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¿7/2 hob de róua.

Pe frunda unei lăArămiore, 

I)e venturi legănată blând, 

Zăresc în faptul dimineții 

Un bob de rouă tremurând.

El oglindesce tainic ceriul 

Albastru, nesfârșit, senin 

Și oglindând imensitatea 

El de mândrie pare plin.

Dar etă sorele pe boltă

S’aprinde falnic radios 

Și bobul cu brilant dispare 

In spațiul cald și luminos

Un bob de rouă e și omul,

In nestatornicul seu mers

Pe-un bulgăr depăment în gându-i 

Resfrânge ’ntregul univers

Și parcă sufletul î-l umple

Mândria unui senii-Șeu

Când simte lumea prea îngustă 

Ca se-i încapă geniul seu.

Dar ca și-un bob plăpând de rouă

II pasce firul scurtei vieți 

El piere după ce trăesce, 

Dor spațiul unei dimineți.

După „Convorbiri literare11 Cesar I. Vérgolicí.
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Josif Sterca t

exilați din

Nobila familia română a Șuluțescilor a dat némului nostru 
câțiva fii iluștri, între cari fără îdoelă — stéua cea mai luminosă 
a fost bunul metropolit Alexandru, pe care îl cunosc iubiți! cetitori 
din broșura a 8-a a Revistei Ilustrate.

Metropolitul Alexandru a avut un frate dulce de mamă și de 
tată, cu numele Ioan, de care au rămas doi fii nobili, despre care 
vom vorbi îndată.

Până nu vorbi despre fit lui, se cunóscem cât de cât pe 
bunul lor părinte și cunoscéndu-1, vom recunósce că-i drăptă (Jicala : 
„ Párna nu cade departe de pom,“ și .Din vultur — vultur nasce“ 
„Din stejar — stejar resare“

Joan Sterca Șuluțiu de Cărpini^ ces. reg. controlor la spa- 
natul cameral regesc din Abrud-sat, fratele metropolitului Alexan
dru, descendent dintr'o vechie familie nobilă patrialchală, una 
dintre acele puține familii nobile, care deși au fost în funcțiuni pu
blice, au remas cu trup cu suflet români adevărați. S’a născut în 
anul 1796 și a murit în anul 1858. La anul 1848 a fost proclamat în 
unanimitate Tribun ad honores cu rang de major peste acel ținut, 
unde el funcționase un lung șir de ani ca funcționar cameral. 
Semn învederat despre popularitatea (Unsului, căci în acel timp 
poporul ’și resbuna ori ce nedreptate suferită din partea superiorilor.

Peste acest ținut funcționase și tata dénsului în secolul 
trecut, până la mórtea sa (vecji Abrud în Enciclopedie/. Casa 
lui Ion Șuluțiu a fost la anul 1848 asilul mai multor 
România, anume Alexandru Golescu a stat la casa 
dénsului până la întrarea Muscalilor în Ardei, atunci 
s’a refugiat la Paris. Casa Iui a fost centrul de întru
nire al tuturor fruntașilor din munții apunseni. El a 
fost sufletul operațiunilor militare, el singur avea 
dintre toți fruntașii acelor munți cunoscințe militare 
fiind el în tinerețe oficer în armata regulată, și ca 
atare a făcut campania în contra lui Napolean cel 
mare. Sfatul lui îl cerea Jancu la tóté întreprinderile 
sale. Toți prefecții și tribunii îl tractau cu stimă și 
respect, de aceea flice un cetățean maghiar din 
Abrud, Rákosy, în Közérdek Nrul 46 și urm. 1891: 
»Șuluțiu a fost în revoluție unul dintre cei mai cu 
înfluință, manile lui lucrau pretotindenea, numai nu pe 
fațd. El a inventat legendarele tunuri de lemn, fără 
de care Românii nu s’ar fi putut apăra în contra ar
matei maghiare. Comandantele fortăreței din Alba-Iulia corespundea 
cu el și la adresa lui trimitea munițiune pentru Români. Dansul a in
stalat pe banii sei spitale în casele țeranilor, unde se curau cei răniți, 
în resboiu el îngrijea de înființarea grânarelor pentru cașuri de nevoie. 
In 6 Maiu 1849 cel dintâiu pe care a pus Hatvany mâna a fost Ioan 
Șuluțiu, care împreună cu íntréga sa familie au fost arestați și 
păziți de 10 husari; apoi jefuițî în modul cel mai barbar; ér când 
a fugit Hatvany a luat cu sine ca prisonerî íntréga familie, care 
ca prin minune a scăpat de perire. Cu tóté aceste, acele familii 
unguresc!, mai multe sute la număr, mai ales femei și copii, cari 
au scăpat de lancea »Moților«, familiei Șuluțiu au de a-șî mul
țumi viața, anume lui: Ioan Șuluțiu, Simeon Șuluțiu și protopres- 
biterului Tobias, a cărui preotăsă era sora lui Simeon Șuluțiu.

Ioan Șuluțiu s’a distins prin un zel asemenea zelului fratelui seu, 
al metropolitului, pentru tóté întreprinderile românesc!, și a stat 
în mare vacjă înaintea Românilor. A fost unul dintre cei mai ze
loși spriginitori la înființarea »Gazetei Transilvaniei« despre car! 
Barițiu în numărul festiv al Gazetei flice că: »Nu au pregetat a 
sta de vorbă cu mica nostră redacțiune.« Er, în volumul 2. a 
istoriei sale Barițiu, vorbind despre funcționari, fácénd alusiune 
la Șuluțiu, cjice: »Rari nantes in curgite vasto«. Și-a apărat națiu
nea și patria, cu sabia și cu condeiul; merită dec! ca numele dén- 
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sului se fie însemnat cu onóre în posteritatate. După revoluțiunea 
anului 1848 Românii, cari au absolvat școlele, mai ales 
puțini, cari erau deja în funcțiuni, erau forte căutați; se 
că până la anul 1848, numai nobilul putea fi funcționar, 
luțiu însă dela Nemți n’a vrut se primăscă nici un favor,
o funcțiune, deși a fost de repețite ori îmbiat, i-a desprețuit 
pentru condemnabila lor ingratitudine. Un fiu al dénsului, Iosif, 
se află în viață, consilier de tribunal regesc, în pensiune în Sibiiu.

Celalalt fiu, Dionisie, mort în 17/6 1897, în Turda ca 
jude de tribunal în pens. Tóté foile române din Ardél și multe 
din România au descris cu multă laudă viața lui Dionisiu, a acestui 
brav fiu al némului românesc, care în 1848/9 a organisat garda 
națională română din Abrud și Abrudsat, a cărei căpitan și co
mandant a fost, apoi a pus’o la dispositia lui Jancu; garda, care 
precum cjice Jancu în raportul seu, i-a făcut mari serviți! în bă
tălie; ér la mórtea sa și-a dăruit totă averea (20.000 fi.) națiunei.

Vorba Românului: »Din stejar stejar resare, vulturul vulture 
nasce« se potrivesce la acesta familiă nobilă.

Am <Jis că un fiu al neuitatului Ioan Șuluțiu este în viață, 
acesta este mult meritatul nostru fruntaș domnul Iosif Șterca Șu
luțiu, consilier la tribunalul reg. în pensiune. Pe d-sa cuvine-se se-l 
cunoscă tot Românul adevărat; drept aceea cu multă plăcere-i 
alăturăm aci portretul și-i facem o scurtuță schiță biografică, că 
a-i face adevărata biografiă, însemnăză a scrie istoria nostră pe 

timp de */ 2 seclu, lucru acesta, care-1 vor face 
alții", care sunt chemați.

iosif Sterca Șuluțiu de Cărpiniș s’a născut în 
Câmpeni, unul din cele trei opide ale munților apu
seni ai Ardélului, în 10 Septembre 1827, va se 
flică acum e de 71 ani.

Studiile elementare le-a învățat în Abrud, 
gimnasiul inferior în Zlagna, cel superior în Cluj, 
ér drepturile la Murăș-Oșorheiu, unde a practisat 
apoi la tabla regéscá, după datina de atunci. De 
aci s’a dus apoi la Pesta ca se studieze technica. Aci 
l’a surprins primăvăra anului 1848, când fulgerul re- 
voluțiunei franceze a sfărmat lanțurile sclăviei și a 
proclamat drepturile omului. Tinăr cu simțăminte 
arqletóre, densul a întimpinat cu însuflețire și bucurie 
mișcările revoluționare din 3/15 Martie 1848 în 

Pesta, cari scriseră pe steagul lor reforme moderne și liberale; ba a 
luat însuși parte la enunciarea acelora, dimpreună cu tinerimea ma
ghiară. După multe scrisori din partea părinților sei, se întorse acasă 
în Abrud, unde făcu cunoscință cu mulți tineri refugiațî în ospitala 
casă a părinților sei și strinse legătură de prietinie cu vechii prietini din 
copilărie, între cari era și Avram Jancu, cel mai vitéz din tinerii 
acelui timp, a cărui scumpă amintire o păstreză până adi și despre 
care mai târziu a publicat mai multe amintiri atât de interesante 
și prețiose, ér acu-i anul scrisă íntréga biografie a acelui erou.

In 6 Decembre 1849 întră tinărul Iosif Șuluțiu în funcțiune 
de stat, ér la 1861 fu ales vice-comite al comitatului Cetatea de 
baltă, unde a servit șepte ani: Incepénd din 1868 până în 1881 
a fost judecător, în care calitate s’a bucurat de stima generală 
pentru obiectivitatea și dreptatea judecăților sale. Țăranii din co
munele unde el a regulat proprietățile: comasări, segregări, dreptul 
de crâșmărit ș. a. îi amintesc numele cu drag.

In politică îl vedem Ia 1863/4 ca deputat la deta din Sibiiu 
representând cercul Blajului. Ca atare a făcut parte din comisiunea 
petiționară, urbarială și a călei ferate; totodată a fost secretarul clu
bului deputaților și a regaliștilor români. Și merita se fie onorat cu 
oficiul de secretar al acelui club, că avea un stil frumos și cu- 
nóscea limbile patriei perfect.
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Spre dovadă despre cunoscința limbilor patriei și despre 
stilul dlui Șuluțiu se amintim un cas clasic: La anul 1863 s a 
convocat dară dieta Ardealului la Sibiiu, unde se vorbia în trei 
limbi: românesce, unguresce și nemțesce. Românii, după 400 de 
ani, întâiașdată se aflau în posiție d’a se presenta în parlament. 
Vorbăreți cum sunt dela natură, la verificarea procesului verbal, 
care se redigea în trei limbi, făceau filologie: se acățau de tot 
cuventul, ca se-1 îndrepte și se-1 înlocuescă cu altul mai bun: 
care mai de care. Se îngrozise intreg parlamentul; se petreceau 
ore întregi cu verificarea. Acesta a îndemnat parlamentul se alegă 
trei membri, cari se revizuiescă și se îndrepte stilul în tote trei 
limbile patriei. Intre aceștia din partea Românilor a fost dl Șu
luțiu. Astfel s a pus capet maniei d’a spori vorbe de »lâna țapului8.

Cu literatura s’a deprins încă din tinerețe, aparend țărăni
mea în căușele de comasare și segregare în fiarele magiare, ger- 
mâne și române; apoi în conferența juriștilor convocată anume în 
Sibiiu la 1880. A scris o mulțime de articol! prin reviste și fiiare. 
Dar lucrarea sa de căpetenie este scrierea; „D lacrimii ferbinte“, 
care în vre-o cinci broșure ne descrie episode din mișcările anilor 

1848/9, dând și câteva alte schițe, tote cu o căldură ce te pătrunde 
și în unele locuri cu o dibăcie artistică, ce te captiveză. După 
partea a V-a a acestei scrieri publicăm și noi mai la vale intere
santul articlu: „Pe cine sS-țl alegi de nevastă“.

De present trăiesce în Sibiiu, ca judecător de tribunal în 
pensiune, și ia parte activă la mișcările culturale și economice ro
mâne, care se diregează acolo. E membru fundator al Asociațiunei 
pentru literatura română și cultura poporului român, și ca atare 
face parte din comitetul aceleia; asemenea e membru în direc
țiunea institutului de economii și credit »Albina« și a însoțirei co
merciale »Concordia» din Sibiiu. Totodată e membru și în direc
toratul și senatul fundațiunei Șuluțiane din Blașiu. Pretotindenea 
e unul din cei mai zeloși membri, lucrând cu energie pentru sco
purile instituțiunei ce represintă.

Recunoscința și stima generală îl sunt resplata cea mai 
scumpă pentru o viață petrecută în servițiul neamului seu, pe 
care atâta îl iubesce.

(după »Familia« nr. 32 din 1897 și alte notițe) i.

P’e cine se-ți alegi de nevasta?

A judecă oinenîmea cu asprime și 
a o iubi ferbiute; a-i cunâsce reul, dorin- 
du-i vindecarea, este sublimul principiu al 
Evangeliului. Pr. G-mzot.

»Spune-mi cu cine te însoțesc!, și eu îți voiu spune că cine 
ești« fiice clasicul proverb românesc.

Dacă acest proverb străbun, îșT are îndreptățirea sa, întru tote 
împrejurările vieței omenesc!, apoi cu privire la căsătoriă, el este 
o adeverată sentință filosofică.

Mai mult: el este o busolă, cu a cărei ajutoriu nu vei rătăci 
nici odată; este oglinda, în care se reflectă caracterul unui om.

E de prisos a aminti că, basa fericitei unei familie, ba chiar 
a societății omenesc!, e căsătoria.

Trei lucruri sunt în lume: »Credința în D-fieu, căsătoria și 
respectul dreptului«, cari susțin lumea morală; fără de care socie
tatea omenescă, ar deveni o cetă de bandiți, o feră răpitore.

Până când acesta trinitate, va află aprețietor! printre omeni, 
nu este nimic de temut pentru omenime.

îndată ce aceste percepte D-fieiescî, ar începe a se clătină, 
ar sosi momentul ca D-fieu se fiică:

»Penitet me hominem fecisse.«
Cum ore se pote că, până când pentru susținerea credinței, 

precum și pentru autoritatea legei, este îngrijit, er omul instruit 
din legăn până în morment, singur căsătoria este data prada în- 
templărei?

Oh! dacă ar fi numai atâta, tot ar mai merge; dar ea este 
astăfii un obiect de: »cine dă mai mult?«

Foia de zestre, datină orientală, demnă de precupeți, jocă 
rol principal. Femeia este degradată la obiect de negoț, la sortea 
sclavului.

Intr’o asemenea căsătorie, ambele părți sunt degradate și 
înșelate: bărbatul se crede a fi domn, er femeia sclavă; în reali
tate înse sclava și-a Cumpărat un bărbat, prin ce el a devenit scla
vul ei. — E bine se aibă ambii avere, e bine se aibă cel puțin 
unul, fie și nevasta, în interesul copiilor fiitorî, der bărbatul se-și 
aibă totdeuna o posițiune asigurată, se nu trăiescă din grația fe
meii sale. Scurt: averea se nu fie scopul, căci acesta degradeză 
pe un bărbat înaintea lumei.

Până la anul 1848 cea dintâie grijă a părinților era, a cer
ceta că, őre viitórea noră, sau viitoriul ginere sunt ei nobili, de 
moși și strămoși, de ambele sexe.

Nu care cumva s’ar află și ceva sânge plebeu, în vița lor.
Ar fi putut produce viitórea noră, o »főié de zestre« séu 

viitoriul ginere o »diplomă de doctor« — de un stângin de 
lungă, pecatul, va se cjică marea greșală comisă, de a se fi născut 
»plebeu,« totuși nu i s’ar fi iertat.

Astăfii, când prejudețele timpilor trecuți, încetul cu încetul 
se întorc acolo de unde au eșit: în întunerec, spre a se perde cu 
totul; astăfii când nu numai drepturile și datorințele »omului« 
sunt egale, dér însuși omul se deosebesce de ceialalțt omeni, nu 
prin privilegiurî ruginite, ci prin cultura și caracterul seu; prin 
urmare, nu mai este legat chiar în privința căsătoriei, de cătușele 
claselor, precum era în trecut, ai cugeta că »libertatea« a nobilitat 
omenimea.

Durere, nu! Naturalismul, materialismul, luxul și egoismul: 
a te îmbogăți peste nópte cu ori ce preț, preocupă astăfii cea 
mai mare parte a societăței.

Ar fi dar timpul suprem, a îngrigi de moralisarea societăței 
omenesc!, în tote direcțiunile.

A scăpat lumea de o slăbiciune, care era cavalerescă, și éta 
că a dat în alta și mai rea, care apoi mai e și mojicescă.

Etă calitățile enumerate de înțeleptul Will, în sfatul, ce acesta 
l’a dat fiiului seu, că: pe cine se-șî alegă de soție.

Acel înțelept Will fiice:
»O atare fată tineră se-ți alegi de soție, care a crescut tot- 

déuna la casa și sub scutul aripilor părințesci.
Incunjură a iubi o atare fată, a cărei mamă e cochetă, séu 

se vorbesce mult despre densa.
Se póte că fata unei femei, lipsită de virtute, se devină 

prin mintea și judecata ei, o femeie prea onestă, dar eu în locul 
teu nu m’ași espune la acest periclu serios.

