ilustrată.« Iți admir curagiul între- 
prinderei și-Ți doresc din tot sufletul succes bun și durată înde
lungată ... cu plăcere-ți voiu trimite una alta.

Prof. B.: Am onore a ve trimite o posă ce represintă o pă- 
reche de țărani fruntași din S. . . . Dacă veți afla — de bine - -vă 
rog s’o folosiți pentru Revista Ilustrată — eminentă.“

Drd. E. B.: Abia întors acasă, am aflat spre bucuria mea 
numărul de probă al prețuitei „Reviste Ilustrate.“ L’am cetit 
cu viuă plăcere. Aci alăturat îmi iau voiă a-Ți trimite câteva 
bucăți pentru „Revista“ ce Onorat D-Ta redactezi.

I. I., publicist.: Am primit primul nr al stimatei foi „Revista 
Ilustrată“ și salut aparițiunea ei cu mare bucuriă . . . Vă rog 
a mă privi de abonant și colaborator. . . .

Dr. T., medic: Iți mărturisesc sincer, cam fost surprins de 
eleganța brosurei și de mărimea ei pre lângă un preț așa mode
rat. Fotografiile de porturi naționale sunt forte bine reușite și nu-țî 
pot destul recomanda, ca se încarci foia cât de tare cu atari chi
puri. Pot fi și privelisce de sate și de școle românesci, dar numai 
străine de o camdată nu. Acum trebue trezit în poporul nostru 
respectul seu față de ce e românesc și atunci el se simte mândru, 
că e român- Nici odată se nu vă pună păcatele a pune chipul 
unei dame străine sau a unei românce în haine străine. Dacă 
ar’ dori careva, spune-le ca se se fotografieze în port româ
nesc, er nu în cel internațional. Eu am cetit la primire îndată 
totă foia, și mi-a plăcut, dar are o scădere forte lesne de co- 
res, și aceea e, că devine monotonă, fiind mai totă scrisă de 
dta. Nu-i vorbă, ai scris bine, dar trebue se te îngrijesc! în 
altă broșură de „Abwechslung,“ tocmai așa, ca la un prânz. 
Din o mâncare, fie ea cât de bună, nu pbte omul consuma mult. 
Poesii de Alexandri, Bolintinean, Coșbuc etc. publică mai departe. 
Mai bine poesii bune vechi decât nbue și rele 1 Alăturat îți tri
mit pentru foiă 2 articli. A<)i am trimis abonamentul pentru mine 
la edițiunea de salon și pentru frate-meu la edițiunea poporală. . . .

Dr. T. Nr. 2 a succes bine. îmi place că respingi tipurile 
glorificătore străine. Cerne bine elaboratele și fi consecuent. înce
putul e bun. Tot numai de ale nostre!

A. D., profesor și publicist.: Am primit aeji un număr de 
probă din „Revista Ilustrată“ și m’a surprins forte plăcut, atât for
matul cât și cuprinsul. Rog se mă treci și pe mine între colabo
ratorii dtale. De altcum cu posta de ac)! am trimis la Adminis- 
trațiune 5 abonaminte și sper se mai trimit și altele. • . .
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A. B. V., fruntaș vrednic din Câmpia: Vă admir intențiu- 
nea și mărețul scop ce a-ți avut tot-déuna pentru neamul ro
mânesc și aveți și în present. Dfieu sé ve țină la mulți ani, ca să 
mai puteți lucra și de aci încolo . . . Am trimis abonamentul la 
administrațiune cu poșta de adi-

A. T., tipograf: Numeri! caută forte bine numai abonenți 
se fie. —

Prof. V. B.: Am primit nrul de probă din Rev. Ilustr. M’am 
bucurat și mé bucur mult de întreprinderea Vostră și Ve poftesc 
din inimă succes. Insămnați-me între colaboratori. Abonamentul 
încă urmeză.

Drd S. Am primit nrul prim al Rev. Ilustr. Mărturisesc sin
cer, că formatul, arangearea materialului și esecutarea technică preste 
tot m’a cucerit. Lipsa colaboratorilor însă se vede, că aprópe în
treg materialul e scris de dta, și de acea mé și grăbesc a vă ală
tura o poesiă deocamdată.

I. L., teolog abs: Din întâmplare mi-a căcjut a mână nrul I 
din Rev. Ilustr. — nu voesc a lăuda nici întreprinderea — nici bro
șura, — nu, căci frase gole aucji astăzi în fiecare colț de stradă, 
ci tóté reflexiunile mi le concentrez într’o mică observare din 
Talmud: A începe bine e un ceva forte bun; dar a fini bine - 
e și mai bine. Cred că m’ați înțeles. Abonamentul l’am trimis la 
administrație, dvostră binevoiți a mé însemnă între colaboratori.

Prof. G. P.: Nrul I m’a surprins în modul cum se arată. Dă-mî 
voiă se te felicit pentru început și să-ț! doresc mult succes. Dé- 
că-ți va succede să-ți câștigi colaboratori buni, cred că revista va 
avea viitor. Din parte-mi o se-țî ofer modestul concurs.

