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*Pune Domne pază gurei mele4

Póte »motto« ales de mine 
la scrierea unei biografii va 
uimi pre multî dintre cetitorii re
vistei nóstre, dar îmi vor per
mite acésta atunci, când acesta 
e tot odată devisa acelei per- 
sóne destinsă, a cărei biografie 
pre scurt, mé încerc a o des
crie în șirele următore.

Da! »Pune Domne pază 
gurei mele« a fost și este un 
principiu cardinal al escelen- 
ției sale, Prea sânțitului Domn 
Episcop al diecesei Gherla, 
Dr. Ioan Szabó, a cărui posă 
în lipsa unei mai bune, o re
producem prin ilustrațiunea pre- 
sentă. Acesta a fost principiul 
seu ca student, acesta a fost 
principiul seu ca teolog și ace
sta a rémas și în fliua de afli 
când este un înțălept păstor al 
unei estinsă turme- Și e un 
principiu în adevăr forte înțe
lept și forte greu de reálisát; 
o împrejurare, carea escelenției 
sale îî servesce cu atât mai 
mult spre laudă, cu cât chiar 
prin realisarea acestui principiu 
a impus și impune și de pre- 
sent, atât inferiorilor sei cât
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chiar și personelor mai înalte 
Și în adever; o însușire mai 
vrednică de admirat, de cât a 
vorbi totdeuna cu rară înțelep
ciune, abia am putea-o afla în 
un loc mai bun ca’n capitlul 
unui cap bisericesc.

Cine a avut fericirea a 
conveni cu escelenția sa, e prea 
convins că tnotto ales de mine 
e numai o prea slabă carac- 
terisare a vorbelor înțelepte 
de cari face us totdeuna și la 
totă împrejurarea episcopul Dr. 
Ioan Szabo.

S’a născut la anul 1836 
și-’șT trage originea din comi
tatul Sătmar. Școlele elementare 
și medie le-a absolvat în Ora
dea mare, impunând colegilor 
sei prin seriositatea și înțelep
ciunea ce avea deja încă atunci 
în primăvara etăței sale. In 
urma capacităței sale rare, după 
absolvarea teologiei fu consa
crat de preot celibe (la 4 Sep- 
tembre 1859) și în prea scurt 
timp fu denumit de canonic al 
capitlului archieresc.

Atât colegii sei, cât și 
capul bisericesc s’au convins 
prea ’curend, că în tinerul și
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activul canonic au câștigat o putere mare, un stîlp neclintit pen
tru biserica nostră și un om menit pentru cârmă și născut pentru 
muncă continuă. Fiind concredut cu conducerea seminariului, ca 
rector, și-a arătat pe deplin, că ce șcie și ce pote. Nu era teolog di
ligent, străduitor, care se nu fi aucjit vorbe blânde și espresiunî 
de recunoscință, laudă și încurăjare din gura bunului rector. Nu 
era teolog, carele deși în urma negliginței sale ar fi meritat pote 
tratamentul cel mai neîndurat, se nu fi fost pus în uimire de ad- 
moniările părintesc!, fine, pline de blândeță și bunăvoință cu car! 
se nisuia el al aduce la calea adevărului. Ceia-1 iubeau, ceștia 1 
stimau și cu toții-1 admirau ca pre un păstor bun și prudent. Dar 
acesta nu a rămas numai între păreți! seminariului, ci a eșit în 
afară și stima ce și-o câștigase în cercul discipulilor sei, se lățisă 
potențat și în cercul lumei culte a vieței sociale, așa că Maiesta
tea Sa îl află de vrednic a-1 denumi ca episcop în diecesa Gherlei, 
cea ce se întemplâ la 18 Februar 1879, abia după 20 ani dela 
consacrarea sa pre carierea preoțască.

A me încercă se descriu imensul șir de fapte nobile ce a 
sevîrșit acest ilustru bărbat pre cariera sa ca cap al acestei die- 
cesă; a mă încerca se notific fructele neobositei activități ce a 
desfășurat el în demnitatea sa de episcop; ar fi un »pium desi- 
derium, '• ar fi ceva imposibil, căci atunci ași abusa de paciența 
cetitorilor și ași fi silit a trece forte mult preste cadrele acestei 
scurte schițe biografice. Că episcopul Szabo și-a împlinit datorința 
sa preoțescă și păstorescă cu o consciință și minuțiositate rară, 
că el a fost și este un preot în adevăr evlavios și model în totă 
privința: nimic nu ne dovedesce mai eclatant, ca împrejurarea, că 
chiar în urma acestor nobile merite, pontificele dela Roma l’a des

tins de trei ori cu distincțiuni rari, numindu-1 conte de Roma, 
sfetnic papal și archireu al curței papale, trei distincțiuni, cari sunt 
dovadă că el e preot și archiereu de model.

Dar nu numai obligămintelor sale bisericesc! și eclesiastice, 
ci și celor sociale a corespuns și corespunde episcopul nostru după 
cele mai stricte regule cavalerești. Nu numai în afacerile diecesei 
sale ci și în cele civile este unul dintre cei mai zeloși și activi 
fruntași a vieței sociale. Maiestatea sa în dóué rénduri și-a dat 
espresiune grației, și recunoscinței sale pentru meritele ce și-a câș
tigat episcopul Szabó și pre acest teren, oferindu-i Ia anul 1881 
crucea mijlocie de cavaler al ordului Francisc-Iosefin, ér la anul 
1883 crucea mare a aceluiași ord. Ca lângă cele trei distincțiuni 
papale, se fie ornat cu trei regale, la anul 1895 primi titlul de 
consilier secret intim al Măiestății Sale.

Și cu tóté acestea, episcopul Szabó și adi e tot omul cel 
vechiu, evlavios, blând, afabil, modest și iubitor de tot ce e bun 
și nobil. Și acji, când e cap bisericesc, primesce cu aceeași afa
bilitate, tractézá cu aceeași blândeță, și curtoasie pre cel din urmă 
ștudent ca și pre ori care canonic. Dar dacă Papa dela Roma l’a 
distins cu trei titluri predare; dacă bunul nostru rege i-a dăruit 
trei distincțiuni rari; D-qleu, părintele tuturor și judecătorul cel mai 
drept încă la aflat demn de o distincțiune prețiosă dăruindu-i să
nătate și tărie pentru îndeplinirea datorințelor sale nenumărate și 
învrednicindu-1 a purta falonul bisericesc în decurs de 40 de ani 
spre fericirea și bucuria tuturor credincioșilor sei. Și noi dorim 
și sperăm, că atotputernicul îl va învrednici și mai departe cu să
nătate deplină spre a și putea conduce turma și a putea pune cu
nună operelor sale marinimóse.

povestea dorului.

Creptat, cu dorul braț la braț 
fie coborearp spre vale,
Jfu-i drum pe unde treceanj noi, 

filei cale.

€1 Îmi spunea up vis frumos,
3>e~o fată mândră zimbifore,
Ce-ai di ce că e ruptă chiar

2)in sore.

Ș’apoi cântarp cu tainic glas 
Și eu și dorul suspinând, 
Cr visul nu-mi eșia de loc

J)ip gând.

_flud ș'acum că-mi spune dorul 
gficeta-și vis ca și’nainte
Și chipu-i îmi plutesce ’ntruna 

Jp minte. Sabiq.

La fceDaai^ă.-,

Ion eși din casă buimăcit, cu pașii abătuți, așe<Jendu-și cu 
grabă în grumazi băierile traistei încărcate cu de ale mâncării — 
afară îl așteptau gendarmii se-1 ducă la temniță.

In urma lui venea cu-n fel de supărare forțată Chiva, nevasta 
lui, o femee ocheșă, dar mai potrivit ai putea-o numi fată, căci 
clor abia împlinise 18 ani.

In prag Ion se opri întorcându-se cătră Chiva. Ochii lui mari 
și negrii îi ridică asupra ei, și fața lui de o frumsetă uimitore 
bărbătescă se întunecă sub durerea și sguduirea sufletescă, și două 
lacrămi mari ca bobii îi tremurau în gene.

Chiva se făcu albă ca păretele, cu capul plecat stetea fără 
se cuteze a-și ridica ochii, er mânile tremurătore, i-se jucau cu 
cornurile șurței.

— Se fi cu minte Chivuț-o, începu Ion cu vocea trăgănată, 
se fii cuminte, și se-ți păstrezi cinstea. Se grijestî de casă și se fi 

silitore. D-deu alduitul se va îngriji și de tine ca se poți trăi de 
pre o di pre alta. Așteptă-me Chivuț-o dragă cu credință până mi 
se vor împlini anii de temniță. Si dacă voi avea qlile mă voiu în- 
torce și erășî vom fi fericiți, și de voi muri peacolo Chivuț-o, 
D-qleu se te povățuiescă, fă cei vrea.... mărită-te erășî.

Aici Ion sfârși cu un plâns sfâșietor, și cuprinse în venjo- 
sele lui brațe trupul tremurător al femeii, strengându-1 cu putere 
la piept. O strânge cu puterea și farmecul, cu care îșî strânge 
avarul comora de care scie că trebue se se despărțescă, și plân
gea ca un copil, că nu o pote lua cu sine. Simțea căldura trupu
lui ei, și beția voluptosă a sinului ei rotungior lipit de pieptul 
lui, și cugetul că pote acum o ține în brațe pentru cea din urmă 
dată, sta se-1 scotă din minți.

Gendarmii îi priviră o clipă cu-n fel de nepăsare stupidă, 
apoi porunciră lui Ion cu voce sălbatică se pornescă înaintea lor.
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Chiva se desfacù din brațele lui, ér Ion șovăitor porni pe 
drum urmat de gendarmï.

Mergea cu capul plecat, și par’ că-i lipsea puterea sê pă- 
șască și se clătina în tot trupul, aprópe së cadă la ori și care paș 
ca omul beat.

La temniță......... și încă pe patru ani! Și când se gândea
că e nevinovat, îi venea se înebunéscâ nu alta.*

înainte de acésta cu un an era încă flăcău, cel mai de cinste 
flăcău în sat, și sîrguincios, chipeș colea, de se uitau tóté fetele 
cu ochii dulci la el.

Câți bocotani nu ș’ar fi dat fetele după el, dar lui nu-i tre
buia decât Chiva, cea mai săracă, dar și cea mai frumosă fată 
din sat.

Ea săracă, eu sérac, cugeta Ion, ne potrivim bine și apoi 
unde e dragoste dă D-deu de tóté. Și Ion s’a însurat și a luat pe 
Chiva cea frumosă, carea nu avea alta avere decât ochii ei de ci- 
córe. perul galbin și mătăsos ce-i bătea până în glesne, un cap 
cum s ar dice îngeresc, ce împodobea un trup svelt ca tras prin inel.

Și trăiau bine și în îndestulire în sărăcia lor. Lumea vorbea 
multe, că a fost orb când s’a însurat, că Chiva îi va pune corne, 
că prea e în firea ei, să uită cu coda ochiului la toți, dar Ion nu 
le băga în samă.

Li-e ciudă, spunea el cu fală de câte ori auçlea astfel de vorbe, 
că nevasta mea e cea mai frumosă nevastă din sat, și atâta! Ca omeni 
săraci, lucrau pământul arendașului, un grec spân și chior, de se-1 
pui ciuhă de spăriat.

Intr’o di pre când erau în lucru, arândașul ca din întâmplare 
a dat cu ochii de Chiva, Ion vedea cum Grecul se uită cu lăco
mie la ea, că începe vorbă cu dânsa, dar în samă nu a băgat 
lucrul.

Ce-i păsa lui, scia dór că nevasta îl are drag, și dór ar fi 
fost și rușine s’o témâ de ori și ce pocitură.

Din diua aceea însë Ion băgă de samă, că arândașul începe 
a umbla pre la casa lui, mai cu o trébâ, mai cu alta, că Chiva 
e chemată tot des la curte la lucru, mai totdéuna singură, și că 
pre el îl trimite arândașul de multe ori, atât cu trébâ cât și tără 
trebă prin satele vecine.

Lui Ion ii băteau la ochi tóté acestea și nu-i cădeau bine.
Intr o sară venind acasă delà lucru. 1 a găsit pe arândașul glu

mind in portă cu Chiva. Acum îșî pierdu și Ion răbdarea.
— Se-ti spun dle o vorbă ca o sută, începu el, în casa mea 

se nu-țî mai pui piciorul. Când vrei se-mî dai ceva de lucru, chia- 
mé-mé prin slugi, că ai destule, cum chiemi și pre alți omeni, în- 
țelesu-m’ai?!!