Fata, de regulă, are mare înclinare de a imita pe mama ei.
Nic.1 odată n’a fost în stare o mamă, de a-și ascunde pur

tarea s’a înaintea fetei sale; și
tocma dacă i-ar fi succes acésta pe un timp, după ce și-a 

măritat fata, mai mult nu îi va succede.
Continuare pe pag. 185.
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A te căsători însemnă, a te întregi: a aduce trupul și sufletul în 
armonie. Căsătoria, seu e o transformare spirituală; seu e o în- 
părechere animală. Căsătoriile de afiî — în mare parte — semână 
cu o trăsură nepotrivită, care trage carul vieței bine-reu, pe dru
mul tinos al dorului de câștig, al ambițiunei și al vanităței lău- 
durosă!

De zestrea alesei tale nu purtă grijă!
Acel bărbat, care se însoră pentru avere, îșî pune la tobă 

grațiile și datoriile sale. Acesta e o dejosire. Nu va fi nici bărbat 
nici tată.

Dacă venitul teu nu e destul ca se poți susține din el o 
familie cum se cade, alegeți o nevastă, care prin capacitatea ei, 
a dat dovefii: despre iubirea de ordine, economisare, desteritate 
și virtute.

Asemenea căsătorii, sunt cele mai potrivite.
Averea femeii o pote pierde omul, în întreprinderi nefericite, 

dar averea, ce stă în capacitate, iubire de ordine și virtute, nici 
odată. Căsătoria e cel mai însemnat act în vieța omului. Acesta 
e petra de probă pentru mintea și libertatea omului. Omul nu e 
domn nici peste nascerea, nici peste mortea sa, dar prin căsăto
ria sa, e domn preste aceea ca printr’un al doilea »Eu« se se 
recâștige pe sine, se se nobiliteze; seu se se degradeze; se fie 
fericit, seu nefericit; în fine prin alegerea nevestei sale, se creeze 
ființe mai mult, seu mai puțin nobile.

Căsătoria nu e nici decât loterie. Numai pentru acela e lo
terie, a cărui minte: seu prin interese materiali, seu prin pasiuni 
animale, e întunecată. Acela care și-a sciut alege — precum 
fiice biblia — o femee tare, adecă o femee, a cărei minte și 
inimă, e la locul seu, acel bărbat nici odată nu pote fi nefericit. 
Copii densului vor fi trupesce și sufletesce întregi, de cumva în 
tinerețe, nu și-a ruinat sănătatea prin o vieță escesivă.

Acesta femeiă, în fericire va fi mintea moderătore, în nefe
ricire un înger mângâietor. Căci ori cât de mare ar fi bărbatul 
prin iubirea sa de adevăr; femeia ideală e cu mult mai mare prin 
virtutea ei.

Pe căsătoriile făcute pentru bani, nici odată nu va fi darul lui 
D-fieu. Contrazice logica naturei. Cu deosebire cu privire la co
pii nu va fi darul lui Dumnezeu. D-fieu n’a vrut că fericirea se 
fie afară de inima omului; afară de aceea demnitate, pe care el 
o ocupă pe trepta omenilor înțelepți. Dacă fata ce o iubesc!, e 
avută, averea ei în loc se îi ridice calitățile, ți le face mai cunoscute. 
Dacă fata, e mândră de averea ei, și-ți vorbesce despre acesta, 
ca se se facă mai plăcută: fugi de densa, încunjură-i presența, căci 
e o creatură stupidă. Dacă e dedată la lues și la desfătările lu-
mei mari, și dacă le doresce tote aceste, nici odată nu se va
alege din ea o soție a vieței, o amică și muiere pentru un om
modest și onest; cu atât mai puțin se va alege din ea mamă.
Femeia portă în sine timbrul D-fieirei, într’un așa grad, că ea, 
născută chiar în palat, disprețuiesce vieța materială, și bucuros 
ar schimba-o cu puțină iubire ideală. Acesta consună cu ideile 
lui Plato, care fiice că: omul nimic nu învață, el îșî aduce numai 
aminte.

Concedeți fetelor tinere și avute, se se mărite după placul 
lor, și vi veți mira de alegerile acelora. Cu puțină escepțiune, 
tote și-ar urmă inima și nu mintea.

îndată ce bărbatul devine în stare de a susținea o familiă, 
se-și alegă o atare soție, care cu trup cu suflet cu tot, și cu totă 
activitatea ei, se jertfesce bărbatului.

Atârnă dela bărbat, ca se-șî alegă acest suflet senin, acesta 
inimă curată, și acesta activitate binecuvântată. Acest bărbat și 
acesta femeie, n’are se se temă de viitoriu. Nici odată nani vi- 
fiut, ca miseria se fi strivit o păreche de omeni bine potriviți. 
Chiar dacă sortea i-au apăsat, ei totdeuna s’au ridicat. Pentru 
asemenea părinți, copii sunt un isvor de bucurie și fericire.

Spiritul conservă trupul- Un bărbat genial dacă nu-1 va 
copleși boia, ori v’ro tristeță consumătore, va remânea mai înde
lungat tiner, decât altul mai puțin genial. Tot astfeliu e și femeia.

O femeiă înțeleptă, cu minte și cu judecata sănătosă, care 
lucră mult, îșî păstreză tinerețele cu mult mai îndelung, decât 
o farizea seu o stupidă, care nu lucră nimic. Alegeți de soție 
din națiunea ta.

Nu uita, că omul înțelept nu se căsătoresce pentru calități 
peritore, el caută calități sufletesc?, cari nu numai că nu pier, dar 
ele prin căsătoriă se nobiliteză.

Dacă nevasta ta, prin căsătorie, nu se va simți mai nobilă 
și mai mare, atunci te compătimesc. Adeverata, sânta căsătorie, 
e înălțarea prin unire.

înainte de a te împreună cu soția ta după lege, împreuna- 
ți-ve în aceeași credință; er dacă societatea te silesce se alegi 
între diferite religiuni, alege pe aceea, care stă mai aprope de 
mintea ta.

Va veni o fii, când va fi numai un D-fieu, un drept și o 
credință. Aurora acestei fiile atunci se va areta pe orizon, când 
părinții vor fi convinși despre aceea că, pentru fiii lor, nu este 
altă fericire, decât prin lucrul lor, a trăi liberi. Acesta e o liber
tate, care numai prin dreptatea reciprocă pdte sustă. Nedreptatea 
e mobilul sclăviei și a nefericirei, a cărei resultat nu-1 va putea 
împedecă nici o putere.

Dacă omenimea va propăși spre unitate, de sigur că aceea 
numai unitatea rațiunei și a dreptăței va pute fi; pe care spiritele 
mari dela început au prevestit’o și inimele mart au presimțit’o.

Până ce ar sosi fiiua dreptăței și a unirei, e frumos și su
blim a te apropia de densa prin ideal și realitate.

Căci numai aceia cari și-au apropriat’o, fiă prin cugetări, fie 
prin fapte, vor viețui etern în amintirea omenimei.

Nu esistă, și nu va esistâ nici când o fericire mai mare, 
decât gloria libertăței și a lucrului prin dreptate.

* *Zji
Cetiți și recitiți, ba studiațî chiar, iubiților mei copii, acest 

sfat, din care tot cuventul e o sentință adeverat filosifică, e o 
sentință de aur. Băgați-ve bine în minte și în inimă, acel sfat, 
urmați-1 și veți fi fericiți.«

losif Stereo Șuluțiu.
' c V i ■

SFAT
(‘jjupă jjodenstedt).

In jur de tine tu privesce
Și-ți ține bine limba sub zăvor, 
Vorbescă alții chinezește,
Tu vei cunosce mutra lor.

Și dacă-ți pare atunci profană, 
Tu stai departe dela ei,
Mai bine-i mic în lumea vană,
Decât vedut între mișei. jfflvescu.



ANUL I. US TRATĂ.“ PAG. 185.

Dacă nevasta ta nu și-ar putea stima mania, ar lipsi un ele
ment al fericirei din casa ta.

E de prisos a-țî spune că, alésa inimei tale, trebue se fie 
fata unui om complet onest, nu în înțelesul codicelui (legilor), ci 
în înțelesul dreptăței și al onestităței.

Suferim pentru tote fărădelegile necunoscute ale străbunilor 
noștri; cu cât mai mult avem se suferim pentru fărădelegile vedite 
și pipăite al tatălui nostru.

Acésta lege nu numai că nu e nedreptă, ci ea se potrivesce 
întocmai cu dreptatea și cu logica. Omenii sunt tocmai așa de 
solidari, ca și căușele și efectele. I)-(jeu nu-șî schimbă legile 
sale, ca se facă escepțiune pentru nevasta ta.

Căsătoresce-te cu fata unei mame pëcâtose, ori a unui tată 
nedrept, și vei vedea că, nu cjic că fericit, dér nici mulțămit nu 
vei fi.

Sunt destui cari, negând, séu necunoscênd acest adevăr, ni- 
suesc a-șl satisface interesele séu vanitățile lor.

Poți se le urmezi esemplul. Dacă îți place poți se n’asculți 
de sfatul meu. Dar de vei vrea se viețuesci așa, precum se cu
vine unui om înțălept, atunci îl vei urmă. Cu deosebire nu acusa 
nici odată pe D-çleu, séu societatea. Ești liber, însuși îți făuresci 
fericirea, séu nefericirea. Sunt destule fete tinere, serace, cari prin 
grațiile lor sunt atrăgătore, și cari de nu altcum, cel puțin din 
instinct sunt morale. Caută și vei află. De vei căuta avere, aceea 
încă vei află-o, dar arare ori o urmézâ o adevărată femeie!

După Kabbal, de unde am împrumutat mare parte din. ob
servările mele asupra femeilor, tata portă în sine sămânța fetei, 
mama a fiului.

Pentru aceea sémânà fetele cu tata, ér băieții cu mama.
Acele fete, cari sămănă cu tata, ér nu cu rudele laterali, 

sunt totdéuna de un caracter mai bărbătesc, decât acele cari nu 
séménâ cu el.

Băieții cari sămănă cu mama au simțeminte fine femeiesci.
Eiind-că sufletul nu vine delà părinți, principiul acesta nu 

se pote accepta necondiționat, deși în cercetările mele; fam aflat 
adeseori prin natură adeverit. Bărbații cei mari, mai totdéuna au 
semănat cu mama lor, femeile înțelepte și energice, cu tata lor.

Se fie femeia trupesce și sufletesce întrégâ.
înainte de a te legă, cercetézâ-o adeseori, ca se-i poți aprețui 

mintea și judecata.
Pi drept că frumseța esterioră a trăsurilor e forte plăcută 

pentru ochi și firesce atrăgătore.
Dar dacă strălucirea acestei frumseți, e locală; dacă e numai 

resultatul tinereței, a cărei colore trecătore acopere defectul ar
moniei adevërate, — ori dacă acesta frumseța, vine din netecjéla 
formelor — pentru că e tineră; și constitue o ôrecare simetriă, 
atunci e falsă și materialminte trecătore.

Adevărata frumseță e reflexul sufletului. Adevërata armonie, 
e farmecul spiritului. Ai grijă! nu cumva se confunzi desmerdarea 
cu grația. Mare parte a fetelor tinere, sunt desmierdătore, gugu- 
litôre, poșed densele un surîs studiat, o mișcare plăcută, ca a 
micei pisici. Dar le lipsesce armonia internă, care suscepe în sine 
umbra, spre a potențiă strălucirea.

Adevërata grațiă se arată: în umblet, în vorbire, în naturala 
și nesilita mișcare a trupului.*)  Armonia spiritului idealisézâ tru
pul. Mulți bărbați iubind o femeia adevărat grațiosă, <Șic: că ei 
iubesc un nu sciu ce întrênsa. Adevërata frumseță, fiind o racjă 
divină a sufletului, care se arată în trup, acel »nu sciu ce« e: 
D-deul, în femeia.

*) Germanul (Jice :
Den Vogel am Gesang’ 
Den Menschen an dem Gang’ ;

adecă :
Paserea după cântec
Ginul după âmblet (se cunôsce).

Dacă în trăsurile unei fete tinere, se află acésta grațiă și 
reflex, atunci e frumosă, și fiind-că frumseța e emanațiunea (darul) 

lui Dc,leu, acea nu o va părăsi nici la bătrânețe. Adevărata frum
seță e strălucirea sănătaței, precum adeverata hîdoșia, nu e alt 
ceva, decât mulțimea defectelor, prevestind lipsa sănătăței. Dacă 
frumseța femeiei ar fi însoțită de sterilitate — cu puțină escep
țiune — ar fi o monstruositate.

Soiul bun al femeiei îl arată fineța desimei pelei și fruntea 
înaltă. Care femeiă are dinți buni, de regulă are și stomac bun.

Cei mai frumoși ochi, numai atunci sunt în adevăr frumoși, 
dacă-s buni. Pept bine desvoltat și umeri lăți ne încredințeză 
despre buni plămâni. Trup bine făcut, asigură că-șT va purtă po
vara fără incomoditate și durere.

Omul nu se căsătoresce pentru promisiunea iubirei fericite; 
dar ca se aibă pentru copii sei o mamă tare și sănătosă, care 
se fie demnă, a cresce copii sănătoși și inteligențî; care se-i fie 
în acestă viață, o adevărată soție.

Pe acel bărbat, care, ca se iubescă, are trebuință de frum
seța materială a femeiei, nici odată nu’l va iubi nici o femeiă. 
Femeia e acea putere moderatore, pe care natura a dat’o la pu
terea materială și spiritulă a bărbatului. Bărbatul, — întocmai ca 
tote puterile naturali, — prin abundanța sa, e aplicat a păși peste 
țîntă. Femeia, prin purtarea ei înțeleptă și solidă, îl reține. O fe
meiă morală și înțăleptă cruță sănătatea bărbatului întocmai, ca 
și averea densului. Și altcum, în natură nimic nu e frumos, 
dacă nu e și folositor.

ISe nu te căsătorescî cu o femeie, în a cărei familie se află 
bolnavi, de pept, smintiți de minte, ori alte bdle grele; pentru-cd îți espui. 
copil la nefericirea, ca se moștenescă, acele bdle.

Nu e trebuință, ca soția ta se fie învățată seu artistă! e 
destul dacă cunosce momentele principali din istoria lumei. In 
sciința lui D-<;leu și a naturei, se o introduci tu, prin cetirea și 
esplicarea operelor marilor bărbați.

Fiind-că între încredințare și căsătoriă are se trecă un timp 
ore-care, întrehuințeză acest timp spre a-i împărtăși ideile tale, 
prin epistole, și cere-i observările ei. In răspuns se va reflectă sufle
tul ei, și vei vedea câtă minte are.

înaintea crescerei copiilor trebue să-ți cresc! nevasta.
Ai grijă! că mintea ei se-ți ajungă cel puțin până la inimă, 

După principiile pe cari le-am sădit eu în tine, cred a fi cu ne
putință, că tu se iubesc! o femeie, fie și numai două săptămâni, 
a cărei minte ar fi întunecată de rătăcirile unei religiun! intole
rante, opusă rațiunei și progresului uman.

O femeiă fără judecată, care primesce religiunea tradițională 
fără a o aprețui cu mintea, nici odată nu va fi altceva de cât o 
servitore. Și încă o rea servitore.

Bigotismul, seu e vălul întunerecului, seu e mantaua pica
telor; stângătoriu de lumină, seu mască.

O fată de 17 ani trebue se aibă atâta judecată, cât un june 
de 25 ani. Dacă în acesta etate n’are minte, nu va avea nici odată.

Se pote, că nesciința se întunece mintea, pe care o instruc
țiune rațională o pote lumină; dar mintea îșî aruncă radele chiar 
din cel neinstruit; și ea se arată de timpuriu.

Femeia, întocma ca și bărbatul, seu îșî esercită principiile 
sale, seu e sclava acestor principii. Dacă are despre D-<Jeu și 
despre legile lui idea instinctivă, firesce, atunci va fi onestă și 
morală. Dar dacă ea îșî va închipui un D-<Jeu, care stă numai 
din iubire, pe care și-l fac omenii spre ertarea păcatelor și a 
desonorei, atunci te vei espune acelei posibilități, ca nevasta'ta 
se recurgă la acel D'tjeu, pentru ertarea păcatelor proprie.

E prea natural că, ea va iubi pe acest D-cjeu fals, și pe 
representanțiî lui, mai mult decât pe bărbat, pentru că bărbatul 
nici pe departe nu va fi așa ertător ca aceia.

Pe sființiî de acest soiu, se-i încunjurî, ca ciuma. Aceștia nu 
sunt și nu vor fi nici odată drepți- Vor remânea pururea sclave,, 
al scăderilor și rătăcirilor (astfel de femei).

Dar și altcum, cu o femeie, care nu-ți va împărtăși princi
piile tale filosofice și religiose, nu te vei putea privi nici odată 
a fi într’o adevărată căsătorie. Ți-va fi seu sclavă, seu metresă.

Continuare pe pag. 184.
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DOLORES.
Narațiune din viața Anu-ricei de sud.

Intr’o îmbrăcăminte ușoră de vară, mă așezasem afară pe 
veranda locuinței mele, spre a mé distrage nițel.

Uneórea mé adânceam profund în nourașul sur albastru al 
țigaretei mele și în urmă erăși mai gustam din ciocolada, — ce 
sta la disposiția mea. Acuși frunzăream a lenea, jurnalele, ce 
se aflau în jurul meu —■ acuș! îmi aruncam privirea asupra 
fluviului sgomotos, carele era și avea aparință americană — prin 
miile și feluritele vapóre, barce și corăbii.

De lene — nimic nu făceam — nici un cuget nu mé preo
cupa — sufletul meu sălta libér și ușor, — nu mé supără nici 
o durere, — cu un cuvént sper, că aprópe fiecare este astfeliu 
când voiesce a se distrage.