G. C., învățător: Te-am admirat! Atâta zel, diligință și ab- 
negațiune ca dta nu sciu se mai aibă cineva, nu dintre învățători, 
ci dintre ori care muritori.

Eu, crede-me dle, dacă mé ocup in cât-va cu literatura, dacă 
am lucrat și eu ceva pe acest teren, numai d-tale am să-ți mulță- 
mesc. Pre dta te-am imitat, și chiar te-am invidiat, pentru că cu
nosc, că ești mult superior nu numai mie, ci chiar și tuturor 
scriitorilor noștri poporali. Revista ilustrată o primii astăzi. E forte 
bună și-mi place. Am și trimis costul ei pe un jumătate an. Din 
partemî mă angajez a ve trimite material și fotografii pentru Re
vista Ilustrată.

Prof. M., membru al Acad. Rom.: Am primit Nr. 1 din 
»Rev. 11.« și ve mulțămesc din totă inima pentru dînsa. — înce
putul e bun. Preurmând mai departe tot așa atât cu privire la 
cuprins cât și la ilustrațiunî, sper că fiecare Român adevărat v’a 
procura-o. — Puține Reviste avem, cari s’ar ocupa numai cu lu
cruri adevărat românesc!, ci cele mai multe dintre dînsele traduc 
și reproduc cu rădicata lucrări și ilustrațiunî străine, ca și când 
noi Românii n’am avea nemică interesant de publicat. Vorba Ro
mânului : Le place a se împopoța cu pene străine. — In alăturare 
ve trimit și eu dóué articule ... In cas sé vă placă și ați dori 
să ve mai trimit asemenea articole, scrieți-mi din cu bună vreme 
o corespondință, și atunci m’oiu pune pe lucru și ve voiu trimite.

Până atunci noroc și sporiți la lucru 1
Publicistul M. Foia „Rev. 11.“ îm place mult, dar nu-mî 

place formatul ei, că-ci e de tot prea mare și n’am unde-o pune. 
Ar fi de dorit se-ți afli măcar 2—3 colaboratori, ca să se văqlă, 
că sunt grupați mai mulți în jurul fóei. Acésta face impresie mai 
bună asupra publicului. Tare mă tem, că nu veti avé din abone- 
ment cheltuelele câte se recer, ér de o remunerațiă nici nu amin- 
tuesc. M’aș bucura, se mă înșel. Numele frumos al d-tale e sin
gurul, ce ni-ar îndreptăți la succes, dér dacă foia ar fi fost în
tocmită curat pentru popor (în modul cum ați început’o apare mai 
mult pentru familiile inteligente) atunci reputațiunea d-tale ar fi 
promovat mai mult causa fóiei, deórece d-ta ești cunoscut ca un 
eminent scriitor poporal și în acésta stă forța d-tale. — De aș fi 
om cu bani, cum nu sunt, ți-așî pune la disposiție tot ce-ți trebue, 
numai ca întreg timpul se-1 poți jertfi scriind pentru popor, căci 

îți spiin sincer, tare-mi place cum scrii. D-ta ai nespus merit în
tru îmbogățirea literaturei nóstre poporale, care — afară de unele 
colecțiuni de poesii și povesti, e la culme săracă. — In deosebi 
novelele d-tale sunt de mare preț și unice în felul lor.

Dacă nu ai bani, cel puțin poți avé mângâiere, că vei lăsa 
urme după d-ta............

Publicistul P. Văd că ți-ai băgat capul în mare lucru. Voi
nic vei fi, décá vei scóte-o în vig. Esteriorul, de și prea mare, 
după a mea părere, este elegant și forte simpatic. Clișeurile sunt 
admirabile, am citit numărul întreg, din doscă în doscă. Materia
lul este ales și frumos, bine lucrat. Și este potrivit pentru familii. 
Prețul încă este destul de moderat. Póte să aveți noroc, dar una 
e sfântă: la noi e mare indiferentismul- Scrieri cât de bune, la 
noi nu au trecere. Bine s’a observat, că la noi Românii, poporul 
cetesce, ce cetesce. Intelegința habar n’are de literatură. Mai bu
curos petrece la bere sau la vin, decât să procure o carte, ba 
chiar și dacă moralicesce e silit se o cumpere, nu o cetesce.

Eu vă gratulez, atât ție, cât și d-lui Baciu la frumósa în
treprindere, vă doresc o spusă de abonați și câștig la an baremi 
atâtea bucăți de câte 10 fi. câte pot eu număra într’un ceas. — 
O mică observare la limbagiul çliarului : Feresce-te de cuvinte 
înalte: don etc. Tu treci de scriitor poporal, de aceea tot de-a 
una se grăesci cătră popor.

Ca dovadă de dragoste-țî trimit două lucrări. Folosesce-le 
atunci, când vei avé loc........