Arândașul se făcu roșu ca racul.
— Cum, sărântocule, tu cutezi se-mi vorbesci așa?
— Sărăntoc ne-sărântoc, dar în casa mea eu îs stăpân, — ia 

rëspuns Ion cu linisce intrând în casă.
Chiva grăbi după el. Acum Ion voi sé se apuce cu gura de 

ea, că-1 face de batjocura satului, dar Chiva îl cuprinsă pe după 
cap, începu al săruta și ai mulțămi, că o a scăpat de arândaș, și 
i-a dat drumul de pe la casă, că de un timp încoce tot în pi
ciorul ei era.

Și lui Ion în fața acestora ori ce cuvânt aspru de mustrare 
i-se opri pe buze, îndrăgindu-șl nevasta și mai mult.

Din diua aceia arândașul nu a mai dat pe la casa lor, dar 
nici la lucru nu i-a mai chemat, nici pre el nici pre Chiva.

La câteva séptëmâni, nóptea hoții iau spart grânarul arên- 
dașului, și i-au furat mai mult grâu. Arândașul trimbiță prin sat, 
că Ion e hoțul, și Ion se jura pe cer și sóre înaintea tuturor, că 
e nevinovat și sta se între în pământ de rușinea ce i-a făcut-o 
arândașul.

Nu mult după aceea arendașului i-au ars mai multe clăi de 
fân afară la câmp, nesce fân rëu și ploat, care fiind asigurat în 
contra focului, arândașul a căpătat pre el mai mulți bani decât 
a fost vrednic.

Dar arândașul erășî trimbiță prin sat, că Ion l’a aprins, și 
Ion înzădar se jura că nu-i de vină, căci acum și unii omeni 
începeau a da credëmént arendașului.

Arândașul l-a dat pre Ion la judecată. Avea bani destui ca 
se apese cumpăna în partea lui. Omului sărac nici înaintea legii 
nu i dau creçlëmênt. L’au judecat pe bietul om la 4 ani temniță.*

Și cum mergea înaintea gendarmilor, i-se făcea negru înain
tea ochilor, când îșî aducea aminte de 4 ani de temniță. Om tinăr 
însurat abia de un an, să-și lase nevasta, cea mai frumosă și mai 
drăguță nevastă din tot satul și se mergă pe 4 ani în temniță, 
nevinovat! Amar s’a mai rësbunat afurisitul de arândaș!

Scia el de ce l’a înfundat pre el arândașul fără de vină în 
temniță, ca se rămâe Chiva singură.

Dar tot nu va ajunge la nimic. Chiva îl are drag, Chiva e 
muiere cinstită și tot cinstită va rămânea până se va reîntorce el 
din temniță. Pocitura de arândaș tot nu o va putea înșela.

Și în dragostea-i nebună față de nevasta sa era firm con
vins despre statornicia, cinstea și credința ei, așa încât când s au 
deschis înaintea lui porțile temniței, Ion a întrat cu aceea mângâ
iere și linisce sufletescă, că Chiva, nevasta lui, nu e o atare fe- 
mee, care se fie în stare se-1 înșele.*

Era pre la mijlocul iernii, un frig cumplit cum arareori s’a 
mai pomenit, și o zăpadă până în genunchi.

Sorele asfințise, diua se învăluia cu nôptea.
Ion tremurând stetea în pragul căsii sale gata se între. De 

4 ani n'a mai călcat preste acest prag; 4 ani împliniți a stat în 
temniță, și acum scăpat cu viâță, cu ajutoriul lui D-deu, s’a în
tors acasă.

Și acum era tot precum s’a dus, înalt, sdravân și chipeșiu, 
numai obrajii-i erau mai veștezi, mai supți.

Mâna-i tremură, pe clanța ușei, și nu avea putere s’o des
chidă, în casă era lumină, meciul era aprins, căci o rază de lu
mină furișată prin gaura ușei, strălucea pe păretele tinȘii.

Așa stetea Ion în prag, și putere nu avea se apese clanța, 
ca ușa sé se deschidă, par’ că-i era frică de ceva. Dus fiind de 
patru ani, acum par- că se temea se între în casa lui, ca și când 
ar ședea străini în ea.

In urmă totuși șovăitor deschisă ușa și întră oprindu-se 
locului.

O femee ce stetea cu spatele cătră ușă se întorsă spăriată 
îndërëpt, era Chiva. Tot cea vechiă era și acum, numai obrajii 
îi erau mai lungăreți și mai veștezi, sinul cu mult mai desfăcut 
și nu așa rotund și bulbucat pe cum era, trupul nu-i mai era așa 
suleget, era mai compactă și la talie mai fără formă, dar era tot 
frumosă și acum.

Ion o învălui cu o privire lacomă și pătimașă.
—• Chivă, Chivuț-o, nu me cunoscï? Eu sum Ionul teu cel 

scump, și făch doi pași cu brațele deschise spre ea.
Chiva se făcu albă ca păretele, ochii și-i purta cu spaimă 

în jur și cădii fără putere pre o laviță.
Ion îngălbini și el.
— Cei cu tine Chivo, întrebă grăbit, uitându-se cu băgare 

de samă jur împrejur prin casă.
Deodată un tremur îi sgudui întreg trupul și ca năuc se 

lovi cu palma peste frunte.
In un colț de casă un copilaș ca de 3 ani, se juca cu o 

mâță mare și négrâ, și lângă el în legăn un al doilea durmea cu 
mânuțele desfășate.

Ion făcu un paș spre copii, fața i-se întuneca, și ochii i-se 
încruntară în sânge. Chiva sări repede oprindu-se între el și între 
copii, întindându-și brațele ca și când ar voi se-i apere, și uitân- 
duse la Ion cu o privire rugătore.

— Chivă, răgni Ion, a cui sunt copii aceștia? și buzele îi 
tremurau. Chiva lăsa privirea în pământ, îșî deschisă gura spre 
graiu, dar o vorbă nu era în stare se rostâscă.
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— AucJT Chivo, răgni Ion și mai tare, acu-i sunt copii ace
știa? Și o apucă cu amândouă manile de umeri scuturându-o așa 
de tare, cât cămeșea subțirică de giolgiu, i-se rupse, și unghiile 
lui Ion au intrat în carnea-i albă și fragedă înroșindu-se de sânge.

— Ai mei Ioane, ai mei, strigă Chiva cu durere, păcatele 
mele, ce se me fi făcut? Era se mor de fome. Arendașul m’a 
mai ajutat, trebuia se-i fac pre voie, păcatele mele, și începu a 
plânge cu hohot.

Ion cădii sdrobit pre un scaun.
— De aceea m’a-țt trimis voi pre mine în temniță, oftă el 

într’un tărqliu printre dinți.
Apoi se făcu tăcere în casă.
Ion ședea cu obrajii îngropațî în palme și din când în când 

ofta lung și năbușit, Cliiva se învârtea pre lângă foc cu ochii plini 
de lacrămî grijind de mămăliga ce ferbea, er în brațe se schinceia 
copilașul spăriat, pe care zadarnic cerca ca se-1 ogoaie.

Chiva așeqlă mămăliga pe masă, galbină și călduță, aburind 
cât îți gădălea mirosul.

— Ioane, începu vorba Chiva cu frică și sfielă, i-a vino și 
îmbucă ceva.

Ion ca și când nu ar sci ce face, fără voie și fără putere 
se scolă și se aședă după masă.

Chiva luându-și copilașul cel mai mare în brațe veni și ea 
la masă. Ion se cutremură uitându-se la copil cu o privire sălbatică.

— Pui de șerpe, găngăni printre dinți numai pentru sine, se
măna cu arendașul ca ou cu ou.

Copilul spăriat de privirea lui Ion începu se plângă ascun- 
dendu-se la pieptul mamei sale.

— Fă se tacă jigăraia aceea că me asurzesce, răgni Ion, 
ieșind afară din casă fără de a îmbuca ceva, și trântind ușa după el.

Afară se aședă pre podmol, și îngropându-și fața-’n mâni, 
a stat multă multă vreme așa, și gânduri cumplite îi munceau și 
frământau mintea.

Când a intrat din nou în casă, era par’ că schimbat. Nu se 
mai observa pre el nejiniscea și neastepărul de mai nainte, părea 
un om împăcat cu sortea, care a chibzuit și a hotărit cu stător- 
nicie că ce are se facă.

Copii durmeau amândoi, er Chiva ședea pre marginea pa
tului așternut deja, și plângea.

— Nu mai plânge Chivă, o agrăi el cu o voce aspră și po- 
runcitore.

Chiva se uită la el cu o privire fricosă, și căflând în genun
chi îî cuprinsă piciorele rugându-se desnăjduit: Ertă-me, ertă-me! 
Ion își întorsă privirea se nj o vadă.

— Te iert, te iert, numai lasă-me și-și desfăcii piciorele din 
încleștarea brațelor ei.

Urmă apoi o lungă tăcere, în care nu se audeau decât ge
metele Chivei și oftatele lui.

— Nu ne-om culca Ioane? întrebă în un târdiu sfiosă Chiva.
— Bine flicî, răspunse Ion rece și apăsat, se ne culcăm. j
Chiva își lepădă în grabă vestmintele, remânend în o iie j 

subțirică de giolgiu, mișcându-să voluptos pre dinaintea lui Ion , 
voind par’ că cu farmecul formelor corpului ei, se-1 îmbete, se-1 
cucerescă clin nou, și se-1 facă să-și uite supărarea, se o ierte. !

Ion o urmărea cu ochi aprinși, sângele îi ferbea în vine, șo- i 
văitor se sculă de pre scaun voind s’o cuprindă în brațe, fâcu I 
un paș, dar se opri brusc locului, întorcându-i spatele-

încet își deșfăcu apoi curelele dela opinci, se desculță trân- 
tindu-se îmbrăcat în pat.

— Nu te desbracî? îl întrebă Chiva mirată.
— M’am dedat așa din temniță, mai bine' îmi place așa, 

îi respunse Ion cu silă.
Chiva stânsă meciul, apoi se aședă în pat lângă Ion.
O clipă stătu nemișcată, apoi încet, încet își întinsă brațele 

gole, luându-1 de după gât, și apropiându-să cu trupul de trupul 
lui. Ion simți cum îl furnică și fiori dulci îî trec prin tot trupul, 
simțea cum trupul ei cald și molatic se încolăcesce în jurul lui 
tot mai strâns și mai voluptos, și in un moment de beție sensu- 
ală, o strânsă cu putere în brață, încât simți ferbințala sinului ei 
ce se sbate cu putere lipit strîns de pieptul lui.

In momentul următor însă cu un fel de disgust, o lăsă din

brață, și încet desfăcendu-se din îmbrățoșarea ei, se întorsă cătră 
părete ....

-— Ioane, Ioane, se rugă tânguitor Chiva, cercând se-1 cu
prindă în brațe din nou, ertă-me, sărută-me Ioane numai odată, 
ca se sciu că mai iertat.

— Lasă-me în pace de astădată, sum obosit de drum, am 
lipsă de linisce îi respunsă Ion, prefăcându-șî vocea somnurosă.

Ion se făcu că dórme, și cufundat în cugetele lui par’ că 
nici nu audea gemetele Chivei, ce se sbătea desnădăjduită lângă el.

In un târdiu Chiva se linisci, adorniisă.
Ion se ridică cu bagare de samă în genunchi. Radele lunii 

străbătând prin ferestă cădeau și luminau fața Chivei, care dur- 
mea liniscită pre spate cu mânile puse cruce pe piept. Lăcrămile 
ce-i tremurau în genele închise, sclipeau în lumina lunei ca nesce 
diamante.

Era așa de frumosă, și ademenitóre cum durmea, încât lui 
Ion ochii i-se umplură de lacrămî, și cu gura lacomă se plecă se 
o sărute.

Dar înduioșarea lui ținu numai o clipă. In momentul urmă
torii! fața lui luă o espresie selbatică, cu iuțela fulgerului îi smulsă 
perina de sub cap, și așeqlândui-o pe gură, începu a o înăduși. 
Chiva se sbătea sălbatic, er Ion îi apăsă perina pre gură din tóté 
puterile.