Deodată ínsé nescarî [iași sgomotoșî sé aud din odaie; — 
devenii atent.

Ah! senor, >yue calamidad«,*)  Zise de tot desfigurat — ser- 
vitoriul meu negru, — Scipio, carele într’o personă îmi era bu- 
cătariu, visitiu, servitoriu și totul!

*) Bucură-te fecidră MariaI 11 a sunat, nâptea e curată senină. Trăiască 
patria I

LI repetă, — yue calamidat, sennor . . . Donna Dolores . . . 
Nu putea spune mai mult. Vocea îi se înnecă, — și din ochii lui 
mari, torenți de lacrămi curgeau pe fața gălbinie-negră în jos.

Ori cum cercatam spre al face se-mi enareze ce s’a întâm
plat?! Totul a fost zadarnic, cu nimic nu puteam al face pe Sci
pio al meu spre a-și veni ărășî în fire.

Intre acestea se ivește »Don Benigno« dnul căsei mele, carele 
și el se părea, a fi alterat în internul seu.

Sci deja Don Enrico? mé întrebă densul cu voce tremurândă, 
că scumpa nostră „Doloresa“ dulcea Angelina este mortă. A asa- 
sinat’o sermana, un pumnal iau trecut prin inimă — ea a murit.

Pe donna Dolores? lumina ochilor a întregului oraș! strigam 
eu uimit de alterațiune.

Și acuma voiu enară istoria tristă, a frumósei Dolores, — 
ínsé primadata voiu conduce ¡ie iubiții mei cetitori la locul unde 
se dusă în deplinire fapta grozavă.

UnspreZece an*  sburară decând statele unite a Americei 
de sud, trimiseră o expediție scrutătore spre fluviul »Amazon« și 
»Ando!« Expediția fu condusă, de renumitul naturalist cunoscut 
de totă Europa Mr. Orion, din New-York, profesorul din »Vassar- 
college.« îmi succese și mie a mé atașa cu ei, fú-i primit ca dile
tant botanic, deși pe mine mé atrase mai mult reușita expediției.

In 1867, 15 Iulie, sburâ corabia din portul New-York și în 
19 Zile mica nostră »Favorittá« corabie englesă — ajunsă în ora
șul Guayacvil sau se-i Zicem adevăratul titlu Santiago Guayacvil, 
unde am debarcat.

De aici avea se mérgá expediția spre Cordillera — de aici, 
din portul cel mai renumit a Ecuadorului. — Ne-am și provéZut 
cu tóté celea trebuincióse pentru călătorie, și acuma ajung cu 
cetitorii mei, pe malul fluviului Guaya, carele se varsă în marele 
și tăcutul Ocean, — de unde am se încep narațiunea mea. — Mé 
rog a nu crede, și a nu scruta întrebarea iubiți cetitori:

Cumcă donna Doleres, va fi atare renumită, actriță sau o 
cunoscută jucătore sau eroina cutărui circ? Nu! Că vé înșelați.

Donna Dolores, copilă iubită și adorată de întregul Gua
yacvil — drăguța »Mignonă« — »Perla ecuadorului« — nu era 
alta, decât o simplă vénZátore de póme, care dela ivirea zorilor 
până în amurgul sării — pe piața cea mare a orașului lângă bi
serica numită »Vuestra Sennora« (dómna nostră) își vindea pó- 
mele sale — între acelea femei reutăciose, cari Ziulica întrâgă 
gem ca murmurul unui roi de albine, — strigă și sé certă.

#) Ah! stăpâne, ce nenorocire.

Donna Dolores, era înaltă, sveltă, și cu o talie conform unei 
ființă din familie înalte, și totuși densa era numai fica unei pă- 
rechi simple; din satul numit Bodegas.

Conform frumseței ei naturale, nu era alta asemenea.
Malecon e strada cea mai sgomotdsă și decorată a orașului 

Guayacvil. In drepta portul Oceanului, er pe partea stângă edi
ficii cu trei etagii o încungiură, cari fiecare sunt decorate cu 
lungi și frumose balcone. In parter celea mai diferite în mii 
de colori să înșir comercialele în lung șir, englezi, francezi, ger- 
mâni, chinezi și iapani — cari toți prin o istețime seducătore, 
se încerc a se întrece unul pe altul.

In spre seră, pecând sorele ferbinte apune și pe când un 
aer recoritor de mare, pare a reîmprospăta omenii și plantele — 
strada Malecon deodată devine și mai sgomotosă, un roiu de 
omeni șerpuesc în drepta și stânga, fie-carele doritor de a respira 
aerul, carele în comparanță cu ferbințela Zilei, acușa pare a fi 
balsamat. Femei de rari frumseți cu ochi ca murele și părul ca 
pena corbului, apar cu capetele desvălite, er buclele lor se mișca 
libere la suflarea zefirului seducătoriu. Vestmintele lor de mare 
preț în diferite colon de mătasă au un zuzuit atât de misterios 
pe pardosela de granit. Acum se aude dulcea melodie a musicei 
militare și republicanii ascultă răpiți .de plăcere acordurile ei acuși 
line și fantastice, acuși repeZi și încântătore. Deodată o mare de 
lumină lumineză strada, prin sutele de lampione. Suprafața mării 
încet plutitore, se reoglindeză feeric, totul îți pare, a te trans
portă pe un moment în sfere mai înalte.

Roiul preumblătorilor străbate de-alungul strada, eră sgo- 
motul lor acuși scade, acuși devine mai viu.

Atunci în noptea târZie deodată se aude vocea curiosă a 
păzitoriului de nopte.

»Ave Maria patrisima! Lasance horn dedo, nocte claray se- 
rena. Viva la patria.«*)

La auZul acestor cuvinte ca și de o putere magnetică icona 
seducătore începe a se disolva, publicul se împarte, strada devine 
deșertă, lumina lampelor se stânge. Acuma apar cei nocturni, 
amorezați, cu serenadele, eră.cei jalusi cu ideile lor turmentătore.

Și noi ne aflam în sgomotul celor ce făceau preumblare, 
însă am observat cum partea cea mai mare a publicului după 
strigătul veghiatoriului se îndreptă spre un punct. A la Bodega- 
sera, o donna Dolores: auZeam și aici și colea, și ne-am îndreptat 
spre — gran piaza.

După multă trudă ne succese a ajunge până la prea fru- 
mosa venZătore de pome. Și îndată am înțeles pentru ce o în
cungiură așa mulți pe acesta copilă.

Juni și bătrâni, sennori și cavaleri se înbulZeau spre Dolores.
Era ceva în acea copilă, o putere misteriosă care te atrage, 

și nu-ți permitea a te duce — care te făcea se o iubesc! și se 
te simți fericit în jurul ei.

Sub umbra unui umbrariu mare era așeZată masa simplă de 
lemn, pe care se aflau diferite pome orientale.

Tot acestea pome se aflau și la celelalte mulțime de venZătore 
de pome și mai frumose și mai bune '— precum erau a donnei 
Dolores. Cu totul altceva atrasă aicea publicul. De după masă 
se vedea o frumseță admirabilă a unei ființă abia de 16 ani, pă
rul ei lung și negru ca abanosul pică în valuri mari pe talia-i sveltă. 
Obrazii ei ardeau în două raZe ca mai la tote femeile creole, 
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din ochii ei întunecați puteai ceti curagiu, înse totodată și o du
rere internă profundă oglindea din privirea lor mistuitore.

Așa era Doloresa nostră, iubită de toți »perla ecuadorului« 
copilă nobilă a naturei, a cărei tote mișcările și gesturile și fiecare 
cuvent o tradau că sufere.

Și totuși în surîsul ei zăcea atâta farmec, încât acela căruia ea 
îî îmbia zimbind din pdmele sale, ar fi fost cu neputință a o refusa.

Dolores, nu era ceva cu spirit — ceva sublim, —- ea po- 
sedea în fine un ce neesplicabil, miraculos, admirabil, plină de 
vieță, ea dispunea de un farmec cu care subjuga, nu era de feliul 
madonei lui Rafael — densa era o adevărată frumseță de a lui 
Murillo.

Abia doi ani sburară, decând din satul sâu natal se așeflasă 
aici pe piața »gran piaza« și deja pe fiecare îl câștigă în favorul seu.

Nu peste mult în cercul societăților mai înalte deveni de 
datină, a o cerceta pe Dolores în fiecare seră, spre a gusta de pe 
masa ei portocale, bucăți de ananas, smochine, mere de granat etc.

Cumcă era imens numerul acelora, cari se încercau a câș
tiga acesta frumseță, acesta este de prisos a mai aminti despre 
aceia, cari trăiesc sub clima tropică și a căror patimă suferindă 
e deja cunoscută.

Insâ nici măcar unul dintre »caballero« nu era în stare de 
a se mândri cu aceea, cumcă copila ar consimți cu simțemintele 
lor. Dolores refusâ celea mai bogate presente și cele mai sedu- 
cătore promisiuni — cu atâta energie, încât nu mai remase nici 
urma celei mai mici speranțe.

Deodată cu Dolores, veni din satul ei natal și un june, carele 
întră în servițiul unui cormerciant avut. Dolores numai pe acest 
june îl iubea, numai la el cugetă mereu și numai alui voia se fie. Din 
copilăria ei îl iubea sincer și curat. Junele în fiecare seră venea 
regulat spre a-i ajută pecând densa se gătea de plecare.

Părechea fericită era deja decisă că peste puține septemânî I 
se-și serbeze cununia. Atât Dolores, cât și Piedro, aveau o mică ■ 
sumă de parale, pentru acest scop.

Piedro era un june brav și sirguincios, înse cu sânge nea- 
stâmperat și pătimaș, ca fiecare din America sudică. De multe orî 
îl durea, ve<Jend cu câtă iubire și dulceță încungiură tinerimea 
orașului pe scumpa lui iubită.

De câte ori ne mai putendu-șî predomni jalusia internă, deja 
atinsese cu mâna sa pumnalul spre al aruncă în urma cutărui june 
carele șopti mai tainic și mai mult, mai deaprope și cu iubire 
cu Dolores.

Ca de comun așa și aseră, veni spre a-i servi iubitei lui, 
când deodată văcju cum un sennor uricios, sărută mâna — Dolo- 
resei — și îî păru ca și când Dolores ar fi primit propunerea lui — 
fiindcă zimbind dulce, îl salută cu capul de mai multe orî.

Piedro nu disă nimic și numai după un interval de mai multe 

minute, se duse spre iubita lui. In el se petrecea o luptă grozavă, 
tot internul îî părea sguduit, iubirea și jalusia, răsbunarea și pa
tima urei.

Ce ți s'a întemplat bunul meu Piedro, îl întrebă Dolores, ni
mic râu presupunând. Pentru ce eștî tu astăzi așa monoton? Te 
rog iubite enareză-mî ceva despre stăpânul teu cum se află? este 
încă tot bolnav don Rodrigued ?

Ce te înportă don Rodrigued? respunsă Piedro moros, pre
cum observ tu te interesezi mult de acest soiu de domnișori.

Se înțelege că da, râșpunsă copila, însă cu mânie și con
stantă - pentru că acest soi de domnișori sunt cu mult mai forte 
afabili decât tu. Privește numai ce cadou am primit dela unul 
din acest soi de omeni, nu voiam al primi însă m’a rugat 
îndoit — m’a privit așa de frumos și în fine încă mi-a sărutat și 
mâna. Privește numai cât e de frumos, nici când nu am avut un ac 
atât de minunat, sufletul meu saltă de bucurie când cuget cum 
va ședea acest ornament în pârul meu pe când vom merge îna
intea altariului. Așa-i Piedro?

Și cu acestea îî arătă un arc mic de aur, ce damele din 
jurul ecuadorului aveau datina de a purta în frisura lor.

Piedro nu mai putu a-și predomni mai departe patima. Prin 
espresiunî și termini simplii îî spusă că acuma nu-i mai pote 
crede, că l’a înșelat, i-a fost infidelă, că numai se jocă cu iubirea 
lui și că cununia este pentru densa numai ca un ultim refugiu.

Dolores, la tote estea respunsă numai prin un surîs. Acesta 
a fost uloiu pe foc. Piedro se aruncă ca și un sălbatic spre iu
bita lui, prinsă pumnalul și în orbia patimei suferinde îl înfipsă în 
inima frumosei Dolores. Cu un strigăt și gemet de durere frumosa 
și seducătorea copilă deveni un cadavru rece și mut.

Jalusia lui Piedro făcu se-și perdă mințile; ca și alungat de 
cineva fugea spre apa liniștită și aruncându-se între valurile ei 
dispăru în afumjime.

Mătușa copilei locuia într’o stradă laterală, prin urmare soi
rea despre omor în dimineța următore - sbură ca și un fulger 
prin întreg orașul.

E de prisos a mai descrie mai detailat tristeța și jalea tu
turora cari cunoscuseră pe Dolores.

Atât durerea lui Scipio cât și a stăpânului casei mele, era 
numai din causa morțiî frumosei vencjătore de pome.

Dolores, cea iubită de tot orașul — perla Ecuadorului — 
este mdrtă, asasinată.

In <Jiua următore cadavrul lui Piedro fu scos din mare de 
pescari. Și acuma de scena tristă alor doi amoresați, și de vic
tima jalusiei vorbea întreg orașul. încă mult timp nu se uită frum- 
seța orbitore — și istoria nefericitei Dolores.

Alba-Iulia, 12 luniu 1898.
Tradusă după franceza Clyo.

@eoFge Cdfctnâ.
George Cătană e învețător la școla română din Valeadieniî, 

în Bănatul Timișan. Născut la 20 Sept. 1865 în Remetea Pogor- 
nicî comitatul Caraș-Severin, din părinți economi seraci. Tatăl 
sâu se chiămă Ion, er mumăsa se chemă Trăia, care însâ a 
murit când era Ghiță al ei numai de 6 ani. Astfel micul Ghiță 
căpătă de mic o mamă de plop cu inima de soc, care se uita cu 
ochi de mamă numai la droia ei de copii proprii, er la Ghiță, vorba 
ăluia: »Cu acei ochi se uită la mine, cu care se uită la câne.»

Dar Ghiță nu-i avea grija, prinse a merge la școla din sat 
unde p’atuncî era un învățător bun Savu Mustață. Acesta-i era 
mamă și tată. In școlă Ghiță era primul și In rugă și la fugă, 

învâța forte bine, se purta brav, dar nici la trântei! și la jucărei 
nu-1 întrecea nime. Veflend învețătoriul talentul și bunele însușiri 
a micului Ghiță Cătană, sfătui pe nenea Ion sâ-1 ducă în școlele cele 
mari din Lugoș. Și nenea Ion se bucura în sufletul lui că are un 
băiat atât de drăguț încât dascălul îl află vrednic de dus la șco
lele cele mari, și cu totă sârăcia cel păscea l’ar fi dus într’o doră, 
dar »mama de scorță« începu: »Ioane, am trăit cu cinie (tine) 
pân’acu și avem și copii iscia se ni țină Dcjeu — dar se sci că 
de dai pre Ghiță la șcdlă, pită și sare dintr’un cinier (tănier) nu 
mai mâne cu cinie!« Și nu numai că nu lăsă pe badea Ion se 
ducă pe Ghiță la Lugoș la școlă, dar îl opri și dela școla din sat^ 
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Așa trecură multe <,lile amare preste capul bietului Ghiță până în 
1878, când era amu de 13 anî. Atunci cu mare greu succese bu
nului învățător Savu Mustață a înduplica pe badea Ion se ducă 
pe Ghiță la școlă în Lugoș, unde fu primit în clasa a 4-a ele
mentară. Aci stătu până în 1880, când termina clasa I gimnasială 
cu succes lăudabil. Dar amu era de 15 anî', bun de lucru, deci 
odată cu capul nu se mai învoi mama- cea de scorță a lăsa pe 
Ghiță la școlă. Se bolnăvi bietul Ghiță de necaz, avea fierbințeli 
grozave, aiurea tot cu școla, cu cărțile și cu profesorii; dar maș- 
tehă-sa habar nu avea de el și de necazul lui. Se rugă bietul 
băiat să-l lasă barem! la vre-o măestrie; dar pace! Ea nu se învoi, 
căci ei îi trebuia om de lucru. Atunci er se întorse bietul Ghiță 
cătră bunul lui învățător Savu Mustață, care cu mare greu putu 
înduplica pe badea Ion să i ducă la pedagogiă în Caransebeș, unde 
stătu până la 1883, când absolvi cursul acela cu succes lăudabil. 
Dar cum trăi acolo ? Din mila profesorilor mai mult decât din aju
tor de acasă, chiar anul din urmă întreg 
fu provecjut cu vipt grătuit de unul din 
profesorii lui, căci altcum muria de fome, ori 
trebuia se iee lumea-n cap.