Dir. C. Afl! am primit cu o vie bucurie „Revista ilustrată“. 
Crede-mă, că încă de mult am susținut în cercul meu de activitate 
și am arătat necesitatea simțită la Românii noștri de aici o astfel 
de fóie. Chiar delà înființarea ligei pentru cultura poporului român, 
m’am esprimat, că ar’ fi forte nimerit și folositor a se publica la 
Pesta sau la Viena, o fóie ilustrată de duminecă după feliül lui „Vasár
napi újság“, care ar face un mai mare serviciu poporului nostru, decât 
tóté fiarele nóstre politice de aici. Ceea ce n’a înțeles o societate cu 
mijlóce materiale și morale a face, .... ați înțeles și v’ați apucat 
a face D-vostră singur și cu puteri mărginite, sperând numai în 
D-çleu și în publicul cetitor, care este cunoscut, că e mărginit. 
— Dacă acum fóia D-vóstre ar fi sprijinită de cei ce dispun de 
mijlóce bănesci, așa ca să se potă distribui la ori și cine ar avé 
dorința d’a o ceti pe lângă un mic preț, sum convins, că cetitorii 
s'or folosi de minune, pentru că aci e cunoscut, că în circum
stanțele în cari ne aflăm noi Români! açlï, cu fiarele politice um
plem numai...............

Nu <jic, că să nu avem și o fóie două politice quotidiane, 
dér după părerea mea, o fóie de felul celei publicate de d-vostră 
e mai de preferit. Eu atât la Bucuresc! cât și aci, am susținut 
după mărginitele mele puteri materiale și intelectuale mai tóté 
foile politice și literare din Austro-Ungaria, avênd în vedere, că 
fără acest ajutor din partea publicului român, ar trebui să-ș! dee 
obștescul sfârșit spre dauna neamului nostru. Tot din aceste con
siderații mă abonez și la „Rev. 11.“ ediția alésâ.

Prof. dir. S. : Frumósa d-tale revistă mi-a făcut o plăcută 
impresiune și-ți aduc căldurosele mele felicitări pentru modul cum 
e redactată, cum și pentru energia și curajul d-tale de a începe 
o asemenea revistă. — Eu mă așteptam la o revistă numai sau 
mai puțin folkloristică. Și eu cred că pentru d-ta ar fi fost mult 
mai ușoră o astfel de întreprindere; și, dă-mi voia s’o spun, și 
mai necesară. Pentru că reviste literare în acest sens avem mai 
multe ; iar o revistă folkloristică n’avem. Aud că există la 
Peatra, preste Milcov, una ; eu n’am vă<)ut’o. Dar nu există 
nic! una preste Carpațî. Și d-ta o sci! mai bine ca mine, li
teratură poporană este încă multă de adunat și studiat. Și 
cine ar puté-o și ștudia mai bine decât d-ta?

Cu acest caracter, într’un format mai potrivit, bună oră în for
matul „Convorbirilor literare“, și deocamdată fără gravuri, între
prinderea ar fi mult mai ușoră și n’ai avea rivali ; fiind unica 
foiă folkloristică acolo, cred că ar fi și mai mult sprijinită. . .
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Se nu fie cu supărare de vom reproduce și o corespon- 
dință germană relativă, venită nouă dela un însemnat profesor 
dela o universitate germană; Dr. W.: Lieber Herr Reteganul! 
Vor einiger Zeit habe ich Ihre Sammlung von Wörtern erhal
ten, die soeben eingelautene „Revista ilustrată“ erinnert mich 
daran, Ihnen meinen Dank für die damalige Sendung abzustatten. 
Der Inhalt der »Revista« ist ganz vorzüglich, deshalb wünsche 
ich auch Ihrem allerdings kühnen Unternehmen den besten Er
folg; bei dem billigen Preise sollte man denken, dass sich genug 
Abonnenten finden. Ihre Idee, auch Volkstrachten nach guten 
Photographien zu veröffentlichen, ist ganz ausgezeichnet. Nach 
dem, was Sie schon früher publiziert haben, ist zu erwarten, dass 
Ihre Sprache auch derart sein wird, dass sie mehr gemeinver
ständlich als die der meisten Zeitungen und Zeitschriften, die den 
Mann von gewöhnlicher Schulbildung direkt von jeder Lektüre 
zurückstösst. Eine Pfarrersfrau sagte mir einst, sie lese unga
rische Zeitungen, weil sie die romanischen nicht verstehe- Gleich
zeitig sende ich das Abonnement ein an Baciu. Mit besten Grüssen.

Dar se încetăm cu reproducerile vöcei publice relative la 
»Rev. II.«, că de am sta a le enumera pe tote câte ne-au venit 
la cunnscință și în estensul lor, ar trebui se umplem cole întregi. 
Suntem mulțămitori tuturor, cari și-au dat opinia fără patimă de
spre acesta Revistă, că din acestea am învățat mult pentru viitor 

dacă e scrisă, ca Revista viitor se aibă. Și le-am adunat și le 
adunăm cu sirguință, nu spre a face din ele paradă și reclam, ci 
ca se putem conchide la finea anului, dacă merită acesta Revistă 
se mai sustee, ori e de prisos? Și dacă nu e de prisos, se vedem 
ca pe viitor se o scotem tot în acesta formă ca technică și cu
prins ori ba? Nici acum n'am fi făcut amintire despre opinia pu
blică relativă la »Revistă II.«, ci forțați de împejurări a trebuit 
se o facem preste voia nostră. Și cum nu, când o foia românescă 
strigă sus și tare: »Suntem scârbiți de o gheșeftărie atât de 
jidovescă ce se face sub mantaua „literaturei"!?« Și acesta foia 
nici nu putea fi alta — lucru bine înțeles — decât »Telegraful 
român« din Sibiiu, care în nrul 39 în „Cronica săptămânei" scrie 
următorele:

Revistă literară românescă pe „intențiuni papistașe!" 
Am primit până acum doi numeri din noua revistă literară „Re
vista Ilustrată“ a domnilor Ioan Baciu, preot greco-catolic în Șoi- 
muș și I. Pop Reteganul, învățător. La timpul seu am salutat de
stul de călduros apariția acestei reviste, căci este datorința fiare
lor de fi a încuraja și sprigini întreprinderile literare. Era o da- 
torință a încuraja o nouă revistă îomânescă în urma esperiențelor 
din trecut, că astfel de reviste la noi n’au traiu lung în lipsa de 
sprijin moral și material.

Deja la început ne-a bătut la ochi încrederea în sine, cu care 
domnii editori pășesc în publicitate. Pentru un preț apröpe bagatel 
promiteau a scote o revistă cu ilustrații solide, hârtie buni, tipar fru
mos etc. Și — lucru la noi absolut neobicinuit — promiteau a 
plăti bine și pe colaboratori. Töte aceste făceau impresia, că 
domnii amintiți, pătrunși de dragoste pentru limbă și neam, vor 
să aducă jertfă mare pe altariul literaturei române.

Primim acum dela un corespondent al nostru o hărtie, care 
ne presintă acestă intreprindere literară în o lumină de tot cu- 
riosă, ne arată că am fost trași pe sforă în buna nostră credință, 
când am recomandat cetitorilor noștri acestă revistă.

Suntem încunoscințați, că acestă revistă se susține pe banii 
primiți de acești domni din fonduri papistașe, ca să facă rugă
ciuni, așa numitele „intențiuni“. Pentru astfel de „intențiuni“ Re
vista se distribue adi gratuit pentru toți acei preoți greco-catolici, cari 
o cer. Spre acest scop domnii editori au trimis un apel cătră 
preoții greco-catolici. Plată apelul, ce un domn preot a binevoit 
a ni-1 pune la disposiție:

,,Favor pentru preoțimea greco-catolică.“
Preoții gr.-cat. vor pute abona foia „Revista Ilustrată" și 

pe intențiuni și anumit ediția de salon pe anul întreg cu 75 in
tențiuni, ediția poporală pe anul întreg 38 intențiuni. Colectan- 

ților de abonamente tot dela 10 esemplare unul se dă gratis 
ori prețul corespundător plătit în bani gata. Administrația Șoi- 
mus. Posta ultimă Nagy-Sajó.

Recognitio. In emolumentum Misionum gratis celebrabo... 
Liturgias ad intentionem dantis et... erga...flor... Liturgias.

■Slg« graeci ritus r. c. parochus.

Erga intentiones vero, si hoc nomine commemorationes 
intelliguntur, nil omnino habere potest, ñeque particulis satis 
sit deobligationi, sed pro quavis intentione specialis Liturgia 
est facienda.

Acesta din urmă, precum se vede, este un revers, prin care 
„parochul romano-catolic de rit grecesc" confirmă primirea re
vistei (resp. a prețului de abonement) în schimb pentru liturghie 
celebrate. Cu aceste reverse dnii Baciu și Reteganul (și pote 
încă cei dela spatele lor) au se le legitimeze înaintea celora ce 
le-au dat bani — pe intențiuni....

Acum firesce nu ne mai mirăm de ieftinătatea revistei ace
steia, de remunerarea colaboratorilor și de încrederea cea mare 
cu care au pășit dnii editori. Suntem însă scârbiți de o gheșef
tărie atât de jidovăscă ce se face sub mantaua „literaturei".

Pentru ca se se scie! »Aceste ni-le spune T. R.«.
Istoria țidulei cu „Favorul pentru preoții gr.-cat." o seim de 

mai sus. Acum dee-ne voia a-i spune »Telegrafului Român« din 
Sibiiu următorele:

1. »Revista Ilustrată« s’a făcut așa, precum am arătat mai 
sus, și nu cum vestesce densul, adecă nu pe bani papistășesci;

2. Dacă e prețul atât de bagatel al »Revistei 11.« cum de 
nu se îndesă mai mulțî abonenți; orî doră se tem de papistașî? 
N’or fi mai răi nici ei decât Fanarioțiî, stăm buni!

3. N’am promis a plăti bine pe colaboratori, ci am spus 
simplu că i vom plăti, și credem că nu am păcătuit. Ori după 
principíele »Telegrafului Român« e picat a plăti pe cel ce mun- 
cesce? Ori e vértute a pofti muncă de clacă și de pomană? 
Acestă dogmă n’am șciut’o pân’ acum și era să mor de bătrânețe 
și de nu ni-o spunea »Tel. Rom.« nu o sciam.