Din când în când se aucjeau năbușit gemetele ei și rugările 
se o ierte, la ce Ion rîdea sălbatic.

— Se te iert eu ți-ar plăcea? Se mé înfund! er în temniță ca 
se poți trăi er cu arendașul, cum m’a-țî înfundat și în rândul tre
cut, — ha — afurisita — și apăsă cu putere din ce în ce mai 
tare perina pe gura ei.

Trupul Chivei se mai sbăth câteva minute desnădajduite, apoi 
încet, încet se linisci, și numai pieptul i-se mai umfla în resuflărî 
greoie, rari și înăbușite, până-ce și acestea se curmară în un hor
căit selbatic și desperat.

Ion stătu încă multă vreme cu un fel de bucurie sălbatică 
apăsând perina pe capul Chivei, er când aruncă perina din mână 

i trupul Chivei era deja rece, murise de mult. Privi apoi scrutător 
la sărmana victimă și convingându-se că Chiva a murit, cu o miș
care bruscă a împins cadavrul spre părete, și a sărit jos din pat.

Apoi încet s’a apropiat de locul unde durmeau mititeii, și 
cu o selbetică furie i-a sugrumat pe amândoi copilașii, și liniscit 
ca și unul care și-a împlinit bine lucrul, îșî încălță opincile și dis
păru în nopte.

Preste cât-va timp, clopotele din turnul bisericei erau bătute 
cu putere în o dungă, în sat era foc, ardea la arendașul. Casa, 
grânarul, grajdurile și tóté câte le avea grămădite în curte erau 
încinse în flăcări, era o adevărată mare de foc, care înghițisă în 
un moment tată bogăția arendașului.

Satul trezit din somn cu mic cu mare se silea se potolescă 
focul, numai un om singur stătea nemișcat în mijlocul curții, fu- 
mându-și în tignă luleaua, ca și când s ar delecta în vâlvătaia de 
flăcări, carea înroșea ceriul — era Ion.

NIai privi odată scrutător în jur, și convingându-se, că focul 
a încins totul, Ion se depărtă din curtea arendașului șoptindu-șî 
cu un fel de bucurie sufletescă:

— încalțe, m’am résbunat.
$

In dori de diuă Ion bătea în oraș la porțile temniței de 
unde a fost scăpat numai ieri.

. Pârcălabul îî deschisă porta și recunoscându-1 îl privi uimit.
— Ce-i Ioane, ți-ai uitat ceva la noi?
— Ba nu mi-am uitat, fără am venit se me primițî^înapoi. 
Pârcălabul îl privi cu ochi mari. :>Ai nebunit?!
— N’am înebunit, fără mi-am omorît nevasta, și ¡doi copii 

ce i-a avut până ce am fost eu închis aicea, și i-am pus foc aren
dașului, îî răspunsă Ion liniscit.

— Și dacă e se-mî faceți un bine, mai adause el cu-un fel 
de stupiditate comică, se mă închideți er în cușculia aceea unde 
am stat până acum. Acolo m’am dedat și mă simțesc ca acasă.

Și fără de a-i mai aștepta răspunsul porni încet și liniscit, 
spre șirul lung al umedelor și scundelor chilii, unde avea se fie- 
îngropat de viu.

€mih'ari.
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Dr. Ioan G. Sbiera.
(Urmare și fine.)

In 8 August 1875 fü însărcinat și cu suplinirea docenturei 
la catedra pentru limba și literatura română la universitatea din 
Cernăuț. Cu decretul clin 26 Martie 1886 fü ridicat »prea ilustrul 
și prea învățatul bărbat, Ion Sbiera, profesor public ordinar de 
limbă și literatură română, la gradul de doctor în filosofie-

In anul 1877 i-a succes a-șî cumpăra un cuib propriu în 
Cernăuț, o grădinuță cu casă într’o stradă laterală, ca se nu mai 
fie nevoit a se tot muta dintr’o casă într’alta cu numérósa sa fa- 
miliă. Acésta împrejurare i-a adus linisce recerută ca se potă munci 
și mai departe numai și numai spre binele patriei și a némului, 
ținând cont și de educațiunea scumpilor lui fii, din cari de present:

Rem-Modest, a studiat drepturile și se află aplicat ca adjunct 
pentru judecătoria din Sîrete.

Traian, asemenea a studiat drepturile, de present ascultant 
la tribunalul din Suceava.

Decebal și-a făcut studiele superidre la universitatea la facul
tatea teologică.

Radu și-a făcut studiele superidre la universitatea din Cer
năuț și anume la facultatea filosofică, secțiunea literară. De present 
e profesor la gimnasiul superior din Cernăuț.

Alexandru studiază acum clasa a VIII-a gimnasială în Rădăuț.
Mihaiu își urmeză studiele la gimnasiul din Cernăuț. Ace

știa sunt urmașii demnului profesor universitar și membru al Aca
demiei române Dr. Ioan G. Sbiera, bucuria părinților și fala némului,

Pre lângă munca cea multă și familia cea numărosă nu s ar 
mira nimenea dacă ar afla că dl Dr. I- G. Sbiera este om egoist, 
chiar avar; dar nu e așa! É darnic ca mai toți Românii noștri 
cei buni, nu e scump, când e vorba cu deosebire de binele na
țional. Așa d-sa pre lângă ce partea sa de grădină, ce i se cu- 
venia drept zestre cu soția, o dona școlei poporale din Poieni, 
locul natal al scumpei sale soții, mai cumpără dela o cumnată a 
d-sale partea ei de grădină și o dona numitei școle, numai ca școla 
sătăscă să potă fi lângă biserică și lângă casa parochială. Din acésta 
causă îl putem cu drept cuvént numi filantrop, care se gândesce nu 
numai la crescerea și bunăstarea fiilor sei proprii, ci și la cea a 
fiilor țăranilor din locul natal a scumpei sale consórte.

Dar se vedem pe dl Dr. Ion G. Sbiera ca autor, ca literat.
Din frageda-i tinereță îșî alese cartea ca pe cel mai bun 

prietin și cetitul îi era conversarea cea mai plăcută. Fiind lucrul 
așa, dela sine urmézá că a început de timpuriu a și scrie, ér dela 
1880 încoce cu deosebire, după ce prin lungul studiu și prin ma
tura judecată dispunea de material abundant și variu. Ca studinte 
în Viena, încă pe la anul 1857 veni la convingerea, că marea luptă 
viitóre are se fie mai mult pentru conservarea esistințelor națio
nale, decât pentru urmărirea unor idealuri mai înalte umanitare, 
comune tuturor, deci încă pe atunci, credea tinărul studinte, că 
lucrul cel de întâiu ar fi ca să se caute, ca consciința unității și 
solidarității naționale se fie vie și limpede în tóté păturile so
ciale ale poporului. Găsise însă din esperință proprie, că cultura 
împărtășită în graiuri străine și deresă de agenți streini și tendin- 
țioși, numai priinciosă n’a fost în asta privință și nici că póte fi 
în veci. Astfel, cu acésta convingere și îndrumat și de scumpul 
lui profesor Pumnul, nu dubită nici un minut că cel mai potrivit 
mijloc pentru paralisarea efectelor rele ale culturei cosmopolite 
străine ar fi cunoștința literatúrai poporale și răspândirea ei prin 
tipariu între tóté păturile sociale ale poporului român. Tot pe 
acésta literatură o privia ca temelia cea mai solidă, pe care s’ar 
putea desvolta, în sens curat național, și literatura scrisă a pătu
rilor culte.

De aci se vedem?
Vedem că dl Dr. I. G. Sbiera încă de tiner avea ideile cele 

mai sănătose; încă ca tinăr era pătruns de adevărul, că edificiul 
culturei unui popor nu trebue început din verf, ci din temelia, 
dacă voim se nu se ruineze ca cel din biblie, ce avea fundamen
tul în năsip. Dar nu numai că era pătruns de aceea ideiă sănă- 
tosă, dar și lucră în acel sens. In loc ca se facă versuri rele ca 
mai toți tinerii începători: în loc se traducă din limbi streine bu
căți infectate de secrete ale orașelor mari, îl vedem adunând din 
gura poporului nostru: Povești, cântece, descântece și similituri. 
Mai mult: Provocă prin organul »Gazeta Transilvaniei« pe totă 
suflarea românescă se adune astfel de material prețios de al fru
mușei nostre literaturi poporale, și cine va afla cu cale se îl îm- 
părtășescă lui, ca astfel se-șî potă completa colecțiunea și a o pre
para pentru tipar. Lucru firesc, că apelul lui cel duios și binevoi
tor fii »graiul celui ce strigă în pustie,« »un singur Românaș din 
Ardeal« îi trimise nesce șimilituri.

Acesta nepăsare a publicului nostru a sguduit puternic pe 
tinărul literat, dar nu la dus la desperare, ci a muncit mai de
parte ca omul consciu de ceea ce vrea. Astfei îl vedem ajutând iubi
tului seu profesor A. Pumnul Ia lucrarea > Lecturariului românesc« și 
compusă o gramatică a limbei românesc!, care o dictă școlarilor de 
pe manuscrisul seu de ore-ce nu avea auspicii de a o putea ti
pări. La 1861 elabora un proiect de statute pentru înființarea 
unei »Reuniuni românesc! de lectură în Cernăuț«, la care fu mem
bru în comitetul diriginte, dimpreună cu cei mai de frunte băr
bați români ai Bucovinei. La 1865 se înființase »Foia societății 
pentru literatura și cultura română în Bucovina.« Primul ei redac
tor a fost secretariul societăți! Dr. Ambr. Dimitrovița, în restimp 
de 18 luni, apoi urmă pe un restimp de 3 ani dl Dr. 1. G. Sbiera. 
Pășind ca redactor al acestei foi, spera că-și va putea realisa unul 
din visurile cele mai plăcute, conceput încă decând era studinte 
universitar, adecă de a-șî putea tipări rend pe rend colecțiunea de 
literatură poporală. Dar și acesta sperare îl lăsă în baltă. Causa? 
Vedi iubite cetitor pag. 198 și 199 a opului »Familia Sbiera.«

In 1863 se puse si traduse în nemțesce cărticica episcopu
lui Andreiu baron de Saguna: »Anthorismos sau deslușire com
parativă asupra broșurei: Dorințele dreptcredinciosului cler din 
Bucovina......, care se și tipări în Sibiiu cu scopul ca se se folosescă
de ea la organele guverniale, locale și centrale, spre a le îndu- 
plica la concesiunea autonomiei bisericesc!, în sensul dorit de lu- 
meni. Compunendu-se în Bucovina, la cererea guvernului, o co- 
misiune pentru censurarea cărților școlare, in aceea comisiune fu 
și Dr. 1. G- Sbiera. In anul 1872 supuse directorul pedagogiului 
din Cernăuți, Dumitru Isopescul, comisiunei acesteia, spre censu
rarea limbistică, traducerea din »întâia carte de comput pentru 
școlele poporale și un îndreptar la întrebuințarea acelei cărți, după 
Dr. C. Mocnik, er traducerea cărții a doua, a treia, a patra și a 
cincea o concredu membrului comisiunei I. Sbiera, care făcu și 
censurarea cartei prime. Dar minune! Cărțile aceste de comput 
traduse de Bucovineanul I. Sbiera, puțin teren ocupară în Buco
vina, unde mai prefereau edițiile germâne, dar cu atât erau mai 
folosite în Ardeal și Ungaria, așa că între anii 1883 și 1886 s’a 
simțit necesitatea de a le scote în a doua edițiă. Aci încă se po- 
trivesce clisa scripturei: »Nici un profet în patriă!« Introducendu-se 
în 1871 măsurile metrice în imperiul Habsburgianilor. traduse dl 
Sbiera acel sistem în românesce și-1 tipări la Viena la 1874. Pe 
la 1870 a apărut o carte de conversațiune românescă și nemțescă. 
Aceea încă fu lucrată de dl I. Sbiera și tradusă de învățăcelul 
densului Toader Stefanelli, afli cons. de tribunal în Câmpul lung.
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In 1875 compusă un memorabil discurs de inaugurare, care-1 și 
ținu în 18 Oct. 1875 sera, discurs asupra educațiunei cum a fost 
ea, și cum trebue se fie. Cu acest discurs măreț și-a inaugurat cur
surile de limba română la universitatea din Cernăuț, în calitate 
de profesor. Din acest măreț discurs, care ar merita se-1 repro
ducem aci întreg, dacă ni-ar permite spaciul, vom cita numai câ
teva pasagii:

»Drept este, că avem școli, în carile ne înzăstrăm cu o mul
țime de cunoscinți folositóre așa încât ne putem urca, în ,cas fa
vorabil, chiar până la cele mai înalte trepte de stat: noi învățăm 
tóté, câte sé cer spre a ocupa și postul de ministru; dar ce nu 
învățăm, este puterea, tăria morală de a depune portofoliul cu li- 
nisce atuncia, când ni-1 cere binele public. Tinerimea nostră în
vață arta de a se înavuți; înse cine învață arta de a se putea lipsi 
de avuție, de a se mulțămi cu puțin și totuși a șe bucura de esis- 
tența sa? Noi ne învățăm și ne îndeletnicim la tóté artele câte se 
cer spre a ne face norocul; ínsé ce nu învățăm este arta de a 
suferi cu cumpăt și cu vrednicie nenorocirea ce ne lovesce. Tine
rimea nostră bărbătescă învață în »alónele de luptă arta de a-și res- 
buna sângeros cu tăișul săbiei vătămările de önére; unde însă învață 
ea aceea artă mult mai grea, de a ierta cu mărinimie acele vătă
mării Ea își esercită și-și întăresce corpul în piața de gimnastică 
făcăndu-l mlădios și ghibaciu spre a învinge ușor tóté piedicele 
câte numai se pot cugeta; înse unde sunt acele piețe de gimna
stică, în care și-ar putea , ea esercită și întări sufletul, spre a se 
face iscusit de a străbate învingător prin furtunile sorții? Omeni- 
lor culți li-se face o datorință de onóre ca se moră, curagioși, 
în órecari împrejurări; de ce óre nu se face fiecărui om o dato
rie de onóre ca se trăiăscă cu bărbăție in tóté împregiurările?«

Chiar și numai din aceste puține citate pote omul recunósce 
în autorul lor pe adâncul cugetător, marele filosof moral, eruditul 
dascăl creștin, care-și îndămnă elevii nu numai la întărirea forțe
lor corporale și spirituale, ci mai vértos la a celor morale sciind, 
că moralitatea este basa fericirei pe acesta lume și ea este care 
ne dă certificatul de trecere între cei fericiți, în cealaltă lume.

Astfel de discursuri cu care se îndatina prof. univ. Dr. I. 
G. Sbiera a-și inaugura prelegerile universitare, erau menite a 
strecora în mintea conaționalilor cugetări serióse, cari sunt de ajuns 
se descepte în sufletul lor un interes mai viu și mai mare pentru 
tot ce constitue temelia unui popor. Unele din aceste discursuri 
sunt și publicate, ca:

2. Conceptul națiune și însemnătatea graiului național, (în ca- 
lendariul din Cernăuți pro 1881 și în broșură separată.)

3. Condițiunile necesarie pentru esistința, conservarea și pros 
perarea graiului național, (publicată în Almanacul societății »Ro
mânia Jună« din Viena, 1883.

4. Puterea graiului național.
5. însemnătatea teritoriului național, (publ. în Cernăuț la anul 

1884.)
6. Solidaritatea intereselor, (în almanachul societății »Româ

nia Jună« în 1888).
7. Mișcări literarie în Bucovina, (în »Familia« și în broșuri 

separate).
8. Traiul Românilor înainte de fundarea statelor naționale, 

(Cernăuți 1890).
9. Un picat strămoșesc, (Cernăuț 1892).
10. Ceva despre formarea idealurilor, (în archiv org. soc. 

scient. lit. din Iași 1894).
Dar activitatea literară a dlui Dr. I. G. Sbiera nu s’a măr

ginit numai în adéncile lui discursuri de inaugurare ca prof, univ., 
ci venindu-i la mână un manuscript românesc de o vechietate că
runtă, descoperit de tinerul profesor din Hoși, Gr. Crețul, în mă

năstirea Voronețului din Bucovina, se puse și-l studie cu paciință 
de savant. Acest prețios manuscript, cu un vocabular și studiu asupra 
lui de Dr. I. G. Sbiera, l'a publicat Academia română pe spesele 
sale la 1885 sub numele de „Codicele voronețean'4 Din studiele is
torice literare, menite pentru prelegerile dela universitate, de dl
I. G. Sbiera, a publicat pân’ acum următorele:

1. Grigorie Urechie, (contribuirî pentru o biografie a lui, Ana
lele Academiei române 1884).

2. Scrierile lui Miron Costin, (în renumitul op »Miron Costin« 
opere complete de V. A. Urechie, Bucuresci 1886).

3. Mișcarea bisericescă a Românilor din Bucovina, (Candela 
Cernăuț, 1896).

4. Idealul Românilor.
5. Mișcări culturale și literale la Românii din stânga Dunării, 

în restimpul dela 1504—1714 (Cernăuți 1897).
Spesele recerute la tipărirea acestui valoros op le-a purtat: 

amicul autorului, protopopul Nistor Vorobchieviciu din Cuciurul-mare 
(cu 100 fl.), fratele autorului Nicolae, paroch (200 fl.), și consistoriul 
archiepiscopesc din Cernăuți, aflând că acest op este interesant 
pentru literatura bisericescă, a dispus a se cumpăra din el 276 
esemplare pe sama bibliotecelor parochiale din diecesă.

Pre lângă aceste dl Dr. I. G- Sbiera a mai publicat:
1. Rudolf principele nostru ereditar, 1881.
2. Povești poporale românești, 1886.
3. Colinde, cântece de stea, și urări la nunți, 1888-
4. Aron Pumnul, (voci asupra vieții și însemnătății lui, dim

preună cu documentele relative la înființarea catedrei de limbă și li
teratura română la gimnasiul superior din Cernăuț, precum și scri
erile lui mărunte și fragmentare, Cernăuți, 1889).

5. Baronul Alexandru Vasilco Sîreteanul, notițe biografice, 
Familia, 1893.

6. Țeținea și Horecea, »Vatra« 1894.
7. O șecjMdre la lună, ,,Gazeta Bucovinei“ 1894.
8. Fie, dar eu tot me retrag, (Un episod la înmormântarea 

drului cav. Iancu Zota, publ. în „Gazeta Bucovinei 1896).
9. Cogălniceănu M., limba și literatura românescă sau vala- 

chică, 1837, traducere din limba germână și publicată în „Archiva“ 
Iași 1894).

10. Raționalitatea Ovreilor, „Liga română“ 1897.
11. Das Volksleben der Romanen in der Bukovina, s’a scris 

nemțesce în colaborare cu dl S. Fl. Marian, și se publică în mo
numentalul op: „Die österreich-ungarische Monarchie in Wort und 
Bild.“

12. Die romanische Literatur und die romanischen Dialekte in 
der Bukovina. Se publică tot în opul citat la nr. 11.

Din tote cele până aci forte pe scurt espuse ce vedem?
Vedem că familia Sbiera e de o descendență vechia și alesă, 

vedem că din mărirea de odată scăpătase prin vitregimea timpu
rilor, precum multe familii nobile române a scăpat tot din acea 
causă, dar o vedem er înălțându-se prin muncă onestă. Vedem 
că representanții de afli ai familiei Sbiera eră sunt între fruntașii 
conducători ai Bucovinei, er steua lor cea mai luminosă este Dr. 
I. G. Sbiera, care este fala întregului neam, care muncește muncă 
cinstită pentru tot ce e bun, nobil, frumos și folositor neamului, 
instruind tinerimea concreflută conducerei sale cu rîvnă și zel apos- 
tolesc, înzestrând literatura nostră cea seracă cu opuri prețiose 
și dăruind națiunei fii demni de numele înaintașilor lor, demni 
urmași ai resolutei și cinstitei familii Sbiera.

Deie-ne ceriul mulți bărbați de calibrul dlui Dr. I. G. Sbiera, 
er firele vieței lui le lungescă spre binele și fericirea familiei și 
a nemului nostru cest certat de sorte.

Ioan Pop Reteganul.
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Cum se fotografăm.
(Urmare).

înainte de a trece mai departe se fac cunoscut cetitorilor 
nostrii doue aparate escelente cari corespund și celor mai minu- 
țiose pretensiuni.

Aceste sunt »Juwel« și »Bosco«. Primul (fig, 17) este un 
aparat elegant, ușor și eftin, are o linte buna achromatică și în- 

Fig. 17.

togmire pneumatică pentru posărî la moment. Conține 12 place 
formatul 9. : 12. Aceeași cameră ne-o presintă și fig. 18 cu deo
sebirea, că este proveqlută cu un părete, cu ajutoriul căruia obiec
tiva o putem muta atât în sus sau jos, cât și în drepta sau în 
stânga, prin ce ne e dată posibilitatea a face posărî și acolo 

Fig. 18.

unde distanța e prea mică și între împrejurări comune nu ar fi 
posibil.

Aparatul »Bosco« (model 1899) este aprope întru tote ca 
aparatul descris mai sus, este înse întocmit pentru folii, format 
9 : 18; aceste sunt în suluri astfeliu întocmite încât putem umplea 
magazinul camerei la lumina cțilei. Acest aparat (figura 19) are

Fig. 19.

deci avantagiul, că fără a avea necesitate de camera întunecată 
îl putem umplea de câte ori voim și putem face câte posărî vrem. 
E forte ușor, elegant și provedut cu tote accidențiele necesarie.

Chilia obscură.

Am vecjut, că Ia aparatul de stativă placele sensibile sunt 
a se aședa în casetă, la camera portativă în magazinul aceleia, 
Este îns£ de observat, că acesta așezare nu e ertat a o face la 
lumina sorelui, ci numai în întunerec complet, la lumină roșie si 
anume din aceea causa, căci lumina solară ne-ar nimici placa 
îndată ce ar ajunge-o, precând lumina roșie nu are asupra ei efect.

Avem deci trebuință mai întâiu de o chilie, carea se o putem 
întuneca (cu covore sau hârtie negră) pe deplin. Aici trebue se 
notez că e forte consult a folosi o chilie, carea are numai o ferestă, 
fiindcă acesta e mai ușor de astupat- Trebue purtat grije că lu
mina se nu străbată pe nicăril, se fie cum <jice Românul „așa de 
întunerec încât se nu-ip vefi nici mâna,“ O condiție, carea trebue
observată ștrict.

Cine nu dispune de astfel de chilie, este silit a aștepta so
sirea nopței. Noptea este apoi de ajuns, dacă închidem oblonele sau 
tragem jos jalusiele ca se împedecăm năvălirea luminei de lună.

Atât în chilia întunecosă, cât și noptea, ca se fim în stare 
a lucra, avem lipsă de o lampă, carea se ne dee lumina roșie re- 
cerută. O astfeliu de lampă practică și curespuncletore ne arată 

Fig. 20.

figura 20, unde putem observa că construcțiunea 
și întocmirea ei este astfeliu, că lumina albă (a 
lampei ca de obiceiu) nu pote străbate pre nicării 
fiind acoperită chiar și de asupra, ci numai lu
mină roșie, carea ne pune în posiția a vedea tot 
ce avem de isprăvit fără ca aceea se aibă un 
efect dăunos pentru placa sensibilă. Lampa pen
tru chilia obscură se fabrică și în alte forme, mai 
mari, sau mai mici, pentru luminări, benzin, oleu, etc. 
După format și mărime variază de sine se înțe
lege și prețul lor.

Pentru trebuințele unui amator este lampa 
aici desemnată cu totul de ajuns.

După cele espuse până aici, cunoscem efec
tul luminei și modul cum obținem o imagine 
nevizibilă pre o placă sensibilă; cunoscem apara
tul fotografic și seim că esecutarea lucrărilor cu 

placele numai în chilia întunecosă și numai la lumină roșie este 
permis a o îndeplini. Se vedem acum modul cum avem a esecuta
fotografarea (posarea) ca atare.

Partea a dona.

9. Aședarea placelor in casetă.

Placele sensibile le căpătăm —■ precum am amintit — gata 
în ori care boltă unde se vend aparate, sau direct dela firmele, 
cari fabrică astfeliu de place. Ele se dau pachetate bine în cutii 
și în fiecare cutie se află 12 place pachetate câte 6 bucăți în 
hârtie negră, așa că lumina la ele nu pote ajunge. Ba cutia este 
chiar lipită cu hârtie negră pentru mai mare siguranță.