După absolvire fu aplicat ca învățător 
substitut în Valeadienii, dar acolo dădu de 
năcaz: școla tocă, poporul învrăjbit în două 
tabere, copii nu aveau recuisitele de lipsă, 
poporenii nu voiau a-și da copii la școlă, 
și câte și mai câte năcazuri. Acum poftim 
și fă spor! Scârbit bietul om în sufletul lui 
se cugeta că se se căsătorescă, doră i s’or 
schimba trebile în spre mai bine după ce 
va avea nemuri în satul unde funcționa ca 
învățător. Așa la 1 Maiu 1884 se căsători 
cu fata unui fruntaș din Valeadienii, cu nu
mele Ruja (Roza). Dar acum era năcazul și 
mai mare: partida contrară își propuse se-1 
alunge din comună! Ca să-l potă delătura, 
deschisără concurs pentru postul de învățător 
— pe care-1 ocupase în mod provisor — 
și Ghiță pică cu un singur vot. Așa remase 
fără stațiune, ci acum nu mai era cel su
părat, că avea o soție cuminte, avea casă 
și moșiă, și era mai copt la minte, scia 
că după reu trebue se urmeze și bine. 
Se puse deci pe studiu: cea ce nu fu 
în stare a învăța în școle, învăță singur 
acasă; își cumpără op după op, cetea, medita și prinse a și 
scrie câte ceva. In Septembre 1884 fu denumit învățător sub
stitut în Brebul, unde fu ales în 1885 și întărit definitiv. Aci 
și-a început adevărata lui activitate cu zel de admirat deși sa
lariul și 1 scotea cât numai se pote de neregulat; aci începu 
și a scrie câte ceva în »Gazeta Poporului« din Timișora și în 
I?oia diecesană, pre lângă ce era unul din cei mai zeloși învă
țători în școlă și afară de școlă. Aci stătu 3'/2 ani, er la 15 
Martie 1888 fu ales cu maioritate de voturi de învățător în Va
leadienii unde e și aqli. Sosit a doua <5ră aici, unde are casă și 

moșiă, dădu Dcjeu că se mai domoliră și spiritele și punênd umer 
la umăr intelegința cu poporul făcură o școlă cum se cuvine, 
înzăstrându-o cu tóté cele necesarie. învățământul progresăză pe 
di ce merge, învățătoriul pe di ce merge se cualifică pe sine și 
împintenăză și pe alții scriind deosebiți articlii pedagogici prin 
foi. Vada lui cresce în comună și în fața colegilor și superiorilor 
asttel că devine ales notar al reuniunii învățătorilor gr. ort. din 
diecesa Caransebeșului și din 1895 onorat de Veneratul Consistor 
cu frumosul titlu de comisar școlar în tractul protopopesc al Ca
ransebeșului, în care calitate ia parte la esamenele anuale și 
conduce conferințele învățătoresci din acel tract.

De când e în Valeadienii a înființat o bibliotecă școlară po
porală, care adi are vre-o 150 de opuri, și e cetită cu drag cu 
deosebire de tinerime.

Pre lângă aceste zelosul învățător George Cătană a și scris 
forte mult, în scurtul timp, de când a putut începe se scrie, și. 

între împregiurările, între cari s’a aflat. 1

A scris 3 volume din „Poveștile Băna
tului“, a mai scris apoi povestea cu „Tândald 
și Păcală,“, dup’aceea un volum de „Balade 
din popor“, aceste sunt colecțiuni din litera
tura poporană, rămasă nouă delà moși stră
moși în gura poporului necărturar. Dup’aceea 
a scris un manual didactic „Omul“ și unul 
istoric „ Viața și faptele lui Stefan cel mare“. 
Tóté aceste sunt tipărite și servesc publicu
lui spre instrucție, dar mai mult spre dis
tracție. Pre lângă aceste — după cum ve
dem de pe dosul broșurei »Viața lui Ste
fan« mai are în manuscris o „colecțiune de po- 
esil poporale din Bănat“, apoi „Monografia co
munei Valeadienii“ piesa teatrală „Muierea 17- 
clenă“ și unele instrucțiuni pentru învăță
tori sub nume de „lcóna școlei“.

Vëdênd atâta muncă, atâta hărnicie, 
delà un om mai fără școle — așa dh-ând, 
ce suntem în drept se așteptăm delà cei 
ce umblară câte 16—20 ani pe la școlele cele 
mari și veniră din țerile streine cu trei ron
duri de ochilarî și cu diplome de trei coți? 
Și vëdênd că ceștia nu prea fac multe, cu 
cât sunt mai demni de stimă și laudă ge
nerală bărbații de felul dlui George Cătană?

Onóre lor! Că nu totdéuna talentele cele grozave fuc opurile cele 
neperitóre; nu totdéuna bărbații cei ce gătară multe școle săvâr
șiră acele opere, nu . . . acele, de cele mai multe ori sunt 
lucrarea bărbaților diligenți, cari pe cale auto-didactică se cualificară 
și cari apoi lucrară cu zel înflăcărat și neobosit; sunt operele 
diliginții.

Intre acești diliginți bărbați numărăm cu plăcere și pe dl George 
Cătană, și dorindu-i c,iile multe și bune ne-am bucura dacă l’ar imita 
mulți din colegii lui, ca fiecare școlă română să se potă mândri, 
că are un învățător, cum este dênsul ! 1. P. Ji.

Ômnia vana.

Cine-și torce idealuri
J7 se frânge inima,
Șe străbată-a viefii valuri 
Jstovit ca patima .. .

Cui natura-i e palatul 
Și o iubește în vis duios, 
Sortea lui va fi păcatul, 
Ce pe om din raiu a scos. jftlvescu.
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Maley și Malone.

Int’run ostrav de mare trăeau doi frați: Malone și Maley, 
ambii erau pëcurarï.

Ei erecjiseră o turmă de oi: ereditatea o nimici atât Malone 
cât și Maley.

La început o păstoriră împreună; dar era tot o certă: unul 
voia se mâne turma în drépta celalalt în stânga.

In fine au ajuns de s’au împărțit dar a rëmas o oie: Certa 
pentru acesta îi duse la nelinisce și nedormire.

Malone voia se o jungliie »vom împărți-o apoi în doué!« 
»Mai întâiu ar trebui tunsă« se încăpăținâ Maley.

Maley voia se aibă ciorapi-, >Hai s’o tundem noi at^i!« Ma
lone da cu părerea- »n’ar fi acum timpul tunsului.«

»Atunci eu tund partea mea, tu tunde pe a ta du'p’aceea!« 
Malone se împotrovi, dar Maley totuși făcu cum (.lise.

Acum căt^j oia între nesce stânci, isbită de vent, dimineța 
o scoseră ei de acolo, dar era mortă, rece.

»Maley, oia a înghețat, fiind-că tu ai tuns’o!« »Ba a căcjut 
căci s'a spriginit vântul în partea netunsă.«

»De tunde-ai și tu partea ta, atunci nu avea ventul unde 
se sprigini; și chiar de bătea vent, îșî putea oia ținea câmpenii*.

S’au dus la judecată, și incusară cu mare sgomot, — »Ilm«, 
<jic domnii, »ce cas interesant!«

Căutară prin cărțile de legi după paragraf!, procesul dură mai 
un an, până Maley și Malone au remas fără oi și fără lână!

Traducere de i.

Din copilărie.

Ca băiat, umblam la oi, și-mi plăcea grozav de tare sé më 
uit cu băgare de sémâ la tot ce se întâmplă în giurul meu, din 
care pricină de multe ori îmi uitam de datorințele mele de cioban. 
Norocul meu era, că nu eram singur, că altcum de grija mea 
putea prea lesne sé se ospețe cumetrul vulpei în totă ticna din 
turma mea. Umblam cu pëcurariul Ioan Bunzariul, cel mai vestit 
povestaș prin aretul Reteagului, de dragul poveștilor căruia nu 
odată am adormit necinat, și nu odată mi s’a întâmplat, că nu 
era nici o óié cu capul în strungă, ér eu nu vedeam până-mi 
striga Bunzariul: Nópte bună Nițule! Er atunci ca fript alergam 
după oi se le adun la strungă de pe lângă cele lese ale staulului 
unde statéu cu capetele la olaltă, ori cu capul una sub alta, 
de căldură.

Pe acelea timpuri bune multe am vecjut prin natura cea li
beră alui Dumnezeu sfântul, și multe am auçlit delà înțeleptul pe- 
curariu Bunzariul. Mai mult numai lui am de-ai mulțămi, că mai 
târziu m’am pus pe adunarea materialului de literatură poporală; 
ba mai mult, numai lui am de a mulțămi, că sciu câte sciu, de 
óre-ce eu îl ascultam cu plăcere și dorind doream se sciu cândva 
ca el, ér când mi-se da prilegiu, mi cercam se spun și eu altor 
băieți, delà alte turme, tóté opșagurile aurite delà el. Și, Domne, 
multe auçleam!

Cum umblam cu bâta subsuoră după el, de dam de tufă de 
corn, îmi dicea: Uite, Nițule, vecji tu tufa asta? E corn, cel mai 
tare lemn în felul lui. El a fost mai mare decât stejarul, dar 
Dumnezeu l’a umilit pentru sumețiă, că a vrut se crescă cu vâr
ful chiar până la Dumnezeu, ér Dumnezeu l’a întrebat: dar ce 
faci cornule? Er el a <Jis : vréu se fiu mai mare, decât tóté lem
nele! — Așa? cjise Dumnezeu, atunci vei remânea tufă smerită, 
dar tare, cât numai tu se poți da ajutor stejarului celui puternic. 
Și cum a rostit D-cjeu vorbele astea, îndată a scăzut cornul cât 
se vede, și mic cum este e pus la lucrurile cele mai grele, că 
numai din el se fac șuștorii la roțile de moră, ér roțile sunt de 
lemn de stejar, așa dară numai el ajută stejarului.

De dam de o tufă de rug de câmp, neîntrebat îmi spunea : 
uite, Nițule, veçlï măceșul acesta? A fost pom frumos, ca bradul 
de mare și cu rujï mari, dar fără ghimpi. După ce a alungat 
D-<jeu pe îngerii cei rei din ceriu pe pământ, aceia pe pomul est 
frumos au vrut sè se urce ârăși la ceriu, dar D-deu a prefăcut 
rugul cât se vede și l’a înzestrat cu ghimpi cu unghiile lui »Uci- 

gă-1 toca«, cât nici că se mai putură dracii descleșta din ghiarele 
măceșelor, ér cari scăpară, fug de rug până’n cjiua de açlï; nici 
strigoile nu pot trece peste rug, de aceea pun omenii rugi sël- 
baticï la porți, la fereștri și la uși spre cjiua de Sânt George, 
ca se nu potă trece strigoile și se ieie laptele delà vaci.

Dăm de un plop: Uite ici, Nițule, ësta a vrut se putre^ésca 
pe car din pădure până acasă, dar s’a temut, că l’a vedea arinul 
și o fi rușine.

De trecea pe lângă noi vre-o pasere; îndată më întrebă: ce-i 
aceea, Nițule? Gaiă, bade Ioane. — îhî! dumniaei, care s’a temut 
că și-a întina mânușile.

— Cum așa, bade Ioane?
—- D’apoi așa, că D-<^eu sfântul, când a făcut isvorele, a 

<jis cătră tote vietățile se vie se-i ajute, că și lor le trebe apă. Și 
tote au venit, numai jupânésa de gaiă a <,lis, că nu și-a întina <jeu 
ea piciorele cele albe. Dar las, că și D-tjeu a pedepsit’o, că i’a 
çlis: Nici sé nu vii, dar nici se nu beai din isvorele mele; se sciï 
că i peri de sete, nu-i slobod se bei apă, numai de pe aripile tale.

De aceea se vaită ea atâta când îi secetă și se suie în sus 
câtră D-cjeu, ca së-1 roge se-i dee ploie se-și stâmpere setea cu 
apă de ploie de pe aripi.

Odată m’a vëçlut cercând se lovesc o rândunea în sbor, și 
ca mușcat de șerpe striga la mine: Ce faci, Nițule? Se nu mai 
cerci a da după rândunele, că de nimeresc! una, îți și sacă mâna, 
că rândunelele sunt găinile lui Dumnezeu.

Odată eram cu oile sub pădurea din lazul lui Țepeș. O ve
veriță se juca frumos printre crengile stejarilor, gândeai că sboră, 
nu alt ceva. Eu — copil brudiu și fără pricepere — n’am ce 
face, iau o pétra cam lătuță și mică cât !jumetate palma, o prind 
între cele trei degete delà mâna dréptâ, scuip odată-n ea și ame
ninț spre veveriță, ca și când aș voi se o nimeresc. Ea sare atunci 
pe altă crénga. Eu ér o ameninț — ea ér sare de acolo, și tot 
așa o ameninț în câteva rânduri, până biata veveriță vine bag- 
sémâ la convingere că eu numai me joc cu ea; atunci svârr! 
arunc petra ca glonțul, și cum eram bine deprins p’acele vremi cu 
aruncatul, nimeresc și cade biata veverița jos la rădăcina copaciului. 
Eu më reped se o prind. Dar am mai înlemnit de milă: își luase 
capul în brâncile din nainte și și-l bătea de pământ.

Bunzariul se uită lung la ea și apoi îmi cjise: Amu ce folos 
ai tu Nițule, că ai lovit’o? Vecji, ea tot nu ți-a cădea vie-n mână.
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Nu se póte trage de unde a caçlut, dar mai bine-ță face singură 
sama, decât se cadă vie n mâna ta!

Atâta m’a cuprins o jele de biata veveriță, de am prins a 
plânge de mila ei. Nicï n’am mai aruncat eu de atunci, fără vre-o 
pricină, după nimic, că-s »reu la mână«, nimeresc de voiu da și 
numai din glumă.

Și câte și mai câte îmi spunea Bunz.ariul la tot pașul, că 
scia multe, cât tocma el cu drept cuvânt ar fi putut dice: »vai de 
mine multe sciu, mult me mir unde le țiu«; era omul isteț delà 
fire, tóté cerca sè le pricepă, ér ce audea odată, feri Domne së 
mai uite cândva!..............................................................................

Intr’o vară, umblând la oi cu Bunzariul, ne-a apucat o plóie 
mare întro poiană frumosă numită »pe butanî« sub »lazul lui Țe- 
peș«, la pólele Ciceului. Turma s’a tras sub copaci până va trece 
grosul plóiei și noi érâ. După ce se mai rări plóia, esirăm de sub 
copaci, că acum acolo prindea a ne muia mai tare, că până ținuse 
plóia, apa sta pe frundișuri, dar după ce înceta, mișcate frundele de 
vént scuturau picurii cei mari de pe frunde pe noi. După ce eșirăm 
și pornirăm oile la pășune, ne oprirăm pe o dâlmă lângă un fur
nicar mare cât o furcă bună de fên, cât o căpiță (boghiă, ori 
purculeț cum am dice). Nu departe de acel furnicar mai era unul 
tot așa de mare. Printre ele era un drum de hotar, cu ogașe afunde 
și pline de apă. Bunzariul meu, D-deu së-1 ierte, și mâie pe unde-a 
înserat, se uită cu multă băgare de sémâ jos, rădimat în bâtă 
pëcurâresce.

Ce vedi bade Ióné? îl întrebaiu eu.
Hai și vedi și tu, Nițule, îmi d* se el; hai vedî și tu bidigă- 

niî cu minte și cu înțelepciune. Uite ic!, furnicile astea merg 
cătră furnicarul cela, cele delà furnicariul cela vin spre ăsta, dar 
drumul cu ogașele lui cele pline de apă le stă în cale. Ce gân
desc? tu, că vreau ele?

— Doră n’or fi vrênd se se încaiere de piept? am rëspuns 
eu; dar Bunzariul îmi disc:

— Nu stau bun, dar totuși una ca asta nu-mî vine a crede. 
Fără, Nițule, uite ce gindesc eu, și ține minte, că așa va fi: Plóia I 
a venit pe neașteptate. Furnicele erau la lucru și de plóie, într’o 
degrabă, s’au băgat care unde a nimerit mai iute, prin vecini, | 
la scutelă, unde le era mai de-a’ndemână, și acum vor a ! 
merge care la casele sale se-ș! védâ căseniî, copilașii, cuprinsul 
casei, dar nu pot, le stă în cale apa din ogașe. Dar uite, uite 
Nițule, vedi cum cercă și unele și altele după o trecătore, uite că 
unele merg pe lângă ogaș în sus, altele în jos, și cele de dincolo 
încă fac așa, caută punte sëracile, dar nu află.

Më uitaiu un scopot de vreme la ele, dar de-odată vëdurâm 
că-’șî schimbă planul, se lăsară de propusul de a merge până la 
capëtul ogașului, dar nici nu stătură locului până se sece apa. 
Se apucară bărbătesce. câte 3—4 la câte un paiu, câte un bățișor, 
și făcură punte peste ogaș țepănă și lată ca de dôuë degete, cât 
putură trece unele încoce și altele încolo. Podul lui Traian peste 
Dunăre e o nimică față cu puntea furnicelor mele, décâ vom lua 
în sémâ cine l’a făcut unul și cine altul. Și trecură apoi în rênd 
frumos, care la ale sale. Și acésta s’a întâmplat înaintea ochilor 
noștri. Drept, că în strădania lor cea mare, după ce am vëdut, 

că ce vréu, li-am ajutat și noi, li-am pus câte un paiu ori gâtej, 
și vë asigur, că de sciau vorbi, ne mulțămiau pentru acésta mai 
frumos, decât mulț! omeni.

Când plecarăm delà furninare se ne vedem de oi, îmi dice 
Bunzariul: Nițule, cât îi trăi nu zgândări în furnicare, că atunc! 
plouă. Cu multă trudă îș! fac bietele furnici curțile și palatele lor, 
apoi omul së le strice!

Bunzariul îmi mai făcu cunoscută următorea istoriă, ce o 
audise și el delà nisce pëcurarï din mărginenime.

Dice, că un om delà ei avea un loc cu mălaiu sub pădure. 
Când începeau a fi cucuruzele în lapte începeau și gadinile a-i 
strica tot din ce în ce mai tare, până în urmă fu nevoit omul se 
mérgâ së-sï apere mălaiul, dacă vrea se mânânce la érna mămăligă 
din el. Și s’a dus omul, și a străjuit o d*  dôuë și mai multe
dile de-arândul. Mai alunga din când în când câte un mistreț din 
cel mălaiu, mai pușca câte după o scrofă de pădure cu purcei.