4. Susține »Tel. Rom.« »că - - la noi e acesta lucru abso
lut neobicinuit.« Dee-ne voiă a-i spune, că toți cei ce susțin una 
ca asta sunt în dușmănie neîmpăcată cu adevărul, de óre ce 
chiar redactorul »Rev. 11.« pote sé arete ori și cui va voi să le 
vadă, deci de cupóne tăiate dela asignațiuni poștale cu care- 
veni honorarul pentru colaborare la foi românesc?, și nu dela pa- 
pistașî, ci chiar dela ortodocși mai neaoși doră decât cei dela 
»Telegraful Român« de ad?- Mie mi-le-a arătat. Deci nu mai avea ce 
le bate la ocln așa tare împrejurarea că promitem plăți la colabora
tori, de óre ce noi ca creștini susținem a fi un păcat de morte 
a mâncâ munca óre cuiva. Deci am promis și am făcut și facem 
cât putem: dăm colaboratorilor ce ne trimit material minimum 
de 72 colă tipărită »Rev. 11.« gratis pe anul întreg; cine pote 
lucra și mai mult, capătă de tot șirul tipărit 1 cr.; manuscrisele ne- 
folosivere le trimitem autorilor pe spesele lor proprii. Dacă crede 
cronicarul »Tel. Rom.« că se pote mulțămi cu aceste »plăți bune« 
n are decât se ne trimită material bun și se va bucura de plata 
ast bună!

5. Cronicarul »Telegr. Rom.« nu face deosebire între redac
tor și editor, că atunci n’ar dice: Cu aceste Reverse dnii Baciu și Rete
ganul (și pote încă cei dela spatele lor), ci ar fi dat bună pace 
lui Reteganul se scrie, că în mai multe locuri pe »Rev. 11.« stă 
scris lămurit: Editor I. Baciu, Redactor responsabil I. P. Rete
ganul. Au toți redactorii și autorii sunt datori a răspunde pentru 
păcatele editorilor opurilor lor — dacă aceia vor fi având păcate ? 
Au drept redactorii și autorii să întrebe pe editori, că cu ce bani 
fac întreprinderile? A întrebat doră Reteganul pe Dnii N. 1. 
Ciurcu, Krafft, Todoran etc. etc. etc. că pe bani de a papistașilor ori 
pe bani dea fanarioților vor tipări și edâ scrierile lui? Să spună 
dnii editori, care scriitor le-a făcut cândva întrebarea că: pe alui 
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bani vor edâ scrierile lor și cui le vor vinde? Multă minte trebue 
că mai are cronicariul Telegrafului român din Sibiiu!

6. Dacă cronicariul Telegrafului român, ori alt cineva, »e 
scârbit de o gheșeftărie atât de jidovéscà ce se face sub mantaua 
»literaturei«, n’are decât së vină până în Șoimuș la casa editoru
lui și sé iee densul în samă edarea »Revistei Ilustrate«. De aci 
va primi tóté socotelele în cea mai mare regulă, tóté clișeele, 
tóté abonamintele, tot câștigul și tóté pierderile, ia-e-le în sămă 
și continue edarea »Rev. II.«, că editorul actual nu-și va opri nici 
preț de 1 cr. din venitul ei. Mai mult: De nu-i convine redacto
rul I. P. Reteganul, acela încă-i gata în totă minuta a repăși delà 
redactare, póte se-1 înlocuéscâ cu altul mai apt, că nu-i nici o su
părare. O unică condiție vom pune viitoriului editor: Se spedeze 
Revista regulat în anul acesta întreg la abonanțiî ce-i vom da; 
și altă condiția: mai slabă se nu fie »Rev. 11.« nici ca fond nici 
ca formă în l II./2 de an ce restăză. Delà anul nou încolo facă 
apoi cum i-a tăia capul.

I.
Foicică foi de plop
Păstirică de Gilort 
Nu me mâna peste Olt 
lama pe geru de foc 
Când înghiață apa'n troc 
Și manile pâri la cot. 
Floricică sălcidră
Unde-o fi neică de’asară?. . . 
Peste Olt la soțioră 
Unde-o fi; unde o’nsera 
Pe ce brațe s’o culca 
Ce guriță’o săruta?.... 
N’o fi dulce ca a mea.

II.
Frunfi verde lin pelin 
Făcui punte rosmalin 
Se trec Oltu prin anini 
La Florica lui Măr in 
Se beau o fele *) de vin. 
Beuiti una, plătii doue 
Fa Florico dă-mi vre’o nouă. 
Beuiti, doue p>lătîi trei 
Fa Florico vrei nu vrei ?
Beuiti trei și plătii patru 
Florico lasă-ți bărbatul 
Se te-amorizez cu altu.

*) Provincialism — ’/a oca:

Dar, va țlice cronicariul Telegrafului român din Sibiiu — tóté 
ca tóté, dar cum stăm cu gheșeftăriile ?