Dacă luăm la mână o astfeliu de cutie și voim a aședa doue 
place în caseta aparatului de stativă sau a aședa 6 sau 12 în ma
gazinul, camerei portative; atunci este strict oprit a desface cutia 
la lumina filei, ci o luăm așa cum e și atât cu cutia cât și cu 
caseta,sau camera portativă ne ducem în chilia întunecosă (sau 
dacă nu avem, așteptăm noptea) unde aprindem lumină în lampa 
roșie închidem ușa ca nu cumva se ne conturbe cineva și numai 
după ce ne-am convins, că lumina filei nu străbate la noi pre ni
cării desfacem cutia. Desfăcend cutia luăm pachetul deasupra, sco- 
tem din el o placă sensibilă și privindu-o la lumina roșie cât se 
pote de slabă vom observa, că o lăture a aceleia este lucie 
și ținută costiș câtră lumină sclipesce, cași ori care sticlă curată; 
ceealaltă lăture e mai dură și ținută costișă nu sclipesce. Acesta 
parte (care nu sclipesce) este laturea sensibilă.
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Deschidem o parte a casetei, aședăm o placă astfeliu, că 
partea care nu sclipesce (adecă cea sensibilă) sé rămână de-asupra, 
ér cea care sclipesce se fie cătră páretele mijlociu al casetei. Ase
menea punem una în cealaltă parte a casetei. Apoi punem cele
lalte place ârășî în hârtia négrâ, le punem în cutie, o închidem 
bine și dacă avem la disposiție o colă de hârtie négrâ sau roșie, 
o mai învălim și cutia în acésta colă, ne mai convingem odată, 
că este închisă bine caseta și numai atunci putem eși din chilia 
întunecosă.

Acésta precauțiune este a se observa și la camerele portative. 
Caseta, în carea am aședat plácele sensibile nu mai este per

mis a o deschide decât la esecutarea posărei după cum vom ve
dea în §• 13.

Este forte bine dacă cu un penel din peri moi și fini șter
gem partea sensibilă a placei înainte de a o așecja în casetă, ca 
pravul ce ar fi străbătut la ea se fie delăturat. Nu trebue se ui
tăm, că cutia cu plácele trebue érási închisă îndată ce am scos 
una din dênsa.

Aședarea placelor trebue se ne obicinuim a o face cât de 
repede, dar fără a ne pripi.

io. Regule generale.

înainte de a trece la postarea aparatului, piecisarea și ex
punerea placei sensibile, vreau se mai amintesc unele regule ge
nerale, a căror urmare e numai în folosul începătorilor.

Și eu, ca aprópe toți amatorii, mé încercai, cu desconside
rarea sfaturilor cărților consultate, a fotografa deja la început per
sóne, portrete, dar se înțelege, cu resultatul cel mai miserabil ce 
numai se pote. începătorul deci mai întâiu încerce cu fotografarea 
unui peisagiu, a unei priveliște, a unui edificiu etc. Și încă dacă-i 
e posibil din fereasta unei cată.

Trebue se pórte grijă, că dacă fotografarea o face afară; 
sórele nu este permis se-i stee în față, ci sau la spate sau de o 
parte (drépta ori stânga' în față însê nu.

Peisagiurile succed mai bine când e sóre, grupele mai bine 
când sórele este ascuns sub nori. Lumină acomodată pentru foto- 
grafare avem din Mai până în Septembre delà 8—11 óre a. m. și 
delà 2—5 óre p. m., er érna de comun delà 11 óre a. m.—1 oră d. a.

La totografarea peisagiurilor și priveliștilor gustul hotăresce 
forte mult. Este mai interesantă, dacă la fund avem nori, ér în 
front nu se află obiecte mari, cari se ne nimicéscâ proporțiunea.

Edificiile nicî când nu este ertat a le fotografa astfeliu ca 
së se vadă numai frontul, ci trebue se ne dăm ceva la drépta sau 
stângă ca se se ivâscă încâtva și o lăture a aceluia.

Preste tot în alegerea peisagiului, în arangarea grupelor se 
arată mai precis gustul și dexteritatea amatorului.

Autorul acestui op este ori când gata a servi cetitorilor sei 
cu eventualele deslușiri și îndrumări necesare.

ii. Postarea aparatului.

După-ce ne-am decis asupra obiectului ce dorim o fotografa, 
luăm la mână stativa aparatului, desfacem piciorele aceluia și le 
înțepenim bine, apoi le crăcim și le aședăm stabil. Luăm apoi 
aparatul fotografic și-l înțepenim pe stativă cu șorubul dat spre 
acest scop, apoi prin apropiarea sau depărtarea unui sau altuia 
dintre piciorele stativei aducem aparatul în posiție horizontală. 
Desfacem apoi aparatul, așecjăm obiectiva la locul seu, precum și 
sticla de vizat.

Dacă luăm acum capacul obiectivei, acoperim aparatul (cu 
escepțiunea obiectivei) cu o năframă désâ (mai bine o bucată de 
postav negru) și privim la sticla de vizat, vom vedea pe aceea 
sticlă imaginea obiectului ce voim a fotografa micșorată și întorsă. 
Vom putea apoi observa, că cu cât postăm aparatul mai aprope 
de respectivul obiect, cu atât este mai mare imaginea aceluia 
pre sticlă.

După ce am căpătat obiectul în mărimea ce dorim, atunci 
aședăm piciorele stativei așa încât camera să nu se misce din loc. 
Apoi purcedem la precisarea fotografiei după cum vom vedea în 
paragraful următor.

înainte de a trece însë mai departe trebue se mai amintesc 
împrejurarea, că cu fiecare aparat putem esecuta fotografii în doué 
formate, și anume în format vertical sau format orizontal avênd 
trebuință numai de a schimba posiția camerei.

Acésta se întâmplă în modul următor:
La aparatele a căror cameră are formă conică (sau quadratică, 

dar nu poșed întocmire specială pentru acest scop), desfacem șo
rubul, care înțepenesce păretele posterior, înturnăm (Fig. 21) apoi 

camera așa, ca se vină partea 
mai lungă (în carea este gaura 
pentru șorub) la vale, o înțepe
nim cu șorubul și aparatul este 
gata pentru formatul horizontal. 

La multe aparate a căror 
cameră este quadratică, sticla de 
vizat este astfel întocmită încât 
singur ea trebue strămutată (fig. 
22), fără ca se fim nevoițî a des- 
șoruba aparatul.

După ce suntem cu acésta 
gata, de cumva chipul ni se arată 
pe sticla de vizat prea sus, sau 
prea jos, atunci prin lăsarea în 
jos sau ridicarea în sus a scân- 
durei pre care este înțepenită ob

jectiva putem ajuta, fără a mișca aparatul din positia sa orizontală.
(Va urmă.)

-■a-

<£ à n f u i t.
Lănțuit d'un dor puternic, 
T7» amorul meu de'l pasce, 
T in sl-țl dau inima’nt regii, 
Se no las lumei pribeagă.

Și din ochi schintea vie
Se te-adorm pe sinul meu, 
Se-ți cânt tainic și-n iubire 
Dorul meu spre nemurire.

I7s cu vis simțirea-ți dulce 
De simțirea mea o legă 
Un moment de fericire 
Se-mi prrepar Va ta privire.

Apoi pot muri în pace, 
Cam trăit cu gând curat
1 inereța-mt visătore 
A sorbit rază de sdre.

Sctbiq.
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Câteva cuvinte despre dentițiunea copiilor, altoirea, educațiunea simțurilor, 
ocupațiunea și jocurile la copii.

(Hygienă).

Dentițiunea însemnézâ timpul crescerei dinților la copii mici.
Eșirea dinților la copii, së întâmplă adese cu mare dificul

tate, din causa acésta vin mulțime de suferințe și chiar convulsiunî. 
Causa anevoinței eșirei dinților provine din aceea, că fosfatul de 
calce, care este principalul generator al óselor și al dinților, nu 
se află în cantitate îndestulitore în alimentațiune, și acésta din causa 
laptelui reu al mamei sau al doicei.

Câni cercetăm unele după altele tóté părțile corpului unui 
copil, vedem că de și tóté părțile sunt formate cum trebue, cu 
tóté astea sunt într’o stare de mare slăbiciune, care slăbiciune se 
întinde asupra întregului corp, și care nu dispare decit încet încet, 
și numai în urma unei hrane cu îngrijire dată și unor îngrijiri 
luminate.

Slăbiciunea acésta generală ține vr’o patru luni. Mamele și 
doic.ele trebue se se pătrundă bine de acest adevër și se nu ne- 
gligeze nimic în timpul acesta din cele ce cere natura copiilor, 
fie în ce privesce hrana, fie în ce privesce îngrijirile, pentru ca 
copilul se se desvólte în mod regulat, în astfel ca nici o parte a 
corpului se nu sufere séu se ajungă a nu-șî putea împlini funcțiunea.

Dinții es delà a cincea până la a cincea lună; dacă întârzie 
eșirea lor delà acest timp, apoi copilul se află într’o stare bol- 
năviciosă.

Dinții sunt formați după constituția copilului din os și din 
șmalț; osul este rădăcina cea înfiptă în canalul gingei cu o secre- 
țiune prin ea, ce se face dintr’un lichid închegat și închis într’o 
cămașă de piele, în care întră un nerv și de artere de sânge care 
o hrănesce. Pe din afară osul este smălțuit, partea care este afară 
din gingie și se numesce coronă; șmalțul este forte tare.

La eșirea dinților gingia se îngroșă, se irită și se roșește; co
pilul are o mâncărime forte mare însoțită de o gâdilitură ner- 
vosă, din care causă copii duc tóté jucăriile și ori ce lucru la 
gură spre a scărpina gingia, mușcă cu gura orî-ce, le curg balele 
din gură, și așa se întinde pielea până crêpa gingia și es dinții.

Dinții apar astfel: mai întàiu es cei doi dinți din mijloc, nu
miți incisivi (tăetorî) din falca de jos unul după altul, peste 15 séu 
20 dile es cei doi incisivi laterali din falca de sus tot din mijloc; 
pe urmă cei doi incisivi laterali de jos și la urmă cei doi de sus 
tot laterali.

Pela a 11-a séu a 12-a lună es cele patru măsele mici de 
jos și de sus; ér pela a 15-a lună apar cei patru dinți cănești 
(canini), mai întâiu cei de jos și în urmă cei de sus, cari peste 
tot fac 16 dinți în cursul anului al doilea. La urmă es cele
lalte patru măsele și astfel avem terminată cea dintâiu dentițiune 
compusă din 20 de dinți numiți „dinți de lapte'1 în timp până la 
doi ani.

Se intêmpla uneori că dinții cănești întărdie de a eși și nu 
străbat gingia decât în luna a 18-a; acești dinți causéza cele mai 
mari dureri, mai cu deosebire câneștii de sus numiți „dinții ochiului'1.

Cu cât dinții vor eși la copii mai de timpuriu, cu atât sunt 
mai vertoși de crescere și de sănătate; ér durerile la eșirea din
ților sunt mai mici. Er dacă eșirea dinților întârdie, de acea sunt 
mai neputincioși de crescere și de sănătate, și supărările eșirei 
mai multe și mai mari.

Copii cei sdraveni și sănătoși, nu sunt așa de tare încercați 
de dinți, dar pentru cei slabi și bolnavi, dinții sunt o adevărată 
bolă, ca și pentru cei rëu hrăniți și rëu îngrijiți, pentru acea co
pii trebue ținuți forte curat.

Accidentul dentițiunei copilului preocupă forte mult pe mame, 
cu tóté acestea nu trebue së se sperie, căci cu îngrijire și cu o 
bună higienă copii se vindecă. Deși dentițiunea este o operație a 
natúréi, se întemplă destule complicări, cum sunt: frigurile, dia- 

rea (eșirea prea multă afară), constipația (încuetura), versătura, 
umflarea durerosă a gingiilor, deșteptarea în trăsărire, etc.

Pentru umflarea gingiilor, se va da copilului se țînă in gură 
și se mestece un baston de miambal, rădăcină de malvă (nalbă) 
séu de liquiriție, reglise (lemn dulce), al cărui must calméza (alină) 
umflătura și durerea gingiilor, și prin apăsarea pe gingii, face ca 
dinții se ésâ mai lesne. Se pot freca gingiele și micele bubulițe, 
ce se fac în gură cu puțină miere amestecată cu puțin alumen 
(piatră acră).