Intr’o di numai vëdù omul, că se apropiă de coliba lui un 
urs mare gemând, cu brâncile dinainte ridicate și lingându-și o 
labă. Omul se spăimântâ, dar nu avù vreme se mérgâ după pușcă 
și Marcu era lângă el tot gemând și lingându-și laba.

Ce era să facă bietul om? Sta înmărmurit lângă urs, aștep
tând ca acela în tot minutul se-1 înhațe. Dar se înșelă, că ursul 
nu se acățâ de el, ci tot gemea și-i întindea laba. In cele din 
urmă îș! gândesce omul: bietul urs va fi rănit la labă, én se vëd, 
ce-a da D-deu aceea a fi, de m’a mânca, tot cu-o morte-s dator. 
Gândindu-șî așa, apucă brânca ursului și se uită cu băgare de 
sémâ la ea. Adecă în talpă vëdù o rană sângerând și în mijlocul 
ranei o țandură. Se vede că era împuns rëu bietul urs. Acuma-ș! 
luă omul inima’n dinți și scoțând cuțitul din curea, trase țandura 
din talpa ursului. Urlă de durere, dar cum o simți scdsă, se li
niști și merse de unde a venit lingându-și rana.

Multă vreme s’a tot gândit omul la urs, cum de nu l’a mân
cat. In cele din urmă se gândea tot mai rar și mai rar la el până 
într’un târdiu era mai se uite de tot întâmplarea cu ursul, i se 
părea numai vis. Dar într’o di des de dimindță, cine se apropriă 
de coliba lui gâfâind ca un bivol? Era ursul, de abea venea, adu
când o crengă mare de mër, încărcată cu mere mari și frumdse,. 
și cum ajunse o rëdimà de colibă și se duse de unde a venit. 
Aduse cinste binefăcătorului sëu doftor.

Omul plânse de bucuriă, când vëdù atâta recunoscință delà 
un dobitoc necuvântător și-șî dice: De ce nu lași Domne, ca ba
rem! ca ursul ësta se fiă toți omeni!?

Trecură vre-o dcce ani, de când părăsi! bâta și traista de 
cioban și më trudiam cu cartea. Când ne propuneau dascăli! cei 
mar! despre durarea podului peste Dunăre prin omeni! lui Traian 
totdéuna-mï veniau aminte punțile furnicilor delà butan!; ér când 
dascăli! ne povesteau despre emigrarea ginților, când ne spunea 
cum Huni! veniau gol! și flâmândi, ér strămoși! noștri î! îmbrăcau 
și îmbucureau, ér ei în semn de mulțămită, croiau Aprobate și 
Compilate asupra strămoșilor noștri, atunci îmi diceam fără voiă: 
mai om e ursul din povestea Bunzariului, decât omeni! din istoria 
dascălului.

*Ioan Pop Reteganul.

-------WAA —

«Ca €*....

Dusum’am în depărtare, 
Ca se uit amorut teu; 
freste munfi și preste mare 
Jnzădar e mersul meu!

Căci viafa fdră tine
Cste numai un suspin . .. . 
2>e pre maturi preregrine, 
î)ragă er la tine vin.

Teodor Oltean.



ANUL I. ______________ „REVISTA ILUSTRATĂ.“ PAG. 191

+ IMPERĂTESA-REGINĂ ELISABETA.
Când am înființat »Revista Ilustrată« ni-am propus a da 

cât numai ni-a sta-n putință — portretele binevoitorilor și bine- 
fâcëtorilor némului nostru, ori cine ar fi aceia, dinpreună cu schi' 
țele biografiiei lor. Lucru natural că dintre aceștia nu putea lipsi 
nici Maiestățile Lor Francise Iosif I, Augustul nostru împerat și 
rege, dimpreună cu Augusta-I consortă Elisabeta. Că sciut lucru 
este, că sub domnirea M. S. au venit și asupra némului nostru 
multe bunătăți : ștergerea sclăviei seculare, înființarea metropoliei 
gr. ort. din Sibiiu, reînființarea metropoliei de Alba-Iulia-Făgăraș, în
ființarea dieceselor de Lugoș și Gherla, înființarea gimnasielor 
nóstre din Nâsëud și Brad, înființarea Asociațiunei pentru litera
tura română și cultura poporului român, desvoltarea Ziaristicei 
nóstre, desvoltarea nostră economică prin înființarea de bance în mij
locul poporului nostru ș. a. Asceptam numai së se împlinescă timpul 
când s0-și serbeze iubileul de 50 ani a înțeleptei domnirî și cu 
aceea ocasiune se dăm portretele și schițele biografice ale Au- 
guștilor noștri Suverani. Dar 
nu ni-a fost dat se putem 
ascepta până în Decembre, că 
la 10 Septembre a. c. st. n. o 
întâmplare neașteptată a nimi
cit tóté planurile de jubilare, 
o întâmplare neasceptată și 
la început necrezută a prefă
cut timpul jubilării în timp de 
doliu pentru întréga nostră mo
narchia, dar cu deosebire pentru 
Maestatea Sa bunul nostru
Monarch.

In 10 Septembre adecă 
s’asëvêrsitîn Geneva crima cea 
mai ticăldsă din sfârșitul ace
stui veac. Blânda și buna îm- 
përâtésa-reginà Elisabeta a 
Austro-Ungariei, a fost ucisă de 
un anarchist, pre cum aminti
răm în suplimentul dat la 
broșura a IX-a a acestei 
Reviste.

Din datele relative la bi
ografia înaltei defuncte, însem
năm următorele:

Impërâtésa-reginâ Elisa
beta (Amalia Eugenia) s’a 
născut în 24 Decembre 1837 
în Possenhofen, Bavaria. A 
fost a două fică a principelui 
bavarez Maximilian. La 18 
August 1853 s’a logodit cu îm- 
përatul Francise Iosif, ér la 24
Aprilie 1854 s’a cununat. In 1867 s’a încoronat în Budapesta.

Din fericita căsătoriă a avut patru copii: Sofia, car.e a.mu- 
în 29 Maiu 1857 ; Gizela născută în 12 Iuliu 1856 și măritată după 
principele Leopold de Bavaria; Rudolf, fostul moștenitor al tro
nului născut în 21 August 1858, mort la 30 Ianuarie 1889; Maria 
Valéria, născută în 22 1868 Aprilie în Buda și măritată în 31 
Iulie 1890 după archiducele Francise Salvador.

Delà mórtea fiului sëu Rudolf a pătimit împërâtésa-reginâ 
Elisabeta de o bolă de nervi forte grea, pentru a cărui alinare a 
■călătorit mult și a căutat băile cele mai vestite din lume. Din 
causa acestei bólé în-timpul din urmă, cam de 10 ani încoce, s’a 
lipsit și de participarea la sërbârile de curte.

Impërâtésa-Reginà Elisabeta.

Fiind odată la băile din Mehadia unde veZu poporul român 
și-a cumpărat o gramatică románéscá și a prins se ne studieze 
limba, după ce scia multe limbi forte bine.

Dar la 10 Septembre a. c. i s’au curmat tóté călătoriile și tóté 
studiile. Că făcendu-și în vara acésta cura la Nauheim, se duse 
și la Geneva, de unde în aceea Zi fatală voia sé se întdrcă cu 
vaporul. Eșind din otelul »Beau-Rivage« pe la órele 12 și 40 min. 
Ziua spre a merge la vapor, un miserabil a năvălit asupra-i și 
i-a dat o lovitură-n piept, apoi a tulit’o la fugă. Lucrul acest criminal 
s’a întâmplat cu o așa repejune, cât mai nimenea n’a băgat de 
sâmă că el s’a isbit de împerătâsa, ér unélta ucigătore — o pilă 
- n’a véZut’o chiar nimenea. Nici însăș M. S. nu scia ce i s’a 

întâmplat, credea că a voit se-i fure orologiul.
Dar deodată deveni palidă, începu a șovăi și căZu. Cei din 

apropiare o ridicară și o duseră la vapor. Acolo-șî pierdu con
știința. Tăindu-i căpitanul vaporului corsetul — descoperiră rana. 

Dar sânge n’a curs. VeZând 
cei din apropiare că ori ce 
încercare de a o redescepta e 
zădărnică, o duseră ér la otel, 
unde muri preste câteva mi
nute, că era împunsă chiar în 
inimă.

Vestea acésta tristă și în- 
grozitóre străbătu ca fulgerul 
în totă monarchia și a doua Zi 
scia deja totă Europa de ea. 
Bunul nostru Monarch când 
auZi, Zise celor din giurul seu: 
»Acesta e ceasul cel mai du
reros din viața mea. Acum 
totul s’a sfârșit." Er mai târ- 
Ziu se fi Zis: »No este dar nici 
o durere în lume, de care eu 
se fiu cruțat«.

E de neînțeles cum un 
om póte se atace o femeie, 
care în totă viața s’a n’a făcut 
nimérui nici un réu decât nu
mai bine«. Apoi îl podidiră 
lacrămile.

Vestea acestui omor înfi
orător a umplut de durere și 
indignațiune pe totă lumea bună 
și în deosebi pe popórele mo- 
narchiei nóstre, căci scumpa 
suverană era o fiiință plină de 
iubire și bunătate, ori când 
gata de a alina suferințele ce
lor nenorociți.

Nimenea nu putea bănui măcar, că s’ar afla o hienă îmbră
cată în tip de om, care se ucidă pe așa o femeiă, care nu făcea 
nimérui nici un réu, care cu sufletul frânt și cu trupul zdruncinat 
își trăi anii din urmă, jelindu-și bucuria cea mai mare. Un astfel 
de individ nu mai e vrednic se pórte numele de om, că este mult 
mai crud decât animalele cele mai sélbatice.

De sine se înțelege, că acésta faptă rușinosă și grozavă a 
desceptat pretotindenea durerea și desprețul cel mai mare. Atât 
din monarchiă, cât din totă lumea s’au trimis numai decât depeșe de 
condolință. Viena și Budapeșta și tóté orașele și chiar satele mo- 
narchiei au îmbrăcat doliu, de pe case, școle și biserici atârna 
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flamure cernite, tóté fiarele apărură încadrate în negru, ér junii 
țerani abstară delà jocurile lor obicinuite Dumineca.

Făptuitorul acestei crime a fost prins de doi birjari cari l’au 
predat poliției. El nu numai că nu arëtà ceva părere de reu pentru 
fapta sa criminală, dar era vesel și cânta. A spus că este anar- 
chist, și că a mers la Geneva ca se ucidă o personă înaltă. Acum 
e închis, judecățile âmblă, dar óre pote cineva se-i dicteze o pe- 
dépsa atât de aspră, după cum merită fapta lui criminală?

Cadavrul împèrâtesei-regine Elisabeta a fost transportat din 
Geneva la Viena, cu trenul, Joi în 15 Septembre, unde sosi la 
10 óre séra. Er Sâmbătă în 17 Septembre, la órele 4 d. a. fu 
înmormântarea.

Déla mórtea archiducelui Rudolf n’a mai vëcjut Viena atâta 
lume adunată. Sute de mii de ómeni au participat la înmormân
tare. Pe strade, în apropiare de palatul imperial, se vedeau uni
forme din tote armatele Europei.

Tote curțile Europei au fost represéntate. In personă au luat 
parte împăratul Germâniei, regele Saxoniei, regele României, re
gele Sârbiei, principele regent al Bavariei; țarul Rusiei a fost re
présentât prin marele duce Alexis, regele Italiei prin moștenitorul 
de tron, asemenea a fost representată regina Angliei și președin
tele republicei franceze. Mai fost’au acolo prințul Bulgariei și o 
mulțime de prinți și alte persóne înalte.

Cortegiul funebru a pornit delà Burg și a mers la biserica 
Capuținilor, unde e cripta familiei domnitóre. Impëratul și regele 
nostru era într’o trăsură cu împëratul Germâniei.

Carul mortuar avea înhamați 8 cai negri. Cosciugul nu se 
mai vedea de cununi, pe unde trecea, tóté capetele se descope
riră și mulțimea, pătrunsă de durere, sta în tăcere.

Totă lumea plângea cu lacrămî de durere.
Cănd a fost dus cosciugul în biserică, Maj. Sa nu-și mai 

putea lua ochii de pe el și-l podidiră lacrămile de plângea ne
consolat. Binecuvântarea cosciugului o făcu monseniorul Gruscha, 
cardinalul episcopesc al Vienei, după care binecuvântare cosciu
gul fù dus în cripta familiară ce este în acea biserică.

Acolo s’a făcut o nouă binecuvântare, apoi prin ministrul 
curții a încredințat gardianului capuțin cheia sicriului și i-a reco
mandat se iee sicriul în pază. Gardianul a rëspuns că va griji de 
scumpa adormită.

Majestatea Sa a plâns în tot decursul ceremonielor. înainte 
de a pleca din criptă Majestatea Sa a îngenunchiat lângă cosciug 
și a sărutat de repețite ori capacul cel de metal al aceluia, plân
gând din adâncul inimei. Toți cei de față plângeau împreună. In 
urmă eșiră toți din criptă.

Pe la órele 6 séra își luà împëratul-rege adio delà Suveranii 
și principii strëinï, cari plecară fiecare la ale sale, și dânsul se 
duse la Schönbrunn.

După înmormântare Majestatea Sa împëratul și regele nostru 
a adresat un frumos manifest, care sună :

Cătră popórele mele!
Cea mai grea și cea mai nemilosă cercare m’a ajuns pe mine 

și Casa mea.

Consórta Mea, decórea tronului Meu, credinciósa mea soție 
care în cele mai grele ceasuri ale vieții mi-a fost mângăere și spri- 
gin, în care am pierdut mai mult decât a-și putea spune — nu 
mai este! O întâmplare îngrozitore a răpit’o dela Mine și popó- 
rele Mele.

O mână ucigașă, unélta acelei patimi nebune care țintește 
la nimicirea ordinei sociale de acjî, și-a ridicat pumnalul contra 
uneia dintre cele mai nobile femei, și c’o ură orbă și fără scop 
a străpuns acea inimă, care ură n’a cunoscut și care numai pen
tru bine a bătut.

In mijlocul acelei dureri nemărginite, ce m’a ajuns pe Mine 
și Casa mea, în fața acelei fapte ne mai auflite, care a îngrozit 
lumea întregă, este mai înainte de tóté vócea iubitelor mele po- 
póre, care îmî ușurâză inima. Când în fața hotărirei dumnecjeesci, 
care mi-a dat o lovitură atât de grea și necuprinsă, Mă închin 
cu venerațiune, trebue se aduc mulțămită Provedinței pentru ma
rea comoră, ce mi-a conservat: pentru iubirea si credința milio- 
nelor, ce în óra suferinței Mé încunjură pe mine și Familia mea.

In apropiere și în depărtare, în sus și în jos s’a arătat în 
mii de forme doliul și durerea pentru fericita în Domnul Impără- 
tésá și Regină. într’o mișcătore armonie resună de pe tóté buzele 
plângerea pentru perderea ireparabilă, ca un resunet fidel la ceea 
ce simt în sufletul Meu.

Precum eu voiu păstra cu sfințenie pănă la mórte memoria 
iubitei mele soții, tot așa gratitudinea și stima popórelor Mele îi 
vor ridica ei monument durabil, pentru tóté timpurile.

Din adâncul inimii Mele mâhnite mulțămesc fie-căruia pentru 
acâstă dovadă mai nouă a simpatiei devotate.

Atunci, când vocile sărbătoresc!, ce erau să răsune în acest 
an, trebue se amuțâscă, reamintirea de nenumăratele dovecji ale 
alipirii și sentimentului comun fidel, îmi rămâne ca cel mai prețios 
dar, ce Mi-1 dau popórele Mele.

Comuniunea durerii constitue o nouă și intimă legătură între 
tron și patrie. Iubirea nestrămutată a popórelor Mele, mă întărește 
nu numai în acel sentiment mărit al datoriei, ca se stăruesc în 
misiunea, ce-Mî este încredințată, ci Mă întaresce totodată și în 
speranța succesului. Implor pe Atotputernicul, care m’a lovit atât 
de greu, să-mi dea încă putere de a putea duce la sfârșit aceea, 
spre ce sunt chemat. II rog se binecuvinte popórele mele și să 
¡e lumineze, spre a afla calea iubirei și a înțelegerii, pe care îna
intând să înflorăscă și se devină fericite.

Dat în Schönbrunn, la 16 Septembre 1898.
francisc Josif m. p.

Noi, dinpreună cu toți fidelii supuși ai bunului nostru mo- 
narch, se ne rugăm cu pietate Părintelui celui de sus, se odich- 
nâscă sufletul cel blând al reposatei suverane, ér inima cea ră
nită a bunului nostru monarch se o mângâie și întărescă, împli- 
nindu-i rugăciunea, ca pacea și buna înțelegere înfre popórele 
Sale sé se ridice ca ce! mai frumos și mai durabil monument 
și ca ce! mai sfânt document a! párerei de reu după scumpa 

I decedată.

Vorba veche.

Tot mi-ai spus dragă vecină
Că de-oiu crește mărișor
0 sé-mi dai, sé-mi dai pe Jlglaia, 
— Dulce ce-fi fù vorba aia! — 
fe Joiari și pe fujor
Și de lapte pe ffâmbaia!

€i ș-acum dragă vecină
€tă vefi că-s mărișor
Ș-ai sé fii la vorba aia
Și de nu-mi dai pe Sâmbaia 
fe Joian și pe fujor
l)ar sé-mi dai, sé-mi dai pe TJglaia!