Stăm bine ! Hârtia cu favorul pentru preoțimea gr.-cat. s’a 
tipărit greșit și s’a spedat din erőre în broș. I., nu numai la pre
oți gr.-cat., dar și la nepreoțl, chiar și la soldați, despre care 
doră nu va presupune cronicariul »Tel. Rom«, că fac mise pa- 
pistășescî. ! Dar în broș. II., III și IV. nu s’a mai spedat! Apoi:

E gheșeftărie când dai atâta, cât capeți ? Ce mi s’a piromis 
a primi, am promis a da? ori puteam mai mult? Și am eu pute
rea se silesc pe cine-va se iee intențiunile promise și de nu-i 
convin ? Dar după greșita hârtie mi-au venit și cereri delà preoți 
gr.-ort. së Ie fac favorul promis. Eu, firesce, le-am denegat. De 
aci supărare, trăsnete și fulgeri pe capul meu ! Ci eu am un para- 

fulger, care mă apără de furtunele »Tel. Rom.« și acel parafulger 
e consciința, că nu am înșelat și nu înșel pe nimenea; a nimărui 
n’am mâncat, decât numai munca mea dreptă.

Apoi, că unii preoți sunt avisați și la ajutore micuțe, me mir 
că nu o scie cronicariul »Tel Rom.« Mulțî preoți români, uniți și 
neuniți, ar face buni bucuroși în totă d* ua câte o misă pentru 
câțiva cruceri, precând alții nu sunt avisați nici la câți-va floreni. 
A cui e vina dacă darurile sunt împărțite atât de neegal? Mai în 
fiecare an vin călugări gr. ort. de adună mise din giurul acesta, 
de pe la creștini gr. ort. și gr. cat. computând un serindar în 2 fi. 
Și eu nu m’arn scandalisat, nu, căci eu sciu că năcazurile sunt 
multe în lume. Mai mult: Un preot gr. ort. a făcut de scire pe 
satele din vecinătate, că el va servi slujbe fără a pretinde nici un 
ban cât de mic, e mulțămit dacă i se va da pânea (prescură). Și 
eu nici de aceea nu m’am scandalisat, că sciu necazul.

Dar se terminăm cu de aceste; spre închiare primescă cro
nicariul »Telegrafului Român«, și cu el toți câți ni-au suspicionat, 
următorea declarațiune:

»Revista Ilustrată« edată de subscrisul și redigeată de Ioan 
Pop Reteganul, nu se dă pe intențiuni, și nu se tipăresce pe bani 
de a papistașilor; ea se razimă numai și numai pe sprijinul pu
blicului cetitor ce o îmbrățoșeză cu căldură; numărul abonanților 
pe di ce merge se sporesce, er eu nu țin pentru mine și umblă
rile mele nici o monetă frântă, tot ce încurge dau la poștă, tipo
graf și cincograf, și din ce mai rămâne, plătesc pe redactorul cum 
pot, când cu 50 fi., când și numai cu 25 fi. pentru o broșură, după 
cum mă lasă împregiurările. Computurile stau la disposiția cui va 
voi să le vadă, pote veni chiar și cronicariul »Tel. Rom.« din 
Sibiiu, ca să le censureze! Se se scie!

Ioan Baciu,
preot român gr. cat. și editor la »Revista Ilustrații»

Țerani ï noștri.

Părechiă tiñera din Suciul de sus, intre Lăpuș 
și Cibleș.

Români din Șiria lângă Arad.
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Bibliografia.
Castelul din Carpațî e numele unui roman scris de renu

mitul romancier francez Jules Verne și tradus în românesce cu 
autorisarea editorului, de dnul Victor Onișor. Acest roman cu 
ilustrațiuni și cu o potrivită prefață despre Jules Verne și scrierile 
lui scrise de măiastră penă a dlui Dr. E. Dăianu, este o adevë- 
rată podobă pentru orî ce mesă de cetit. In el nu afli frivolități, 
nu lucruri, ce n’ar putea fi cetite de mic și mare, femeiă ori băr
bat; în el află cetitoriul instrucție și distracția. Apoi persónele ro
manului acestuia sunt Români din Carpații sudici ai Transilvaniei. 
De ni-a concede spaciul Revistei, bucuroși vom da o recensiune 
a acestui roman în vre-una din broșurile următore ; pân’ atunci 
înse îl recomandăm cu totă căldura publicului nostru, cu atât 
mai vêrtos, că e și forte eftin, numai 80 cr. un volum de 255 -J- 
XII pagini, pe hârtie bună și tipărit cu mare îngrijire, în »Tipo
grafia« societate pe acțiuni în Sibiiu. Tote foile nóstre s au espri- 
mat favorabil despre acest roman, și nu puteau altcum, că dacă 
nici cum scrie Jules Verne n’a plăcea cuiva, atunci acela n are 
gust de cetire. — Traducătorul lui, dl Victor Onișor pote fi fălos, 
că a tradus o bună carte pentru noi și într’o bună limbă, care 
ne răpesce; dacă princji a o ceti apoi nu-o mai poți lăsa din 
mână până o gați, ér atunci mai cjicï : Daună că nu mai este 1 
E de dorit së nu lipséscâ nici dintr’o bibliotecă și-l recomân- 
dăm de premiu la școlarii buni și de cadou pentru drăgostoși.