Din accidentele ce pun mai mult în pericol viața copilului 
este diarea (eșirea prea mult afară). Contra diareei, se va da de 
beut o fiertură de orez; adecă, într’un vas cam de 150 grame, 
se pune puțin orez nespălat, se fierbe Ia foc, ér zama se dă co
pilului se o bea în mai multe rânduri în decursul dilei: se nu i-se 
dea se mănânce verdețuri și mâncări grase.

I se va face un ceaiu de frunçle de menthă (ismă) ameste
cate cu puține felii de lămâie tăiete cu cojă cu tot, după ce va 
fierbe, se va strecura și se va da copilului se bea în cursul dilei. 
Se va pune pe stomachul copilului (pe pântece) o bucată de fla
nelă muiată în spirt și presărată cu puțin piper pisat. Dacă inse 
diarea încă tot ține, së se dea copilului pe di 3—4 lingurițe de 
sirup de cydonia (gutui); asemenea se va lua delà farmacie (apo- 
tecă) un gram de subtitrat de bismuth, se va pune jumëtate din 
praf în supă și i se va da copilului se o mănânce; së se observe 
inse ca supa se nu fie grasă; de beut în cursul dilei i se va da 
apă de orez, sau apă de calce (apă de var), ce se va lua delà 
farmacie, amestecată cu lapte dulce fiert, rece, o parte apă de 
calce și o parte lapte.

In cas de constipație (încuetură), cea ce se întemplă forte 
rar, căci de mai multe ori copii în timpul eșirei dinților au mai 
mult diaree; i-se va aplica câteva clistire făcute cu o linguriță 
de unt de migdale dulci și cu o fiertură (decoct) de rădăcină de 
malvă (nalbă); i se va mai da una până la doue lingurițe pe di de 
unt recină. Dacă inse constipația tot ține, i se va da pe di 1—3 
lingurițe de sirup de cichoreum (cicore) séu de rheum (revent).

In cașuri forte rari, când dintele nu pôte străbate gingia, 
și copilul se află în prada suferințelor, este necesar a cresta gin
gia pentru a lăsa se iasă dintele: acesta operație trebue făcută 
de un medic.

Copii în timpul dentițiunei trebue a se ținea într’o mare cu- 
rețenie, se nu se lase se fie udi câtuși de puțin și sunt a se feri 
de recelă.

Ori de câte ori mănâncă, trebue a se spăla gura copilului 
cu un petec de olandă (in) curată și muiată în apă rece. In fiecare 
di se va face copilului o bae puțin caldă, chiar aprope rece. Co
pilul trebue se dormă mult pe timpul când îi es dinții, căci cu 
cât va durmi mai mult, cu atât va înainta mai mult.

A doua dentițiune se produce pela versta de șepte ani.
Dinții de lapte fiind lipsiți de rădăcini es și sunt înlocuiți 

prin dinții din al doilea rênd, cari nu mai cad în mod natural. 
Delà 12—14 ani es alți patru dinți, și delà 15—20 de anï es cei 
din urmă patru dinți numiți „dinți de minte“, și în fine se com- 
plectézâ peste tot 32 de dinți.

Vaccinarea. Vaccinarea sau altoirea. Vêrsta cea mai bună 
pentru a vaccina copii este delà șése septëmânï pân’ la doue luni; 
în timpuri când este epidemie de variolă (versat séu bubat1, co
pii se pot altoi chiar la doue septëmânï după nascere. Copii nu 
trebue vaccinați când timpul este prea friguros și nici când este 
prea călduros; cel mai bun timp pentru vaccinat este tomna și 

i primâvéra.
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Educațiunea simțurilor. Când cei dintâi doi dinți au eșit 
la copil, este o probă că tóté părțile corpului au început a se 
desvolta.

Copilul sănătos, bine hrănit și îngrijit nu mai voesce se stea 
în pat, voesce ca mama se-1 ia din când în când în brațe și cu- 
nósce bine pe mamă séu pe doică. Acum a venit timpul când 
simțurile încep a se exercita într’un mod activ și caută a se desvolta.

Corpul omenesc este capul d’operă al creațiunei; numai trist 
că este prea puțin cunoscut și nu umblăm cu el cu totă atențiu
nea ce cere. Tote organele corpului au preț mare, dar organele 
celor cinci simțuri sunt cele mai prețiose dintre tóté. Piste bine 
dovedit că perfecta lor desvoltare este legată de desvoltarea per
fectă a corpului întreg; dacă corpul sufere, atunci sufer și ele. 
De acea nu trebue se dăm corpului nici o hrană, nici o beutură, 
care se-i facă rëu, căci de aci ar résulta reu pentru mai multe 
simțuri. Cel dintâiu simț este simțul vederei; acest organ trebue 
se-1 îngrijim bine, se observăm ca la copil lumina se o primescă 
limpede și îndestul: căci lumina puțină și slabă obosesce vederea- 
Aerul cel nesănătos face rëu corpului întreg și cu atât mai mult 
ochilor. Se nu se lase copii se cetéscà séra și dimineța când este 
pe jumătate întunerec séu când nu este lumină destulă; căci atunci 
ochii se slăbesc și devin copii orbi. Sé se deprindă copii a sta 
pe timp frumos, în grădini se privéscà cu ochii pe locuri unde 
este erbă verde spre a’și desvolta organul vederei; căci acesta îi 
va face mult mai bine, decât dacă ar sta într’o cameră și s ar 
uita la ziduri într’un aer închis. S’a constatat că omenii delà țâră 
și mai cu samă cei delà munte au vedere forte patrunçlëtôre, și 
că cei din văi băltose au vedere slabă.

Urechea asemenea trebue și ea bine îngrijită. După cum ne spă
lăm fața, tot asemenea trebue se se spele și în urechie cu apă rece, 
pentru că praful și murdăria se nu astupe canalul audului. De aceea 
dar trebue se obicinuim pe copii se-și ție urechile într’o curățenie 
exemplară. Asemenea trebue a se face diferite exerciții de a des
volta organul audului.

Asemenea se va procédé și cu celelalte simțuri; ele cer o 
mare curățenie nu numai în organele lor, dar și în tot organismul.

Copilul delà etatea de 5 ani în sus trebue se aibă o mân
care mai nutritóre și adesea variată schimbată}; trebue se ajutăm 
desvoltarea copilului cu o hrană cuviinciosă. Laptele este o bună 
hrană, el trebue bine fiert, ca astfel së se nimicéscâ toți germe
nii bólelor ce ar conținea. Cu tóté acestea nu trebue se dăm co
piilor numai lapte.

Copilul trebue se mânânce cu mare cumpëtare. Cu cât hrana 
este mai hrănitore cu atât trebue se mânânce mai rar, ca astfel 
se aibă stomachul timp se digereze (mistuéscâ).

Copii trebue ținuți cu regularitate la masă și la tóté, căci 
acesta regularitate este cu totul trebuinciosă, pentru ca copii se 
digereze (mistuéscâ) bine, și le va înlătura multe bólé. Se nu-i 
lase se mânânce ori când afară de orele regulate, și nici se nu li 
se dea dulcețuri ori prăjituri, căci vor plăti scump acesta plăcere.

Asemenea trebue se obicinuim pe copii se mânânce încet, 
căci prin mâncarea încet atunci și digestiunea se face regulată, 
pentru că o digestie regulată este cea mai prețiosă. Cel care mă
nâncă încet și mereu, nu aduce nici o greutate stomachului seu; 
căci mâncarea se amestecă bine cu saliva din gură, și digestia 
este pe jumëtate începută.

Nu trebue se dăm copilului mâncări prea calde, căci îi strică 
dinții; și mâncările prea calde excită mucósele gurei și produce 
tuse și bólé de gură.

Mâncările prea sărate, iuți și prea acre sunt vătămătore să
nătății copilului.

Beutura cea mai bună și sănătosă pentru copil este apa; së 
se feréscâ de a da copilului se bea vin, rachiu (vinars) și alte spi- 
rituóse, căci sunt forte vătămătore sănătăței.

Platon în anticitate oprea pe copii până la etatea puberită- 
ței de a bea vin.

Ocupațiunea. Copiilor le place activitatea, după cum la bé- 
trânî le place odihna. Copilului îi place aerul, cum începe se 
umble, caută se scape din casă, și de câte ori póte, dă fuga afară, 
într’un cuvânt copilul se mișcă într una și este o frumseță se-i vedî 
activitatea lui. Așa dar trebue se ne ocupăm copii, în acest chip 
inteligența li-se desvoltă și dacă îi vom ținea în același timp și 
la aer curat atunci se vor face și voinici.

Mișcarea corpului la copii este de mare necesitate în cre- 
scerea lor.

Jocurile. Jocul este cea mai principală ocupațiune a copiilor, 
printre jocuri în primul rând este acela, care cere mai multă ac
tivitate, care întăresce mușchii, desvoltă și face corpul mai mlădios. 
Trebue lăsate la o parte jocurile care cer cumpărare de jucării. 
Cea mai bună jucărie este acea pe care și-o face copilul singur 
cu mânile lui, pentru care el își pune în joc tóté puterile sale și 
imaginațiunile sale.

Unul dintre jocurile cele mai bune este alergarea, pentru că 
ajută la desvoltarea corpului întreg. Când copii se jocă astfel cu 
cumpătare, acest joc este forte prețios pentru desvoltarea corpului, 
dar este și o școlă în care voința învață a se face puternică și 
în care inimele lor tinere dobândesc energie.

Dacă voim se lucrăm pentru desvoltarea spiritului și corpului 
copiilor se-i ducem pe jos prin păduri, și prin câmpii plimbându-i 
și aretându-le ce frumseți sunt în natură.

Se-i lăsăm sé se jóce cu migea, séu de-a baba orbă și ori 
ce jocuri cu mișcări, unde țipă, strigă și rîd. Aceste jocuri sunt 
forte bune. Puterea copiilor sporesce tare de tot, când îi lăsăm se 
ridice grăutăți la început mai mici și în urmă treptat mai mari.

Mișcarea corpului la copii este de mare necesitate în cre- 
scerea lor: trebue a lăsa ca copilul sé se jóce cea mai mare parte 
din timpul «jilei afară în aer liber; alergăturile, săriturile și alte 
mișcări, făcute ca să nu se lovéscá, sunt pentru copii cele mai 
bune exerciții; prin aceste mișcări ei prind putere în picióre și li 
se întăresce și desvoltă pieptul.

Să nu se deprindă copii a fi crescuți cu pretențiuni și cu 
diferite obiceiuri rele; căci este bine sciut că, educațiunea bună 
dată unui copil de părinții sei, este isvorul celor mai frumóse ca
lități ale omului, pentru că omul remâne în totdéuna cum a fost 
crescut în copilărie, el se mulțămesce cu puțin dacă a fost cres
cut mai simplu.

Se ne silim a le desvolta simțul cătră bine, se iubéscá pe 
deaprópele séu, se-i înălțăm sufletul și cugetul cătră D-<Jeu și cele 
sânte: căci rugăciunea învățată dela mamă, nu o uită nici când 
va ajunge la adânci bătrânețe.

Educațiunea trebue dată astfel, ca copilul sé se dedea din cea 
mai fragedă copilărie, a se stăpâni pe sine, de a-șî mărgini tre
buințele, poftele și cele necesare vieței, apoi a-i da o instrucțiune 
religiosă morală.

»Aibî credință ’n Dumnezeu
Și la bine și la reu!
Ce-mi va fi folositor 
Șcie al meu Creator 
Deci eu sunt îndestulii 
Ori cu ce m’a dăruit.«

Dela etatea de 6 ani putem începe a deprinde copii cu 
gimnastică, care este forte folositóre pentru desvoltarea spiritului, 
întreține sănătatea și apară copil de bólé.

In privința culturei spirituale se nu silim copii prea de tim
puriu la învățătură, căci este forte vătămător, se dăm copilului 
până la etatea de 6 ani o bună educațiune, ér instrucțiune de loc, 
de óre ce în acest timp natura este ocupată cu formarea puterilor 
și a organelor.