Josif Stanca.
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Hdunauea din Beiuș a flssociațiuniî.
Adunarea generală a Asociațiunei pentru literatura română 

și cultura poporului român«, ce s’a ținut anul acesta pentru întâia-oră 
la Beiuș, în mijlocul fraților noștri din Bihor, a fost una din cele 
mai frumóse și mai imposante. Serbările, ce Românii bihorenî le-au 
arangiat în onórea și din incidentul acestei adunări, au fost cât 
se póte de mărețe și înălțătore de inimi. Poporul nostru din întreg 
ținutul Bihorului, așa çlicând, s’a pus în mișcare, arătându-și bucu
ria și dragostea sa față de numeroșii și aleșii ospeți români, cari 
s’au adunat la Beiuș din tóté părțile țerei pentru a da mână cu 
mână în lupta cea măreță pentru cultura națională a poporului 
român.

încă Vineri, în ajunul adunărei, comitetul Asociațiunei pă
șind pe pământul Bihorului, fu întâmpinat în călătoria sa mai în- 
tâiu la gara din Oradea-mare, unde-i eșiră înainte un număr mare 
de Români. Aici dl advocat Zigre bineventâ comitetul în numele 
Românilor bihorenî, ér președintele Asociațiunei, dl Ioan M. Mol- 
dovan, vicar capitular în Blașiu și membru al Academiei Române 
răspunse, mulțămind Bihorenilor pentru dragostea cu care sunt 
primiți.

La Orade se întruniră din tóté părțile mulțime de ospeți 
români, așa că plecând de aci mai departe spre Beiuș, a trebuit 
să se adaugă încă șâse vagoné de tren, căci nu mai încăpeau, 
înainte de-a ajunge la Beiuș, comitelului i-s’au făcut încă o pri
mire căldurosă la gara din Sâmbătsag (Szombatsâga-Rogoz). Aci 
se adunase o mulțime de țărani români sub conducerea d-lui pro
topop Ioan Pop din Hadad, care bineventâ comitetul printr'o 
vorbire frumósá. Președintele Asociațiunei le mulțămi, arătând, că 
scopul pentru care luptăm și am luptat întotdéuna, este păstrarea 
limbei nóstre.

Săra trenul sosi la Beiuș. La gara de aici nu te mai puteai 
mișca, atâta lume românăscă se adunase. Când trenul sosi în gară 
mulțimea erupse în strigări de »Se trăăscă«, cari făceau se ră
sune văile Bihorului. După-ce strigătele încetară, luâ cuvântul dl 
protopop gr.-cat. din Beiuș Augustin Antal, care bineventâ comi
tetul și pe ospeți prin următorea vorbire :

Bineventarea la gara din Beiuș.

Magnifice, domnule president! 
Strălucit comitet central!!

Cu devotamentul cel mai curat al venerațiunei am grăbit 
aici a vă întâmpina cu saluturea cea mai căldurosă, de bine ați 
venit la noi, voi apostoli delà margini, apostoli adevărati și rîvni- 
tori la cultura și luminarea poporului nostru românesc; mai mult 
domnilor! cu focul inimei nóstre dorind am dorit a. vă îmbrățișa 
și strînge la piepturile nóstre, pe voi, frații noștri cei mai distinși 
și buni, căci pe terenul cel vast al culturei nămului nostru nu 
póte se fie între noi deosebire nici de credință, nici de condiție, 
nici de etate, ci toți ca unul, »viribus unitis«, punând umăr la 
umăr, avem cea mai sfântă datorință — a înălța prestigiul națiu- 
nei nóstre preaiubite, a aprinde lumina, a arunca cu prisosință 
sămânța culturei în agrul cel vast, dar țălinos al poporului nostru.

Dee Dumnecjul părinților noștri, ca tóté festivitățile, ce se 
vor aranja pe lângă un program précisât la adunarea generală a 
preaiubitei și preaprețuitei nóstre Asociațiuni, se fie conduse de 
sentimentele cele mai curate religióse și adevărat naționale și pa
triotice, și ca se fie acele cât se póte de rodnice, mănose și îm- 
bucurătore pentru cultura și lumina poporului nostru.

Fie, ca toți ospeții, cari ne vor ferici cu presența lor și în 
deosebi strălucitul comitet central, să se afle la noi bine, vesel, 
ca acasă între frați, ca apoi cu plăcere, cu cele mai dulci suve- 

niri și reminescențe, se ne cuprindă și pe noi, pe Beiușeni, în 
lăuntrul inimilor sale.

Se trăescă binemeritatul, vrednicul președinte al Asociațiu
nei! Să trăiescă întreg strălucitul comitet central!

După răspunsul dat la acestă vorbire de președintele Mol- 
dovan, fiind ambele cuvântări urmate de vii urări de »se trăescă« 
ospeții au fost conduși în oraș și așezați pe la cuartire, ce erau 
dinainte alese și întocmite spre deplina mulțămire a tuturor.

In dimineța următore, adecă Sâmbăta în diua de Stă-Mărie, 
(15/27 August), când avea să se deschidă adunarea, stradele Be- 
iușului mișunau de lume, ce se adunase cu miile, mai ales țărani 
de prin tote părțile Bihorului. Președintele și membrii comitetului 
însoțiți de lume multă, luară parte mai întâiu la servițiul divin atât 
în biserica gr.-or., cât și în cea gr.-cat., fiind în amândouă bise
ricile oficiat serviciul divin cu mare ceremoniă. După eșirea din 
biserică, lumea se adună într’un mare pavilion, construit anume 
spre acest scop, unde la 11 ore președintele 1. M. Moldovan, des
chise adunarea prin următorul discurs:

Discursul de deschidere al președintelui.

„Onorată adunare generală!
Inima nostră saltă de bucuriă, pentru-că acesta convenire 

anuală a societății nostre o putem sărba între munții Bihorului 
celui cu nume și strălucire vechie, — în focularul, carele de multe 
<jeci de ani răspândesce lumina și cultura în sînul poporului ro
mân. După descensiunea spre ținutul, unde primii descălecători, 
întemeiătorii nemului românesc au pus mai întâiu piciorul pe pă
mântul patriei nbstre, binecuvântat cu multe frumseți și daruri, 
vedem acum locul adunării nostre generale mutat întraltă regiune 
erăși apusenă și situat la marginea teritorului locuit de Români. 
Așa spre bucuria nostră a tuturor, se adună și întregesc ochiurile 
acelei catene, care în mod văcjut și arătat are se împreune odi- 
nioră totă suflarea română din regiunile Ungariei. Falnicul Bihor 
este, care ne cuprinde cu brațe deschise și ne împarte cu abun- 
danțe salutări frățesci. Fiă și el salutat din partea nostră cu totă 
căldura și iubirea inimei nostre românescl I

Onorată adunare generală! Puține și rari sunt ocasiunile, în
tru cari Românii devotați binelui comun al nemului lor se pot 
consulta asupra unor întrebări de interes vital pentru noi. La oca- 
siuni de acestea se reînprospetă în memoria nostră și se desvă- 
lesce icona tristă a trecutului plin de vijelie. Timpuri grele au fost 
acelea și în mod nemilos au rărit șirurile străbunilor noștri, ba de 
multe ori valurile înălțându-se cu furiă, au încercat a șterge până 
și amintirea poporului român. Dar caracterul tare și vânjos al lui 
totdeuna s’a arătat învingător. Lupte bărbătesc!, retrageri istețe, 
l’au scăpat de furtuni, er după alinarea acestora, erăși s’a ridicat 
ca holda culcată de vânt, erăși s’a vindecat ca surceiî tineri ai 
viței sdrobiți de ghiață.

Etă de unde provine încrederea cea mare a poporului nostru 
în vitalitatea sa, încredere, care une-ori a putut produce resultate 
bune. Fără acum, după ce relațiunile vieței de tot s’au schimbat, 
pote fi aducătore de perire. Părinții noștri de câte ori printre vi
jelii au putut sS-și procure ore-care liniște, s’au recules, 'și-au adu
nat puterile, și au lucrat pentru conservarea națiunei; er când au 
priceput, că factorii ce încurg asupra vieței poporului român s’au 
schimbat, și ei au vecjut de alte mijlbce de aperare. Când lumina 
și cultura a început a se râspândi prin regiunile nostre, îi vedem 
și pe ei întărindu-se cu armele culturei și onorând puterea acestor 
arme. La început îi vedem alergând la sorginți de cultură străină, 
er mai târcjiu și ei întemeiază pentru sine foculare de acestea. Chiar 
în locul acesta, unde suntem adunați spre a ne împărți salutări 
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frățescî și a împlini agende culturale de prima ordine, bărbați a 
căror amintire se va face în veci cu laudă, au ridicat institute 
culturale, cari de multe c^eci de ani au răspândit lumină binefă- 
cătore în sinul poporului românesc, deștdptă simțul național și-l 
întăresc.

Er ca se avem o legătură comună între noi, — ca se îm- 
preune deosebitele centre de cultură mai mici și mai mari, mult 
depărtate unul de altul, — ca se lege tóté palpitațiunile de felul 
acesta ale inimei românesci, au întemiat societatea comună pentru 
toți Românii din Ungaria, a cărei adunare anuală o serbăm acum.

Onorată adunare generală! Asociațiunea pentru literatura ro
mână și cultura poporului român, după mintea întemeiătorilor sei 
este menită a produce unitate întru mișcările nóstre culturale; a 
face, ca toți Românii, ori unde ar locui ei prin întinsele regiuni 
resăritene ale Ungariei, sé pricépa și cunoscă lipsa neapărată de 
a răspândi și generálisa cultura română în sinul poporului român, 
a face ca toți Românii fără de nici o contare la deosebirile, ce 
relațiunile vieței produc între straturile societăței —■ nu numai se 
cunoscă, dar chiar se și simtă acéstá lipsă și punând cu toții urner 
la urner, cu dragoste frățescă se lucreze fie-care după cele mai 
bune puteri ale sale spre înaintarea culturei nóstre.

De aceea au dispus ei, ca adunările generale sé se țină în 
locuri deosebite, acuși într’un colț din creerii Carpaților résáritení 
ai Ungariei și a undulațiunilor interne și esterne ale lor, acuși 
într'altul, ca așa dulcea nostră limbă română, acest criteriu di
stinctiv al nostru, sé se desvólte uniform, și prin mijlocirea ei 
cultura poporului român se créscá și ínfloréscá.

încrederea aceea fatalistică în puterea de viață a natúréi 
nóstre, acum după ce simțul național la tóté popórele s’a deștep
tat și înflăcărat, după ce el a prins a opera cu atâta vigóre în 
tóté direcțiunile, ar putea deveni fatală pentru noi, mai ales déca 
considerăm, că drumurile ferate și electricitatea pétrund și unghe- 
țele cele mai retrase, și încrederei acelei mortărețe, de care po
porul nostru era cuprins odinioră, nu mai lasă adăpost liniștit.

Frați Bihoreni! ați primit Asociațiunea cu atâta căldură _și 
iubire frățâscă. Dovadă vie, că sunteți petrunșî de scopul măreț 
care’l urmăresce ea. Fie, ca și straturile cele mai adânci și mai 
retrase din jurul acesta și celelalte ținuturi ale Ungariei locuite 
de Români, se ajungă la deplina cunóscere a acestui scop și cu 
dragă inimă se lucreze pentru realisarea lui. Așa puterile nóstre 
se vor întări și înrădăcina atât de adânc, încât nimeni nu va fi 
în stare a-le smulge. Dispunând de așa mij!óce, Asociațiunea nostră 
va putea lucra cu fruct spre conservarea și înflorirea limbei și li- 
teraturei române, și prin mijlocirea lor va putea râspăndi în cer
curi tot mai largi cultura, care în filele nóstre înalță atât de mult 
pe cei ce o îmbrățișază cu devotament și nimicesce pe cei ce o 
ignoreză.

Cu acesta declar adunarea generală a Asociațiunei pentru 
literatura română și cultura poporului român de deschisă.«

La vorbirea președintelui, urmată de vii și furtunóse acla- 
mărî din partea publicului, a réspuns, în numele Românilor biho
reni, dl Iosif Vulcan, redactorul »Familiei« din Oradea-mare:

Réspunsul dlui Vulcan.

„Ilustre, d-le președinte! 
Onorată adunare generală!

Sub impresiunea unei adânci emoțiuni, incapabil de a-mi stă
pâni bătăile repezi ale inimei, cu sfială viu se iau cuvântul în 
momentul acesta.

Căci este sfânt Stégül, care ne-a întrunit aici, stégül culturei 
naționale, și este de o înaltă însemnătate pentru noi toți Românii 
orașul acesta, prin așec^mintele sale românesci de cultură!

Și totuși marea onóre ce mi-s’a făcut de confrații noștri Be- 
iușeni, ínviténdu-mé se salut Asociațiunea aici în numele Români
lor! din țâra Bihorului: pare-că dă avânt curajului meu.

Bucuria, fericirea, ce véd reflectându-se pe tóté fețele; acéstá 
strălucită adunare de fruntași și popor, o cunună a cărei podóbe 
sunt femeile: ne presentă tabloul unei sârbători mari, de care n’au 
mai vécjut acești munți ai bétránului Bihor.

In mijlocul acestor mărețe serbări, inima ni se umple de mân
drie căci vedem manifestându-se puterea de viață a elementului 
românesc.

Prin urgia vécurilor, deși de multe ori împedecat în progre
sul séu, Românul a dat mereu înainte și ține și astăzi sus și tare 
seminția latinităței acolo, unde a așezat pe strămoși marele ímpé- 
rat Traian.

In timpurile cele mai grele, totdéuna a avut o stea condu- 
cătore și stéua acésta a fost iubirea limbei sale. A îndurat lip
suri, a suferit persecuțiuni, a preferit se moră, dér nici odată, 
nici în fața morții, n'a renunțat la limba sa.

Limba acésta e moștenirea nostră cea mai sfântă. E veche 
căci am adus’o din Roma; e dulce si frumosă, căci e fiica gintei 
latine, și ni-e scumpă, căci e limba maicei nóstre.

O iubim, căci ea este mândria nostră; ne închinăm frumse- 
ților ei încâtătore și o adorăm cu evlavie, ca pe o dumnecjeirei

Păstrarea și cultura ei este scopul vieței nóstre. Fără acest 
scop, nu mai avem titlu de existență. Fără acest scop nu mai 
putem trăi.

Limba și cultura ei ne sunt credeul. Limba și cultura ei ne 
sunt viața. Pentru aceste jertfim tot, pe ele nu le jertfim pentru 
câte comori sunt în lume.

Pedecile nu ne descuragézá, stavilele ce ni-se pun nu ne în
spăimântă; ba ele ne îndâmnă și mai mult se ne mai strîngem 
rândurile, sé ne adunăm puterile, sé ne întărim pentru munca mare 
și salvatore.

Din munca acésta îșT cere partea sa și Bihorul nostru, în- 
grijindu-se a-și da cea mai bună parte a sufletului și bucurându-se 
din inimă, că pote și el se-șî facă datoria.

Intrat în arena culturei naționale, Bihorul salută dar, prin 
graiul meu, cu respect și devotament Asociațiunea pentru litera
tura și cultura poporului român, întrunită a<ji în adunare gene
rală în Beiuș, uréndu-i din tot sufletul progres întru realisarea sco
purilor sale.«

După încetarea însuflețitelor urări de »se tráiéscá«, ce au 
urmat după acest discurs, s’a trecut la discutarea obiectelor dela 
ordinea cjilei. Anume, sau ales diferitele comisiuni: pentru esa- 
minarea raportului comitetului, pentru esaminarea socotelilor, pentru 
încassarea taxelor etc. S au făcut cunoscute propunerile ce au fost 
înaintate la comitetul central. Intre acestea era una din partea des- 
părțâmentului I (Brașov) de-a se da din venitele Asociațiunei un 
ajutor mai simțit acelor despărțâminte, cari fac trébá mai bună, 
lucrând pentru cultura poporului. Altă propunere se făcuse din 
partea dlui vicar al Selagiului Alimpiu Barbojoviciu, de-a nu se 
mai ținea în viitor adunările generale ale Asociațiunei în <)iua de 
Stă Măria, ci în alte rjile, ca preoții se nu fiă împedecațî de a 
lua parte. S’a făcut cunoscut tot odată adunărei, că dl Ion Pop- 
Reteganul și preotul Baciu din Șoimuș au oferit Asociațiunei 20 fl. 
pentru a se pune basă unui fond în. memoria fericitului poet An- 
dreiu Murâșianu. Din interesele acestui fond sé se dea în 16 
Novembre a fie-cărui an — <)iua morții lui A. Murâșianu — câte 
un premiu pentru cea mai bună poesiă románéscá, etc. Tóté 
acestea sau predat comisiunilor alese pentru studiare.

S au cetit, între altele, mai multe telegrame de salutare ce 
sosiră la adresa adunărei din diferite părți ale țerei. Intre acestea 
se afla și o căldurosă telegramă din partea Escelenței Sale Me- 
tropolitului din Sibiiu Mirón Romanul, care a fost primită cu deo
sebită bucurie din partea publicului.

Ședința întâiu s’a închis după órele 12. Intre țeranii, cari 
în numér mare luară parte la adunare, s’au împărțit din partea 
comitetului Asociațiunei mai multe cărți gratuit, făcându-le mare 
bucurie.
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La două 6re d. a. a urmat banchetul la care au luat parte 
vre-o 300 persone și s’au ținut numerose toaste frumose. Pavilio
nul, unde s'a ținut banchetul, era încungiurat de țerani, cari atât 
aici, cât și pe stradă își arătau însuflețirea prin dese strigăte de 
»se trăiescă« la adresa ospeților.