In editura tipografiei »Aurora« A. Todoran din Gherla a 
apărut Nr. 1 din literatura poporală, care conține câteva istori- 
óre forte hazlii adunate din gura poporului despre T/oș Toma Bă- 
diceanu vestitul caraghios al Mocanilor din Săcele. O broșurică, 
format de buzunar, prețul unui es. 6 cr. — Nru 2 : Din vieța unui 
haiduc, Vlad hoțul déla Sácele. Prețul 6 cr. — Ambele de Domețiu 
Dogariu, înv. dir. la școla capitală din Satul-lung. —

Viața Sânților de Tit Bud, vicariul Marmației. Este un op 
voluminos de 416 pag. quart mare, hârtie bună, literile tipogra
fiei diecesane din Gherla. Prețul 6 coróne.

Diverse.
Promovare. Sâmbătă în 4 Iunie n. a fost promovat de 

doctor juris în Cluj dl loan Sliam, când. adv. în cancelaria dlui 
Dr. Ales. Cheresteșiu din Deés.

Necrológe. Maria Bogdan născ. Drăgan în 23 Maiü st. n., 
la órele 11 din nópte, după o fericită vieță conjugală de 40 ani,, 
în al 56-lea an al etății în urma unui morb greu și repentin a 
trecut la cele eterne, lăsând în jale pe scumpii ei: Alesiu Bogdan, 
archivar la tabla reg. din Clușiii, ca soț. Victoria mărit. Dr. Ke
resztes, Louise mărit. I. Oltean, Irina mărit. I. Sonea, Iulian Bog
dan, căpitan ces. și reg., Dr. Alesiñ Octav. Bogdan, când. adv. ca 
fii și fiice. Teodor Drágán, Simeon Drăgan, căpitan ces. și reg - 
loan Drágán și soția, ca frați. Dr. ¿tlesandru Keresztes, loan P. Ol
tean, loan Sonea, ca gineri. Maria, Victor, Ionica, Iulius, Leonida, 
Ionel, Alesiu, Octav, ca nepoți.

Nicolae I. Ciurcu, vestitul nostru librar-editor a repausat în 
vérstâ de 43 de ani în Agram, unde a fost și înmormântat Marți 
în 19/30 Maiü a. c. RSmășițele pâmêntescl a scumpului decedat 
s’au așe<Jat spre vecinică odichnă în cimiteriul din Agram. Prin 
mórtea lui am perdut un zelos réspânditor a literaturei române.

Nr. 261/1898. CONCURS.
Conform §-lui 17 lit. b- din statute și conclusului Nr. 23 

p. b. al adunării generale, ținută în Blaj la 27 și 28 August 1895 
pentru ocuparea postului de secretar I al Asociațiunil se publică 
concurs cu urmátórele condiții:

1. Secretarul I, ale cărui agende sunt preveflute în §. 28 
al statutelor, va trebui sé aibă sau cualificație academică sau sé 
fie cunoscut ca bărbat de litere.

2. Nu pote ocupa și altă funcțiune împreunată cu serviciu 
de birou.

3. Va beneficia de: a) salariu anual fl. 1200 în rate lunare 
aticipative, l>) cuartir liber sau relut de cuartir fl. 300, în 4 rate 
trilunare.

4. Postul se va ocupa cu 1 Ianuarie 1899 pe timp nede
terminat.

ReflectanțiI au de a-și înainta documentele subsemnatului co
mitet până la 1 Iulie st. n. 1898.

Din ședința comitetului central al Asociațiunei pentru lite
ratura română și cultura poporului român, ținută în Sibiiu la 12 
Maiu 1898.

Dr. Ilarion Pușcariil m. p., Dr, Ilie Beii m. p.,
vicepreședinte. secretar II.

Telefonul Redacțiunii.
„Biciclista“ și „Conochiftirița“ au rSmas culese gata pentru broșura veni- 

töre. Asemenea câteva anunțuri bibliografice și deslegarea logogrifului din broșura 
IV au remas culese gata.

Onorabilul domn George Stănescu din BucurescT a binevoit a pune la 
disposiția editorului acestei Reviste prețul a 6 esemplare pre anul întreg, cu con
diția, ca acelea se se spedeze ca present din partea d-sale la șese șcdle serace ro
mâne din Transilvania. Acele s'au și spedat numai decât la șcdla gr. cat. din Magyar- 
Eâpos, Csicso-Kerestur și Strâmbu, apoi la șcdla gr. orient, din Csicso Hagyniäs, 
De6s și Somotelnic.

I. Negrescu, România : „BlăstSmul șerpelui“ se va publica, ci trebui sS plă
tim poșta cu 8 cr. (20 bani). In venitor ve rugăm a francă scrisorile deplin.

Dl or G. Simu, E. P. Bota, T\ Oltean, N. Bodnariu, apoi domniș orelor și 
demnelor G. Alba-Iuliana, Maria din Câmpiă, dulia Bran, Emilia L/ungu-Pohallot 
primit. Mulțămită, mai căutați-ne.

I. Morariü, Peleș. România : Manuscrisele primite nu-s de folosit. Puteți dis
pune de ele. Din döue cărți poștale ce v’am trimis, una ne-a venit înapoi, cu ob
servarea din Peleș, că nu ve cunösce. VS rugăm adresa lămurit și costul abonamentului.

I. Neagu, TifescT, România : Am cetit poesiile. Câte-va mai că ar merita 
publicare, 2—3; se le folosim în Revista Ilustrată. De nu — puteți dispune de ele.