După cum am d<s mai înainte de etatea de 6 ani copii se 
nu încăpă a învăța la carte; dela acésta etate se póte începe în
vățământul câte o jumătate de oră pe di și când vedem că co
pilul nu are disposiție în câte o di, se-1 lăsăm, se nu-1 silim, căci 
în acésta etate fragedă, învățământul nu-i folosesce copilului aprópe 
nimic, ci mai mult trebue a i întări organele.

într’un număr viitor vom vorbi ceva despre somn.
Prof. Dr. Elefterescu.
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C. I. Stancescu. George Simu.

Rari ocasiuni ni se dau de a putea înfrumseța paginile re
vistei nostre cu câte un potret de a artiștilor noștri —- pentru că 
rarî sunt artiștii ce-i avem.

Presentăm astădi publicului nostru cetitoriu portretul unui va
loros bărbat al națiunei române, a lui C. I. Stâncescu, scriitor și 
pictor însemnat.

C. I. Stancescu s’a născut la anul 1837, și-a făcut studiele în 
Bucuresci unde învăță și pictura, pentru care avea o aplicare deo
sebită.

Pentru de a se perfecționa în acestă artă în anul 1857 a 
mers la Paris unde a stat 7 ani. studiind și lucrând cu sirguință. 
In timpul petrecerei sale la Paris a publicat prin diferite diare 
ilustrate franceze portrete de ale domnilor români vechi și a tri
mis în fiecare an în țară producții de ale sale din arta picturei 
spre a se vedea activitatea sa.

Credem a face o mare plăcere bunilor noștri cetitori când 
le presentăm portretul unuia dintre cei mai energici colaboratori ai 
»Revistei Ilustrate«, pe autorul frumosei novele : »Din propria ei 
putere«, ce a fost primită din partea publicului nostru cetitoriu cu 
așa mare bunăvoință și plăcere, încât o mulțime de inși dintre 
bunii noștri cetitori au trimis la redacția nostră adrese de felicitare 
pentru lucrarea succeasă spre a le împărtăși autorului.

George Simu e bărbatul despre care vorbim, s’a născut la 
4 Martie 1862 în Mureș-Gheja, fiiul preotului de acolo Nicolae Si- 
monfi și Maria Ciaclan. Școlele normale le-a studiat în Blaj și Mu- 
răș-Oșorheiu. Absolvând gimnasiul și cursul teologic tot în Blaj a 
fost aplicat ca colaborator la foile redactate de Nicolae Fekete 
Negruțiu în Gherla — care l a susținut în Cluj timp de 3 ani, unde 
a ascultat la universitate cursul filosofic — secția sciințelor naturali.

In anul 1888 s’a căsătorit cu Lucreția Orășan, fica preotului

C. I. Stancescu.

George Simu.

Reîntors acasă a fost numit profesor de istoria artelor și de 
estetica la școla de Bele-arte din Bucuresci.

Pe terenul artelor frumose a desvoltat o activitate plină de 
energiă, în tot locul unde era ceva mișcare artistică aflăm pre 
C. I. Stancescu de față, așa la fondarea ateneului, unde a ținut 
numerose conferințe asupra artelor, precum și la esposițiile arte
lor frumose câte sau făcut în România, unde a fost totdeuna un 
încurăjător și propagător energic pentru respândirea artelor fru
mose printre Români.

El a compus frumosul tablou »Mortea Lăpușneanului« și alte 
multe, precum și o mulțime de portrete între cari și ale artiștilor noștri.

Raportele sale prin cari a arătat mersul teatrului și artelor 
plastice și discursurile ținute la diverse ocasiuni, sur.t scrieri ce 
pentru viitor vor fi de un folos netăgăduit și pentru istoria artelor 
frumose documente necesari și de multă însemnătate. 

român din Sân-Jacobul de Mureș și a fost denumit cooperator pa
rochial în M.-Gheja pre lângă tatăl seu — er din 1 Ianuarie 1897 
funcționeză ca administrator parochial al acelei parochii.

In anul 1893 a redactat ca preot sătean o foie literară, sub 
numele: »Lumea literară,« scosă în ediția: A. Todoran din Gherla.

Deși silit se trăiescă din plugărit mai vertos — totuși nu 
a încetat și nu înceteză a se ocupa cu lucrări de literatura fru- 
mosă. Adese ori își scrie lucrările sale în câmp lângă muncitori 
unde silit de împrejurările în cari trăesce trebue se mergă spre 
ași putea câștiga pânea de tote cailele.

A fost candidat la scaunul protopopesc în parochia Mureș- 
Uiora —- la anul 1898 — în locul al treilea — dorit fiind de în
treg poporul din acea parochiă pentru darul oratoric ce poșede 
și calitățile sale deschilinite preoțesc! — dar n’a reușit.

Pote în acea posiție ar fi putut face mai mult încă pe tere
nul literar netrebuind în acel cas să-și câștige pânea cu plugăritul.
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Cu töte acestea nici în posiția ce ocupă și a ocupat nu a 
încetat a lucra în conținu.

II vedem și fam vedut scriind la foile: Tribuna, Amicul fa
miliei, Preotul român, Cărțile săteanului român, Noua bibliotecă, 
Literatorul (din Bucurescî), Minerva, Rândunica, Familia, boia șco- 
lastică (din Blaj, redactată de prof. I. German), Foia bisericescă, 
(redactată de regretatul și eruditul Dr. Grama), er adi e un zelos 
colaborator al föiei nöstre: >. Revista Ilustrată«.

A scris următorele opuri:
1. Nopți de ernă tom. I, novele pentru popor.
2. Părintele Niculae, schiță din viața preoților.
3. Felicitări la diua onomastică etc.
4. Cartea ilustrată pentru copii și copile.
5. Codrean Craiul codrului, baladă.
6. Ultimul sichastru, tradițiune.
7. Bunica și nepoțelul, după Ernst Segouve — și adi mâne 

vor apărea poesiî religiöse și morali cu ilustrațiunî tot de G. Simu 
în ediția nostră.

Acestea poesiî sunt prima broșură la noi de poesiî religiöse 
și în ele se oglindeză sufletul creștinesc al autorului-

O direcție deschilinită ar trebui luată în literatura nostră — 
noi trebue se scriem o literatură creștinescă, care se equivaleze 
cu multele scrieri românesc! nemorale.

George Simți mai ales în timpul mai nou se pare entusiasmat 
de acesta direcție și aceia se pöte observa și din novelele ce apar 
acum în Revista Ilustrată și și din altele ce vor apărea pre rând 
și cari ne vor fi puse la disposiție în timpul cel mai scurt.

Afară de acestea scrieri, G. Simu dispune de novelele ce 

vor se constitue tom. II al nopților de ârnă și o mulțime de po- 
esii — tóté scrise în spirit creștinesc moralisător.

Acesta e activitatea literară a unui tinér preot — care tră
ind între grele împrejurări — totuși a rémas optimist și sufletul 
lui totdéuna a fost o oglindă în care s’au reflectat idei ce duc la 
mărirea și glorificarea bunului D-deu.

Și e bine sé se scie, ca mâne poimâjie sé se vadă cum au 
trăit și cum au gândit scriitorii din timpul nostru.

Un alt scriitor contimporan ce mult a asudat pe terenul li
terar scria pretinului său Simu la anul 1897 așa: ,

»Istoria literaturii române va trece peste noi în fuga con
deiului, — și dacă totuși se va dice ceva despre noi — va fi 
numai atunci, când noi nu vom mai fi — când vor scrie omeni 
din alte vremuri; — ei vor prețui modesta nostră activitate fără 
considerare la prietinii și legături și vor sci apreția împrejurările 
grele ce am străbătut, apatia tristă ce copleșesce adi întrâgă Ro- 
mânimea de aici. O atunci va trebui sé se mire cum de noi doi 
am ajuns preoți năcăjiți în dóué sate sărace — ba tu se cărun- 
țescî ca capelan etc. etc.««

Ca preot în satul seu în care a înființat de curund fonduri 
bisericesc! de bani și bucate — e iubit până la adorațiune cu atât 
mai vârtos că pre lângă darul oratoriu mai poșede și o vöce plă
cută și sonoră. Dr. Grama^genigjul- canonic din Blaj — reposat 

— când tinérul G. Simu a primit darul preoției, după servițiul în
deplinit — în altarul catedralei din Blaj i-a dis: »Óre unde va ră
suna glasul d-tale, pe care eu îl ascultam cu atâta plăcere!"

»In urechile unor omeni Măria-ta, i-a răspuns Simu, cari nu 
au alte delectări pe pământ, decât biserica și rugăciunea.«-

Si acolo răsună și adi.

Icone din suta luminilor.
— Schițe rupte de George Simu. • 

(Urmare).

Domnul Donea vine la petit, ..... la Hortensia.
Hortensia-i o copilă brunetă, cu ochi mari negrii — neastâm- 

perați. Petulantă, drăgălașă — nepăsătore și iute ca piperiul.
Inimă de aur. Nu cunosce lumea de fel, lumea din suta asta 

luminată. E un copil așa dicând. Bună și nevinovată abia de 16 ani.
I s’a spus că are pețitor pe dl Donea, și că trebue să se 

mărite.
Ea a dis: »nu«. Tată seu, și mai vârtos mamă-sa — a dis 

că »da<;.
Ce se faci? rămâne de asupra »da«.
Și dl Donea vine, vine, vine.

Pe cai iuți ca rânduitele
Fără frică fără șele
Cai șîrep; ce fug ca vântul 
De cutremură pământul.

Pardon, — etă-me’s în Alexandri. N’ar trebui decât se adaug. 
Sentinelă privegheză, 
Norul crunt înainteză!
Sentinelă, te arată, 
Norul crunt se sparge etă!

Etă d-nul Donea! Biata copilă chiar cetea »Santinela romană«« 
și ajunse la cuvintele sus scrise.

Dar’ așa cum e ea dela D-qleu aprigă, petulantă, neastâm
părată — bate cu piciorul și strigă:

»Vie!...
ca o stâncă ’naltă
Ce din vârf de munte saltă««

Dar a ținut puțin entusiasmul. A sosit mama în casă — »ca 
o stâncă ’naltă«« de care se lovesc fulgerile dar’ n’o sfărimă.

Mama vrea se fie socră, ... și va fi.
— Griji portă-te bine, e un om cu posiție, se nu mi fac! 

vre-o prostie.
— Stăi blândă, așezată, nu tot bate cu piciorușul, nu fi așa 

neastâmpărată. A sosit vremea se te aședăm, ... ai minte!
— Vremea?! că dor abia’s de 16 ani, — îi împlinesc la Sân- 

petru încă.
— ’Ți dau eu ție Sânpetru. Ți-am spus... și marna dă nă

vală afara să-și primescă pețitorul.
Hortensia rămâne înlemnită. încă 3 minute și trebue se pri

mescă pe dl Donea.
Și d-nul Donea vine.
Un om mare și negru, cu nesce ochi serioși și bulbucați. 

Hortensia un copil pe lângă el.
Dar e prietin de al tatălui seu. Are numai 36 ani, sci colea 

om în puterea cuvântului.
Sfinte Pantilimone! gândesce Hortensia, acum îî acum.
După dnul Donea întră mama.
Dl Donea își cere scusele, că a întrat mai întâiu . . . n’a ob

servat . • . apoi vine tata.
Hortensia când îl vede bate cu piciorul în pământ, — n’are 

răbdare, ca omul preste care vine o volbură și așteptă se trecă.
Dar volbura se schimbă în vent căldicel de primăvară.
Toți se aședă și povestesc serios și blând.
— Ce căldură! dice pețitorul... Era prin Faur.
— Vorbă se fie, răspunde Hortensia, dor suntem în Februar 

dle Donea.
Donea se încurcă . . . Pardon, vream se dic că cum me-am 

încăldit.
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— In trăsură se încăldesce omul cumplit pe vremea asta . . . 
nu se pote răbda er’ Hortensia.

Mama roșesce de ciudă.
Tata dă ordin se se așede caii ca se nu se răcescă, ... și. .. 

și Hortensia tot n’are drept. .. e cald.
Dl Donea credea că cu educația ce are, cu esperința sa, va 

fi o autoritate față 'n față cu o copilă . .. Dar se ’ncurcau trebile.
I ridea sub nas Tensia și n’avea ce-i face.
Nu-i de mine gândi Donea.
Dar’ — er’ un dar’ . . . mama cu cea mai mare afabilitate îi 

ajută se-șî lapede paltonul, se fie comod ca acasă — dar’ ca acasă 
și se fie convins că visita d-sale a căusat cea mai mare bucurie 
la casa ei.