Sera a urmat un minunat concert și producțiune teatrală, 
care a făcut onore fraților noștri bihoreni.

*
In cjiua a doua a adunărei, adecă Duminecă în 16 (28) Au

gust, sosiră la Beiuș încă și mai mulți țerani, ca în cjiua întâiu.
După eșirea din biserică, s’a început ședința a ddua în care 

ținta discuțiunilor se întorcea mai ales în jurul dorinței, ca Aso- 
ciațiunea se caute a-și întinde lucrările sale în mijlocul poporului.

Comisia pentru înscrierea de membri a tăcut cunoscut, că 
s’au încassat ca taxe pentru Asociațiune peste 1300 fl. și că s’au 
înscris ca membrii fundatori cu taxe de câte 200 fl. dnii.- George 
Lazar advocat în Vinga; Teodor Vancea notar în B.-Lazur; Paul 
Pap advocat în Beiuș; Dumitru Negreau comerciant în Beiuș și 
Nicolae Cristea epitrop în Beiuș. Dl Dr. Coriolan Pap advocat în 
Orade, s’a făcut membru pe vieță cu 100.

Propunerile în cea mai mare parte s’au predat comitetului 
pentru a hotărî asupra lor. In legătură cu propunerea Brașoveni
lor în a căreia discuțiune amănunțită nu s’a intrat, s’a hotărît a 
a se adauge în regulamentul pentru afacerile interne ale despăr- 
țămintelor un punct, după care despărțemintelor li s’a dat drep

tul de-a arangia petreceri seu alte producțiuni al căror venit va 
remânea în favorul lor.

S’a ales comitetul pentru un nou period de trei ani astfel: 
I. M. Moldovan, președinte; Dr. II. Pușcariu, v.-președinte; Dr. C. 
Diaconovich, secretar I; membri ordinari în comitet: Partenie 
Cosma, I. Papiu, Z. Boiu, L. Simonescu, Dr. R. Roșea, N. Ivan, 
protop., I. Rusu, los. St. Șuluțiu, I. Crețu, On. Tilea, Dr. Diaco
novich, Nic. Togan. Membri suplenți: Popovici, Dima, majorul 
Maxim, Dr. Beu, Oct. Rusu, și E. Dăian.

In fine s’au cetit erăși mulțime de telegrame de salutare din 
tote părțile locuite de Români. Intre acestea era și o telegramă 
din partea P. S. Sale părintelui episcop Ioan Mețianu dela Arad 
și alta din partea P. S. Sale părintelui episcop Dr. Radu dela Lugoș.

Sfîrșinduse adunarea, a urmat sera un bal frumos și bine 
cercetat, la care s’a jucat și »Călușerul« de 17 tineri îmbrăcați 
în costum național.

Așa au decurs pe scurt serbările dela Beiuș. Au fost ser
bări adevărat românesc!, ca și cari n’au mai vecjut Românii din 
Bihor nici-odată în părțile acelea. Mulțămiți au remas Beiușenii 
de numărul mare și ales al ospeților lor, dar mulțămiți au rămas 
și ospețiî de primirea căldurosă, ce li-s’a făcut, și de dragostea 
românescă, ce li-s’a arătat. Se vede, că sângele apă nu se face 
nici odată. Deși în împrejurări atât de grele, focul iubirei de nem 
nu s’a stîns în Românii bihoreni și avem nădejde, că el va arde 
de aci înainte cu flăcări și mai puternice decât pănă acum.

Jn natură.

Jrf ostroyii cu blălti întinse 
tțesun'a broștelor cântări

J>e înserate;
€r trestia în verft se sbate 
Cu freamăt lin de murmurări 

făclia ijoptei se riâică 
f>rivirid rjatura amical,

Cu oefi de rază, 
Și lumea ’ntregă dormiteză 
Cu ’ncetul la al păcii mal.

jfflvescu.

TTrsi-b órele padurei f ermeoate.

Spun, măre, că odată un tinăr întârzie noptea pe drum și 
voind se mai scurteze drumul dete prin pădure; acel tiner se 
chiamă Ohis-Dan. Abia ajunse pe la mijlocul stufișelor, când d’o- 
dată se iscă un vent, da un vént sciî colea cum bate pe la bo- 
boteză. Merse mult și în tote părțile, vedea însă, că drumul nu 
mai sporia. N’avea nici un semn după care să se ia, fiind-că stu
furile erau așa de întinse în cât putea merge ceasuri întregi și nu-i 
mai da de căpătâi. Noptea era negră, ceriul era învăcsit de nori.

Ostenit de atâta umblăt, șecju să se mai odichnescă nițel. 
Și cum sta el acolo dus pe gânduri, d’odată i se arată trei femei 
pe care nici nu le văcjusă de unde eșiră. Câteșî trefle venia cătră 
dénsul, una era îmbrăcată în roșu, alta în albastru, er alta în gal
ben. Sosind mai aprope de Ohis-Dan, pe când cele două dintâi, îșî căta 
de trebă, cea de a treia, dând pricină de vorbă tinérului, alergă 
cătră dénsul și-i cjise: Ce cauți tu în acestă pădure pe acest 
timp? ... Ce vrei? ... Și pe cine? . . .

Femeie a lui D-cjeu, pe nimene nu caut ci am rătăcit prin 
acestă pădure și nu mai pot eși; arată mi tu calea pe unde pot 
eși. Femea îmbrăcată în galben apucă pe Ohis-Dan de mână și 
plecă într’o gdnă cu el. Ah! nu mai pot fugi, cjise băiatul, mai 
stai se ne odichnim. Nu putem, cjise femea, drumul este încă lung.

Băiatul aucjin daceste cuvinte cjise: Femeie, cine ești tu? Eu, 
cjise femeia, sunt ursita ucigașilor. — Fugii fugi! nu vreau se merg 
cu tine, fugii

Femeia dispăru. Nu trecu mult și cele două femei îl se arată. 
Ce șecji aici? nu te-a scos din pădure? Nu, cjise băiatul Ohis- 

Dan. — Alege atunci una dintre noi să-ți arete calea. Tinărul se 
uită la amendouă și alesă pe acea în albastru.

După ce merse ei cale lungă băiatul cjise: Ahl ce ostenit 
sunt, mai stai se ne odichnim. Femeia îi cjise: tinere, drumul este 
lung nu putem a ne odichni.

Da tu cine ești, o întrebă băiatul.
Eu? eu sunt ursita care încurăgiez pe ucigași se omore. 

— Fugi! fugii nu vreu se mai merg cu tine, fugi.
Femeia peri.
Tu trecu mult și veni și femeia cea îmbrăcată în roșu, apro- 

piinduse de Ohis-Dan îi cjise: Adă mâna tinere și mergi cu mine, 
că D-cjeu nu lasă pe cel rătăcit.

Ohis-dan îi întinse mâna, femeia o apucă și merse aposto- 
lesce. Ajungend la marginea pădurei cjise băiatului: tinere se știi 
de acjî înainte ca pădurea asta se chiamă a ursitorelor.

Dar cine ești tu, o întrebă băiatul. — Eu sunt ursitorea bine
lui, și ejicend aste vorbe d’odată peri. Ohis-Dan suspinend, plin 
de spaimă îngenunchiă la păment înălțend mânile cătră cer pen
tru a mulțămi lui D-cjeu pentru buna călăuză, apoi se sculă și 
pleca.

România, Tecuciu.
Cui. de J. Jfegrescu.
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Credință și pietate.

Adâncă ’Ți-e setința din cartea nemuririi 

In care, Dómne, scris-ai solemn că Tu voesci 

In veci se nu bea omul din cupa fericirei, 

Decât legat prin taine cu sferele ceresc!

Iar aripi sburătore spre crugurile ’nalte,

Spre mândra lui obârșă, i-ai dat p’acest păment 

Credința, Pietatea, printr’ensele se salte

Spre plaiul fericirii, sburând peste morment.

Joaq C. Jtegrescu.

- -----------

Musicantul cel sérac si
(Traducere din limba germană).

colegul lui.

O faptă rea se povestesce pe tot locul, dar de faptele .cele 
bune nu se prea face multă vorbă. De aceea nu pot tăcea, când 
văd ori aud ici colea câte de o faptă bună, și chiar acum voiu 
a vă povesti una, care nu-i de tot vechiă.

Intr’o frumosă <ji de veră era în Praterul Vienei o mare ser- 
bătore populară. Toți grăbiau într’acolo, tineri și bătrâni, avuțî și 
săraci, spre a se desfăta, și veneau și unii streini, cari participau 
la bucuria poporală. Unde sunt omeni voioși, acolo pote spera 
ceva și acela, care e avisat la misericordia semenilor sei mai fe
riciți. Așa erau și aci o mulțime de cerșitorî, cari cercară a-și 
câștiga câte un ban cântând în deosebite instrumente musicale.

In Viena trăia p’atunci un invalid, care nu se ajungea cu 
mica lui pensiune. A cerși nu voia. Luă deci o violină, la care 
— ca Bohem — se pricepea încă din casa părințescă. El plicea 
sub un arbore mare din prater, și pe pudelul seu și-l dresase de 
sta înaintea lui ținendu-i pălăria cea vechiă în dinți și adunend 
în ea banii, ce se îndura cineva se-i arunce. Ații încă sta el aci 
și țiicea în violină și cățelul îî ținea pălăria, dar omenii treceau 
p'aci-n colo și pălăria rămânea golă. De ar fi privit aceștia numai 
odată pe musicant, de sigur li s’ar fi făcut milă de el. Un per 
rar, cărunt, îî acoperea numai o lecă scăfârlia; un scurtuc vechiu 
milităresc îi era totă îmbrăcămintea. Luase invalidul acesta parte 
în multe resbele, și mai din fiecare se trețli cu câte un petec de 
suvenire, de pierderea cărora nu trebuia să se îngrijescă. Arcul 
îl ținea numai cu trei degete dela mâna dreptă. Un glonț îi luase 
pe cele două, chiar atunci, când o ghiuleai sbură piciorul. Și 
totuși ații nu priveau spre el omenii cei veseli, și el își cumpărase 
strunele dela violină pe ultimii cruceri și țlicea din tote puterile 
lui marșurile și cântecele îndatinate. Trist privea bătrânul la masa 
undulătore, la fețele vesele, la splendidele lor haine. La rîsul lor 
întră săgeți în inima lui, — în astă seră va trebui se zacă flămend 
pe așternutul lui de pae în căsuța de sub coperiș. Cățelul lui era 
într’adevăr mai fericit de cât el; el pote o fi aflat vr’un os pe cale 
de și-a potolit fomea.

Era deja târțliu după amiațlădi. Sperarea invalidului musicant 
era aprope de apunere ca și sorele; căci se reîntorceau care pe 
la casele lor. Când mâna cea obosită nu mai putu mișcă arcușul 
și nu-și mai putea mișca nici piciorul, se așeflă pe o petră, își 
rățlima fruntea în palmă, și pămentul beu câteva lacrămi tainice 
fără a cjice ceva.

Dar un domn îmbrăcat pompos, care stătuse în apropiare 
rețlimat de trupina unui arbore și privise de lung timp pe musi- 
cantul invalid și vătjuse totul, fără ca acela se-1 fi zărit, vățlu cum 
acela se așățlă pe petră desperat și cum își șterge lacrămile 
cu mâna cea uscată, ca lumea se nu i le vațlă. Domnului 
acestuia i se păru că lacrămile invalidului cad pe inima Iui 

ca picuri fierbinți clocotitori, și se apropie de el și dându-i 
I un galbin de aur îi țiise: »împrumută-mi mie violină o lecă!« 

Invalidul privi plin de mulțămire pe domnul, care âmbla cu vio- 
lina ca și cu limba nemțască de neîndemânatic. Numai decât îi 
gâci cugetul și-i întinse violină. Aceea nu era chiar rea, dar în 
mâna musicantului comun scârțâia de se-țî astupi urechile. Dom
nul o stimula pănă da tonuri curate ca un clopoțel și așețlându-se 
aprdpe de invalid îî țiise: »Colegă, dumniata adună banii, că eu 
voiu cânta« Apoi începu domnul a cânta pe violină, cât bătrânul 
invalid o privi mirat și nu credea că-i violină lui; căci vibra până 
în sufletul auditorilor tonurile scose cu multă măestrie de ghiba- 
ciul violinist. Aci cugetai că auțli glas îngeresc iubilând, aci erăși 
ca tonul plângător al copiilor miseriei, și inima ascultătorilor atât 
fu de mișcată, cât li se umețliră ochii de lacrămi.

Și se opriau cetele de omeni și priveau uimiți spre domnul 
cel elegant, și ascultau tonurile cele melodiose; fie-care vedea, că 
domnul cântă pentru sermanul invalid, dar nimenea nu-1 cunoscea. 
Tot mai mare se făcu cercul ascultătorilor. Se opriră locului chiar 
și trăsurile cele scumpe ale fruntașilor. Și ce era lucru mai de 
căpeteniă, fiecare vedea ce intenționeză străinul artist, și da milă 
cu mâna plină. Aur și argint prinse a se grămădi în pălăria să
racului, și aramă, care după cum îl lăsa inima și punga. Pudelul 
mornăia, de mânie ori de îndestulire? Nu mai putea ținea pălăria, 
așa devenise de grea. »Golesce-o betrânule«, strigară omenii, »s’a 
mai umplea odată!« Bătrânul invalid o goli, și în adevăr îndată 
trebui se o mai golescă odată în sacul, în care-și purta de comun 
violină. Străinul sta cu ochii strălucitori de bucurie și cânta, cât 
un »bravo!« după altul resună din mulțime. Totă lumea era en- 
tusiasmată. In fine cânta violinistul minunata melodie: »Domne 
ține pe împăratul Franț«. Tote pălăriile și căciulele se ridicară de 
pe capete, căci Austriaciî iubeau pe împăratul Franț din inimă, 
și el și merita aceea iubire; bucuria poporului era atât de mare, 
cât mai toți prinseră a cânta acest cântec după violinist. Și mu- 
sicantul o cântă cu cea mai mare însuflețire până-n fine; apoi 
depuse repede violină în brațele fericitului invalid și până nu se 
putea reculege publicul, virtuosul dispăru.

»Cine fu acesta?« întrebă publicul.
Atunci apăru un domn și le spuse: »11 cunosc eu forte bine, 

e distinsul viulinist Alexandru Boucher, (cetesce: Bușe) care-și 
esercită artea în servițiul misericordiei. Se trăiescă!«

»Se trăiescă, se trăiescă, se trăiescă!« erupse poporul.
Și sermanul invalid fluștura pelăria-n aer rugându-se: »Domne 

resplătesce-i, inima cea nobilă!
Și eu cred, că în sera aceea erau cu doi fericiți mai mulți 

în Viena. Unul era invalidul, care se ridicase sus peste miserie, 
și celalalt era Boucher, căci inima Iui dădu un atestat, pentru care 
îl pot toți invidia. I. P. Ii.
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Ilriîiica.
(Descântec.)

Nu de mult am cetit în »Familia« din 1891, nr. 47 pag. 555 
un tractat despre „Brâncă*  sau în care pe lângă carac-
terisarea bóléi, se spune și un descântec, prin care poporul din 
unele părți crede, că se va putea vindeca de acésta bolă conta- 
giosă. Cetind acest tractat, mi-am adus aminte, că pe când eram 
copil mic, am vădut pre mulți omeni, că veniau la tatăl meu, se 
le scrie lecui contra brâncei. De óre ce nu mi-am adus aminte,
care-i acel léc, am scris tatălui meu, care mi-a și scris atât lecui
cât și caracterisarea bóléi. »Brânca-i o bolă lipiciosă, carea se face
mai mult în față.«

Lécül e simplu. Sé scrie pe o hârtie: 
In numele lui Isus Christos se seci:

4- brâncă, 
-J- brâncă, 
-¡- brâncă,

| brâncă,
-|- brâncă,

• brâncă,

+

4-

brâncă, 
brâncă, 
brâncă,

-)- ăcnârb,
-)- ăcnârb,
-j- ăcnârb,

ăcnârb,
4~ ăcnârb,
4~ ăcnârb,

Irea sfântă Născătâre de D " 
robul t#ii N. de brâncă. Amin.

4- ăcnârb,
4~ ăcnârb,
4- ăcnârb,

miluesce și tămăduesce pe

E de însemnat, că numai de trei orî e ertat a scrie »brâncă» 
în un șir, și numai copilul cel mai mic (miezinul) póte se scrie, 
căci altcum n’are léc. Hârtia, pe care se scrie lécül, trebue pusă 
pe locul unde e boia.

Mai e de însemnat, că poporul delà noi crede, că numai 
descântecul scris cu litere cirile (vechi sau bisericesci) are léc, 
cel scris cu litere latine nu are.

Octavian din Ludișor lângă Olt.

și dracul.
Anecdotă poporală.