,,Frumosa primăveri“ nu se pöte.
Devale asemenea.
Newton : Rivalul nu — povestea da.
V. D. I. in C. : (Gy. A.) Se vedem.
Cibleșanul, Cine trimite bani — primesce Revista ori când. C6rcă-țl norocul 

în adunarea de literatură poporală.
P. D. in Cr. : „Martirii“, „Nestor“*— nu; „Dăian“, „Cucul“, „A înflorit sal

câmii“ — pöte.

Ș o im u ș (N agy-Sajo) Transilvania. „Revista ilustrata“ de pe semestrul I al 
anului i8g8 OQmpaotată în leg&tur& de luca se vinde la administrația 
acestei foi numai cu 6 fl. ediția de aalon și oea poporală ou 3 fl. 50 or.

O.: „Gura lumii“, „Sonet“ „Lună-stele“ — în corfă cu ele.
I. M. în B.: „Copilul de fier“, „Ciurghilă“, — nu, „Vălean“ — defectudsă, 

„Constantin“ — förte bună, ci-i dela Coșbuc (Blăstemul de mamă) „Petrea și Ne- 
ghea“ — de unde e?

Melpomene primit, mai nimic nu putem folosi, doră ceva din „Turcă“.
V. E. M. in B.: De nu trimiteți ceva bun, se sisteză spedarea Revistei, că 

mulțl o cerură pe lucru și puțini sunt ale căror lucrări se merite publicare.
I. S. : Monografia comunei Ilva-mare s’a publica îndată ce vom avea câteva 

fotografii de acolo, se o putem ilustra.
I. P. in O.: Ai dori se vecjl în „Rev. Ilust.“ portretele nemuritorilor Petru 

Maior și George Șincai? și noi am dori, dar unde se aflăm portretele lor?
G. Cătană, : Mulțămim pentru frumösele fotografii. Din Bănat chiar nu avem.
Constantin Pans înv. sup. Suceava, Bucovina: V’am trimis ambii nrl ceruțl, 

dar i-am reprimit cu observarea: „Adressat in Suczava gänzlich unbekannt.“ Cine-t 
vina? Ne rugăm de adrese precise.

„Cartea poporului“. Carte de cetire pentru anii din urmă ai șcdlelor po
porale, școlele de repetițiune, cursurile de adulțl și pentru poporul nostru întocmită 
de subscrisul, ed. librăriei N- I. Ciurcu, Brașov, 1892, este aprobată de înaltul mi- 
nisteriu de culte și instrucțiune publică cu datul 26 Ianuarie 1894. Nr 56775 ex 
1893. Er opșorul meu: „Ours practic despre cultivarea pomilor și a frăgarilor 
Arad, tipografia archidiecesană e recomandat prin cerculariul II- S. Episcopul Ara
dului Nr. 2894 ex 1894. Acestea spre orientare dlor învețătorl, cari ni-au pus în
trebări relative.

Manuscrisele sunt a se trimite la redacțiunea „Revistei Ilustrată“ în Retteg 
(Transilvania). Manuscrisele nepublicabile se retrimit autorilor pe spesele lor, dacă 
le reclamă. — Autorii și editorii, cari vor se le anunțăm opurile, binevoiöscä a tri
mite un esemplar redactorului și unul editorului acestei Reviste.

Se deschide abonament pentru semestrul al doilea a „Revistei ilustrate“. 
Prețul pentru ediția de salon 3 fl. (7 fr. 50 bani), ear pentru ediția poporală 
l fl. 50 cr. (3 fr. 50 bani) este a se trimite la editorul Revistei Ilustrate in

Cuprinsul broșurel V șl VI. „Rugăciune cătră Isus Christos“, (poesiă) pag. 81. — „Simion Bărnuțiu“ pag. 82. — „Arta economiei vieței ome-
omenesci“ pag. 83. — „George Barițiu“, (cu ilustrațiune) pag. 84—86. — „Plângerea și mângăerea Evei“ pag. 87. — „Biserici și preoți în America“ pag. 88—89.
„Asociațiunea“, (cu 6 ilustrațiuni) pag. 89—95. — „Originea Iui Ioan Huniadé“, pag. 95—97. „Doina plángétóre“, pag. 97—98. „Alegerea de măciucaș“, pag. 98—100-
„Ea și El“, pag. 100 —101. — „Nimfea de apă“, pag. 102—103. — „Petrea Iovului“, pag. 103—107. — ,,Nu-i fericire pe pământ“, (poesiă) pag. 107. — „Impresiune“,
pag. 108. — „Exilatul“, (poesiă) pag. 108. — JtTrei stanurl“, (legendă) pag. 109—110. — „Scrisóre d-nei L.“, (poesiă) pag. 110. — „Planuri nimicite“, (narațiune)
pag. 111—114. — »Pro domo«, pag. 114—119. — „Țeranil noștri“, pag. 119. — „Bibliografii, Diverse, Concurs, Telefonul Redacțiunei“ pag. 120.

Proprietar și editor: Ioan Baciu. — Redactor responsabil: Ioan Pop Reteganul. — Tipografia Carol Csallner, Bistriță.