Dracul superându-se odată pe omeni, căci pe totă <,Hua nu 
făceau de cât să-l jure și să-l blasteme, s’a dus se se plângă la | 
D-deu. --Ce cauți p’aci, satano! îl întrebă D-deu zărindu-1 cu 
genunchile plecate și cu manile la piept pe pragul raiului. — Am 
venit se mă plâng Ddmne, răspunse dracul umilit și cu glas mior
lăit ca de pisică nemâncată de trei c,Hle- — de cine ai venit 
se te plângi? — De omenii de pe păment, care nu-mi dau pace 
nici un minut măcar, fără ca se le fac nimic. — Și ce-ți fac ei? 
— Apoi nu e țh, nu e nopte, nu trece un minut din vieța lor> 
fără ca se-i audi întruna: Ucigă-te crucea, drace! Bătu-te-ar D-deu 
drace! Arqlă-te-ar focul din cer, drace! Fire-ai de rîs, drace! Și 
câte și mai câte alte, cari sunt de nesuferit. Apoi când mă zu
grăvesc în tinda bisericei, mă fac negru ca tăciunele și cu două 
corne cât două cobilițe de mari. — Ce, nu cumva nu ești negru și în
cornorat? dise Dumnedeu, rîdend. — Las se fiu, Domne! dar nu mi 
place se rîdă alții de mine. — Cine scie ce drăcii vei fi făcut tu 
omenilor ca se-i scoți din pepeni și se-i faci se-și răsbune înju- 
rându-te și blăstemându-te. — Nu, Domne, nu le fac nimic, se 
n'am parte de cornele mele. Dacă nu mă creții, trimite cercetare 
la fața locului și te vei încredința, că ei numai de răutate mă 
blastemă, fără ca eu să le fac cel mai mic lucru. — Dacă e așa, 
țlise Dumnedeu, asceptă se mergem împreună, căci voiu se iasă 
la lumină dreptatea, ori din care parte a fi.

Și Dumnedeu luă chipul unui om și făcu și pe drac tot cu 
chip de om. Apoi se lăsară amendoi pe păment.

Era într’o di de Duminecă; lumea se ducea la biserică.
Dracu, fără ca se fie vădut de D-deu, pusă piedecă unui 

unchiaș și-l făcu se cadă cu nasul într’o mocirlă. Unchiașul se 
sculă în sus cu multă anevoință; dar era plin preste tot corpul 
și cu nasul jupuit. Pe când se curăța de noroi, uncheașul blăstăma i 
cu foc. - - Fire'ai cu corne, drace, trăsnite-ar sfânta troiță, drace 1 
și alte mai multe. II audi, Domne, cum mă blastemă, dise dracul; 
ce am făcut eu să-mî tragă asemenea înjurături și blasteme.

D-deu tăcea, căci nu veduse pe dracul când pusese piedecă 
bietului unchiaș. — Să facem o cercare - - dise dracul cătră D-deu. — 
Ce fel de cercare. — Vețli vaca aceea care pasce pe malul acelei 
vâlcele? Dă-i brânci se cadă în vâlcea și după ce o va vedea stă
pânul ei, s’o scot eu, și se audî că tot pe mine are se mă blasteme, 
și când voiu scote vaca de acolo are se-ți mulțămescă ție.

Nu se pote, satano, tu minți dise D-deu. — Cercă Domne, 
și te vei încredința.

D-deu făcu se cadă vaca în vălcea, care era afundă; stăpâ
nul vădend acesta, începu se blasteme pe dracu spumegând de tur
bare. Apoi opintindu-se se scotă vaca de acolo, de ce nu putea, cu 
atât mai mult tot blăstăma pe drac, și-l umplea de înjurături. 
Atunci dracul venind în ajutorul omului fără a fi vădut de el, 
și împingând de partea cealaltă, făcu pe vacă se iasă afară. în
dată ce-și vădu vita scăpată, bietul creștin începu se-și facă cruce 
lăudând pe D-deu că l’a ajutat de-a scote-o.

Vedi Domne că nu ți-am mințit, dise dracu plin de bucurie, 
tu ai îmbrâncit vaca și pe mine mă blastemă; apoi eu i-am scă- 
pat-o și pe tine te laudă. Ore dreptate e asta? — Taci satano, 
dise D-deu, că nu se pote ca se nu fi ciuca tuturor răutăților.

Aideți mai departe.
Ducându-se mai departe, vădură lumea că eșia dela biserică, 

între acea lume era și o babă bătrână, care abia se târea răză- 
mată pe un toiag.

Dracul cum o vedu trecând pe lângă densul, se arătă nu
mai ei cu chipul său drăcesc și-șî scose limba de un cot roșie ca 
mama focului strâmbându-se la densa. Biata babă vădendu-1 își 
făcu cruce scuipându-și în sin ^icându-i: departă-te de acest loc 
drace, ardă-te-ar focul Ghenei, drace. — O audi, Domne! dise dracul 
lui D-deu. Dar într’o clipă D-deu, care îl vădu-se când s’a strâm
bat la babă, îi trase o palmă, care îl făcu să să rostogolescă urlând 
și chelălăind până în fundul iadului.

Culesă de I. C. Negrescu.
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Cântece poporale.
Mândrulița mea iubită 
Și de mine despărțită 
Eu cu jalea ce trăesc 
De dorul tiu mt topesc 
Și când îmi aduc aminte 
De-ale nostre dulci cuvinte 
Cum trăiam noi cu iubire 
Fără lec de despărțire 
Când o fi nu ne-am v(flut 
Forte mult ni s'a părut 
Dar acum nu ne vedem 
Cum putem de ne răbdămd 
Ce pote asta se fie 
Că tu nu-ml scrii carte mie; 
Nici carte tu nu-mi scrii 
Nici la mine tu nu vil 
Și astăți până la prâwj, 
De trei ort ochii mi-au plâns. 

Ceriu i plin de multe stele 
Eu cuprins de mare jele 
Plini îs munții de păduri 
Eu plin de multe gânduri. 
Eu s îmbrăcat cătănește 
Inima mi se topesce 
Și mi-ajunge-un dor și-o jele 
După drăguțele mele 
După pomii înfloriți 
După prietini și iubiți 
Când eram la fete drag 
M’a jurat nemțul sub steag 
Sub steag roșu de mătasă 
Trei ani se nu vin acasă. 
Dar se ști mândruța mea 
Că trei ani nu mi vedea 
N'oi umbla sara prin ploi 
Nici nu mi-i vedea la voi;

Mi -or da pușcă cu oțele
La grumaz mi or pune steR 
Că trei ani vreu se mi’nșele. 
Frate frățiorul meu 
Mi topesc de dorul teu 
Ași veni frate acasă 
Ce se fac că nu mi lasă? 
Puneți frate mâna-n șele 
Și trage una de jele 
Și-mi trage una și mie 
Si te-aud din cătănie; 
IrunȘă verde lemn frumos 
Rimái tată sănătos
Eu mi duc pe drum în jos.

Țjodnariu,
c. r. gendarm în Jfupres (Jjcsnia).

Poesii poporale clin Bănat.
Mi dusei pe drum la vale 
Mi’ntâlnil cu badea'n cale 
Cu clăbățu plin de pene 
Eu cerui num’o peniță 
Bădița ceru guriță.
Nu pot ca si-țl dau guriță 
Că gura mi căntărită 
Cu căntariul satului 
Pre sama bărbatului 
Cu căutare d’ale mici 
Pre stima altor voinici;
Cu cântare d’ale mari 
Pre sema a lor șumarl.

lac aici m’aș face-o casă 
Rămețenil nu mi lasă 
Că ei au fete frumose 
Și le lasă var’ acasă 
Se culegă crastavețl 
Ele apucă prin buezl 
După pui de turculețl.

Pe ulița mândrii mele 
Latră câni latră cățele
Și gândesc că' eu moi teme. 
Tune turbu’n tine câne 
Și’n stăpânul ce te ține 
Că nu te ține legat 
Se'ml trăesc eu traiu’n sat 
La muieri fără bărbat 
Și la fete care’ml plac.

Din Valeadiem.

Fruntță verde cucuruz 
Fete ca pre la noi nu-s 
La obraz ar fi frumose 
Dar la țdle cam trănțdsi.

Din Jebel.
Părechiă t in eră de Romám din orașul Bistrița la ei acasă.

Dunărică apă lină
Flore din grădină,
Eu mi duc în țirl striine 
Flori de mătăcine
Și n’am pe nime cu milă 
Flore din grădină
Și n’am pe nime cu dor 
Flore de muhor
Nici n’am pe nime cu drag 
Florică de fag
Si’ml pună mâna la cap
Florică de mac
Si'mi întrebe de ce zac
Florică de mac
Se ’ml pună mâna pe frunte 
Flore dela munte
Se mi’ntrebe multe multe
Flore dela munte.
Remânl satule pustii
Hőre de gutái
Remânl satule în ceță 
Flori de ismă criță.
Inima mea tot suspină

[ Flore de sulcină
Că ea ’n lume i mai striină
Flore de sulcină
Eu merg cătană 'n Sibil 
Flóré de gutái
Merg cătană la ’mpiratu 
Főié ruptă’n patru.
Domne bate’l de noroc 
Flori de busuioc
Că mi-s viu și mórte’ml rog 
Flori de busuioc.

George Cáfană,
învdfâtorlu.



PAG. 200 „REVISTA ILUSTRATĂ.“ ANUL I.

Diverse.
Din incidentul cu mortea Imperătesei-Reg-ine, în comuna 

Șoimuș s’a făcut o colectă pentru o missă fundațională, ce va fi 
de a se celebră la dina de 10 Septembre a fiecărui an, în biserica 
gr. cat. din Șoimuș, întru amintirea regretabilului cas întâmplat. 
Documentul pentru instituirea acestei fundațiuni s'a trimis Prea 
veneratului Consistoriu episcopesc gr. cat. de Gherla spre aprobare.

f Mitropolitul Miron Românul din Sibiiu a repausat Dumi
necă noptea la 17 1. c. și s'a înmormântat Joi la 20 1. c.

Bibliografie.
In editura Academiei române din Bucuresci au apărut acum 

de curând următorele cărți:
1. Catalogul manuscriptelor românescl, întocmit de I. Bianu biblio

tecarul Academiei române.
2. Etymologicum Magnum Romaniae, dicționarul limbei isto

rice și poporane a Românilor, lucrat de neîntrecutul nostru filo
log și bărbat erudit B. Petriceicu-Hașdeu. Tom. IV.. Introducerea. 
Acésta introducere, ce se estinde pe 280 pagine, plus apendice 
de 3 pag., conține istoria lui Negru-Vodă, seu Un seclu și jumă
tate din începuturile statului Țărei-Românescî (1230—1380.) In 
precuvântare dl autor, ne spune că cu acesta încâtă de a mai pre- 
urmă cu publicarea marelui Etymologic. Avem dar 3 tomuri în
tregi și introducerea la tom. IV’. Dacă se putea esecuta acest op, 
după cum și-l concepuse neajunsul nostru domn Hașdeu, de bună 
semă că valoră mai mult de cât jumătate din tot ce avem noi 
tipărit până acji. Nu se pote însă. Doctul corp academic a pus 
capăt acestei lucrări încă în 27—29 Martie 1897 lăsând dlui Haș
deu numai un an de a’șî urma lucrarea pe spesele academiei, res
pective a M. S. Regelui Carol I. Atunci (în Martie 1897) On. 
corp al academiei a decis compunerea altui dicționar al limbei ro
mâne, care se fie mai scurt fi st se gate mai curend. Din parte-ne 
credem că unui op de adevărată valóre — cum e bună 0ră Magnum 
Etymoligicum — nu i se pote limita timpul, în care se fie gata, 
nici măsura înainte spaciul — cât va cuprinde. Am voi se seim 
de este om serios pe lume care se potă spune cu certitudine: 
opul meu acela și acela va cuprinde nesmintit atâtea pagine și va 
fi gata atunci și atunci, bine înțeles: opul se fie de o adevărată 
valóre. Multe și de multe ori trebue se adaugă orî omita un autor 
până-și vede opul în realitate, după cum și-l avea în imagine.

3. Cimiliturile Românilor de Artur Goroveiu.
4. Materiale pentru Climatología României de St. C. Ilepites.
5. Rafinarea petroleului crud în statele unite ale Americei, 

de Victor S. Gutzu.
6. Bucurescil până la 1500 de G. I. Jonescu-Gion.
7. Sediul bacilelor leprei de Dr. V. Babeș.
8. Primul proiect de constituțiune al Moldovei din 1822 de 

A. D. Xenopol.
9. Domnia lui loan Caragia 1812—1818 de A. V. Ureche.
10. Pretendențt domnescl în secolul al XVI lea de N. Jorgift^
11. Un poet moldovén din vécul XVIII Mateiu Milo de I. 

Tanoviceanu.

12. Bibliografia românescă veche. Făscioră pag. 1508—1588.
13. Literațil oposanți de Ioan Kalinder.
14. Analele academiei române. (Seria II. Tom. 1897—1898).
15. Manuscripte din biblioteci streine.
»Revista Orăștiei« dă un premiu abonenților ei sub numele 

Foițe alese, conținând poesiî, novele, schițe și anecdote, o broșu
rică de 96 pagine.

In tipografia connaționalului nostru dl A. Todoran din Gherla 
prind a-mî tipări scrierile mele în broșure de câte 3 cole 8° mare 
(48 pagine) și învălitore. Primul volum ce e sub tipar se chiamă 
„Novele și schițe11. Volumul întreg de (10—12 broșure) abonat an
ticipative costă 3 fi. (8 franci), er abonat în broșure separate 40 cr. 
(1 franc) fiecare broșură — spedată franco. Abonamintele sunt a 
se face numai la autorul Ioan Pop Reteganul în Retteg, Transil
vania. — Broșura I e deja tipărită. —

A apărut revista enciclopedică pentru familii »Eoia pentru 
toți« sub direcția dlui Stăncescu. Abonamentul 7.50 lei pe an. 
Un număr 15 bani.

„Schițe din Italia“ e numele unui op ce a tipărit dl T. Bule 
din Beiuș în Tipografia dlui A. Todoran în Gherla.

Gâcitură silabică.
— De 1. Nițu Pop. —

1

3

Numeri! sunt a se înlocui, cu câte 
■» o silabă, dar așa, că silabele: 1 și 2, se 

ne spună numele unei specie de cântare; 
_____ 1 și 4, numele unei ocupațiune feme- 

iescă: 3 și 2, un ce forte plăcut pen- 
tru candidați! de nuni (nănaș); er 3 și 4. 
odorul cel mai scump pentru o mamă 
iubitore.

Deslegarea va urma în broșura XI. Intre deslegători se va 
sorta opșorul: »Pintea vitézül.« Red. »Rev. Ilustr.«

Telefonul redacțiunei.

Porumbița: Vna în broșura a Xl-a, alta în a XII-a.
Dlui D. D. Poppa, Iași. Mulțămim de cele trimise, care se vor publica ne

greșit în broșura XI ; cele promise vor fi binevenite.
Dlui Meteor. Au sosit. In Novembre s’or tipări.
Dlui Ș. Au sosit prea tânjiu; de sciam așteptam cu plăcere !
O Albă-Iuliana. Mulțămită! In broșura ce urmeză le veți vedea tipărite.
Nițu. Finea nopților de ghiață?
Dlui A. Pp. Ce nu putem folosi, se vê înapoem pe spesele dvôstre?
Dlui Sècaçianul. Nu vê superați dacă nu putem împlini cererea dvdstră; Rev. 

Ilustr.« e mai mult fôie literară și dacă fără vôie se face vre-o greș61ă în vre-o 
schiță biografică, care greș êl ă însS nu jignesce pe nimenea, de ce st4 se facă vorbe?

G. C. M. »Trei umbre«, »Pentru ce?K nu se pot publica. Traducerea pro
misă vom vedea-o, apoi ne vom esprima despre ea.

Notele doinei lui Șuluțiu. Ne întrebați că de ce nu le-am publicat? Din 
99 de cause, cari se reduc la doué voibe: nu-s bani. Apoi spuneți: »Cred că ați 
putea se le vindețl, dacă le ați tipări, nu ați remânea de daună.« Dvdstră așa se 
vede că nu sunteți păcălit, de aceea n’ar strica se faceți o probă: Tipăriți-le pe 
risicul d-vdstre apoi ne spuneți cum ați scos banii din ele; noi abonăm 2 esemplare : 
unul pentru redactorul și altul pentru editorul acestei reviste plus, că vê facem în 
revistă anunțul gratis. Complimente!

iHermes® — Nu sé p6te-

Cuprinsul broșure! X. »Un bob de rouă« (poesiă) pag. 181. — »Iosif Sterca Șuluțiu de Cărpiniș« (cu ilustrațiune) pag. 182—183- — «Pe cine s£-ți 
alegi de nevastă« pag. 183 —185. — »Sfat« (poesie) pag. 185. — »Dolores« pag. 186—187. — »George Cătană« (cu il.) pag. 187—188. — » Omilia vana« (poesiă) pag. 188. — 
»Maley și Malone« pag. 189. — »Din copilărie« pag. 189—190. — »La E . . . * (poesiă) pag. 190. — »Impărătesa-Regină Elisabeta*  (cu il.) pag. 191 —192. — »Vorbă 
veche« (poesiă) pag. 192. — »Adunarea din Beiuș a Asociațiunei« pag. 193—195. — »In natură« (poesiă) pag. 195. — »Ursitorele pădurii fermecate« pag. 195. —■ 
»Credință și pietate« (poesiă) pag. 196. — »Musicantul cel serac și colegul lui*  pag. 196. — Ilustrațiunea »Târg de țeră la Hațeg*  pag. 197. — „Brânca“ (descântec) 
pag. 198. — „Dumnezeu și dracul“ pag. 198. — „Poesil poporale“ 199. — Diverse, Bibliografie, Gâcitură, Telefon pag. 200.

Proprietar și editor: loan Baciü. — Redactor responsabil: Ioan Popu Reteganul. — Tipografia Carol Csallner, Bisțrită.