— Avem serbătore, serbătore dle Donea, căci te avem în casa 
nostră, în mijlocul nostru, -— și mama se sîlea a surîde drăgălaș.

Hortensia gândesce: Ce bine ar’ fi se fiu eu mama și mama eu, 
atunci pote . . .

Dar’ sosesce tatăl. Caii’s aședați; îi bine.
— Ce cai minunați ai? dice tata intrând.
-— Sunt cel mai curat sânge arab, respunde apăsat pețitorul.
Si se’ncepe o discuție de cai, de calese, de boi, de vaci, de 

capre, de oi etc. etc.
Donea era în elementul seu. Lucrul mergea mai bine și ar 

fi mers bine de tot, dar’ Hortensiei nu-i place obiectul conversa
ției — și vrea se se amestece și ea ... la obiect deci:

— Dar’ rațe, curci, gâsce, cocoși? Cred că aveți tot soiuri 
minunate, și picioruțul, el er bate neastemperat, er’ pre buze îi 
trece un surîs gentil-batjocoritor.

— Fata asta’și face de cap, șoptesce tata.
— Ii dau eu ei făcut de cap gândesce mama, și ochii ei 

scapără fulgere — numai la idea că va deveni socră încă.
Bietul Donea se vede că-i ridicol. Nu o merită acesta, dar’ 

ce se facă. înghite și tace.
Cât de mândru-i adeverul în lume și cât de rușinată e fal

sitatea ori în ce chip sar ivi.
Hortensia predomneză situația. Pețitor, tată, ba chiar și mama 

se ved mici în fața adeverului — în fața Hortensiei. Părinți! se 
minuneză ei înșiși de tăria caracterului ficei lor, li-se pare că n’o 
mai cunosc.

Sa dus pețitorul?
Tată și mamă se reîntorc în casă.
— Nu te-am credut așa neastemperată dice tatăl, convins i 

fiind că prin vorbele astea face plăcere mamii.
Tensia tace.
— t'1 nicI nu respumji tatălui teu reutăciosă? strigă mama

ca o șerpdică, pardon, vream se <)ic ca o leoică.
Plortensia tace.
— Cum? tu nu qlicî nimic când e vorbă de fericirea ta? Ba ne 

mai faci și de rîs ?! Un om ca dl Donea altfel merită se fie primit, 
de una ca tine! Te ai putea simți fericită că te cercă.

— Eu nu’s de natura mamii, cuteză a dice Tensia, dar’ nu 
mai mișca piciorușul, nici nu încrețesce sprâncena, ci stă binișor 
locului. Ii frică.

Tata gândesce -- dar numai gândesce: »Vai bine ai mai 
nimerit’o«. Scie el că betrâna se fie’n locul fetii — s’ar mărita ’n 
totă luna. Ișî cunosce odorul, deci se fie după el ar seruta pe 
Tensia.

Dar marna strigă: Ce?? Tu nu ești de natura mea? Da eu 
de ce natură s? Eu’s rea? Eu’s cum nu trebue dor — de dicT că 
nu ești de natura mea ?

Tensia caută se zimbescă și respunde tot aședat, tot cu sânge 
rece: Nu, nu mamă, d-ta nu ești rea! eu’s cea rea și de acea nu 
samân cu d-ta.

— Ba că chiar ... se scapă de cjice tata.
N’o! acum i acum! Și n’ar fi vrut se qlică bietul dar' s’a 

scăpat.
Se mai descriu scena ce urmeză?
Nu, — care-i însurat scie . . • Cei ne ’nsurați însore-se se 

învețe.
Și resultatul celor enerate mai sus e că:
Donea își anunță căsătoria cu Hortensia pe 1 August.

(Va urma.)
----- ------------------------------

G L U M Et
A. Vii din concert, dle locotenente, ce ți-a plăcut mai mult?
B. Fata generalului.
A. Cântă bine?
B. Are minunate — juvaere.
Cavalerul: D-șoră dragă sunt nebun de dragul dumnitale! 
Domnișora: Spune la tata.
Cavalerul: Și ești așa de bună, de-mi permiți?
Domnișora: De ce nu? Dór de aceea-i medic de nebuni! 
întrebare din botanică. Invețătoriul: Mëi George, care-i 

vremea cea mai' potrivită de a culege pómele de pre pomi?
Elevul George: Când e cânele legat și stăpânul nu-i acasă.
Un om glumeț mânca într’un birt o porție de pește- Când 

chelnerul trecu pe lângă masa lui, îi dise:
— Chelner, adu-mi o sticlă cu vin; peștele vrea se înote.
Un vecin delà altă masă, care mânca o friptură de porc, 

vru se profite de acesta ocasie și se se arete și el deștept:
— Chelner, — striga el la rêndul lui, — adu-mi o halbă de 

bere, că porcul vrea së bea!
Logica copilei. »Mamă pentru ce ai d-ta pèr cărunt? întrebă 

Măriora pe mamă-sa.
»Pentru că tu ești așa de rea și causez! atâta supërare ma

mei tale!« rëspunse mama.
»Așa?!« <Jise copila, »apoi tu încă și mai multă supërare ai 

causât mamei tale, căci etă bunica este căruntă cu totul ca și o 
óié albă.«

Un preot mângâia pre un creștin, căruia-i murise soția, di- 
cându-i, că adormita în Domnul acum se află în ceriu în societa
tea îngerilor.

»Sermani îngeri«, ofteză creștinul, »eu m’aș prinde că mult 
în doue trei clile toți fug din ceriu.

-— ----- -O ------------ -

CRONICA LUNARĂ.
Episcop nou. La Arad a fost ales de episcop P. C. Sa vi- 

cariul Goldiș delà Oradea mare.
Logodnă. D-l Teodor Șimon, prof. gimn. în Nasëud, s’a lo

godit cu d-șora Maria Rîpean din Pinticul Tecei.
Liga femeilor pentru desarmare. Cetim în »Familia« Prin

cipesa Wiesnezoska președinta »Ligei femeilor pentru desarmarea 
internațională din Paris« a adresat d-nei Smara din Bucuresci, o 
scrisôre cerêndu-i concursul pentru ca și femeile române se ade- 
reze la acésta Ligă. D-na Smara publică prin fiarele bucurescene 
scrisórea principesei și statutele Ligei, fâcênd apel la femeile ro
mâne se adereze la acésta Ligă.

Regele Carol ca naș. O fóie din Berlin aduce scirea, că 
Țarul Rusiei va ruga pe Regele Carol, ca së fie naș copilului, 
căruia în curând îi va da nascere Țarina.

Conferința de pace s’a întrunit la 18 Maiü în Haaga din 
Hollandia- In acésta conferință se va desbate și frumosul plan 
al tînërului Țar al Rusiei Nicolae II pentru desarmarea tuturor 
statelor din lume.

Bibliografii.
Oglinda inimei este titlul unei drăgălașe colecțiuni de poesiï, 

scrise de d-l Gavril Butnariù, ce a apărut în tipografia Diecesană 
din Arad. Broșura së estinde pe 138 pag-, costă 50 cr. (cu posta 
53 cr.) și se află de vewjare și la redacțiunea acestei foi.

Cartea plugarilor. In editura Tipografiei »Aurora« din Gherla 
a eșit de sub tipăriű »Cartea plugarilor sau Povestiri economice 
despre grădinărit și economia câmpului, creșterea vitelor etc.« 
scrisă de Ioan Georgescu. E o carte forte folositóre pentru țe- 
raniî noștri!, së estinde pe 90 pagini și costă numai 25 cr. (plus 
3 cr. port, post.) Dec! o recomandăm cu totă căldura spre pro
curare.

Din tainele vieți!, novele și schițe de Margareta Moldovan, a 
apărut acuma de curénd în tipografia societății pe acțiuni din 
Sibiiu. E o broșură forte drăgălașă ce atât in esecutarea ei tech- 
nică cât și în cuprinsul bogat și variat nu lasă nimic de mai do
rit. Se estinde pe 159 pagine și cuprinde 28 novele și schițe, car! 
de cari mai plăcute și mai frumose. Costă numai 2 corone, pentru 
România 3 lei. O recomandăm cu totă căldură publicului nostru 
cetitoriu spre procurare.
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Nr. 502—1899. Concurs literar.
Se publică concurs pentru un premiu de 30 corone de fie

care colă de tipar (8n mic), care se va decerne celei mai bune 
scrieri de cuprins religios-moral, întocmită pentru usul poporului, 
în estensiune de 4, cel mult 5 cole de tipar.

Lucrări deja tipărite în limba română nu se admit Ia con
curs ; se pot premia însă și traduceri libere din literatura străină, 
dacă vor fi lucrate conform trebuințelor poporului român.

Manuscriptele se vor înainta la adresa Președintelui Asocia- 
țiunei (Sibiiu, strada morii nr. 8) până la 31 Octobre 1899 st. n. 
și se vor scrie în caiete de format 4°, pe o singură față a foilor.

Decernerea premiului se va face încă în decursul anului cu
rent prin comitetul central al Asociațiunii, după ascultarea rapor
tului comisiunei censurătore ce va alege.

Lucrarea, ce se va premia, se va tipări pe spesele Asocia
țiunii în 2000 esemplare și va formă începutul »Bibliotecii popo
rale a Asociațiunii«.

Dreptul de proprietate al eventualelor edițiunî ulteriore este 
al autorului.

La cas dacă între lucrările ce vor întră la concurs se vor 
găsi mai multe scrieri corespuncjetore scopului avut în vedere; 
Asociațiunea își reservă dreptul a le premia și tipări în decursul 
anilor viitori, tot sub condițiunile arătate.

Din ședința comitetului central al „Asociațiunii pentru literatura 
romcmd și cultura poporului român“ ținută în Sibiiu la 4 Maiil 1899.

Dr. Ilarion Pușcariu, Dr. Ilie Beu,
vicepreședinte secretar II.

Diverse.
Gimnasiul român din Brașov. Ideia înființărei unei școle 

medii române în Brașov, după cum cetim în Enciclopedia română 
sé realisâ în 1850, când cele dcue parochii rom. (sf. Nicolae și 
cetate) se învoiră, sub ínfélépta și energica conducere a protop. 
Ioan Popasu, se ridice împreună o școlă centrală, care pe lângă 
cursul primar sé cuprindă și pe cel gimn. Noul gimnasiu sé 
deschise în tomna a. 1850, adăpostindu-se din 1854 în mărețul 
edificiti de acum (veqll ilustrațiunea nostră de pe pag. 85). Gim
nasiul inferior fu desvoltat la 8 clase în 1866, când sé ținu pri
mul esamen de maturitate.

Monumente. Monumentele sunt opere de architectură sau 
sculptură destinate a transmite posterității suvenirea unui eveni
ment important, unei persóne ilustre, quid quid ob memóriám ali- 
cujus factum est. Arta de a ridica monumente se îndreptă după 
gradul de cultură a poporului unde se cultivă. La Romani și 
Greci acésta artă era forte lățită și mulțime de monumente ridi
cate de străbunii noștri formeză și astăfii obiectul de admirațiune 
a întregii omenimi. La frații noștri! din România liberă încă a 
început în timpul din urmă a se cultiva acésta artă în mod îm
bucurător și frumósele orașe BucurescI, Iași, Craiova, Galați etc, 
din ce în ce devin tot mai mult înfrumsSțate cu monumente și 
statue ridicate în onórea celor ce au trăit și murit pentru binele 
și prosperarea neamului românesc. Ilustrațiunile nóstre de pe 
pag. 92 represintă statuele lui Domițian și Tiberiu, apoi Michaiü 
Viteazul și Eliade Rădulescu.

Gâcitură de sach de Otilia Caba.
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Deslegarea gâciturei de șach din broșura V.
Poporul român.

Priviți ce palid este 
Ce trist acest popor 
Ca luna când pre ceriurî 
Se acopere de nor 
De optspredece secol!
Spereză și-n zădar
Nici scapă de o durere 
Și etă un alt amar.

A deslegat’o bine. D-șorele: Iulia Bran, Bârseul de jos; Eli- 
sabeta Puica, Mocod și Eleonora Crețulescu, Bucurescî; apoi dnii: 
I. Bogdan, Oravița; Georgiu Maican, Ticușul român; G. Bujigan, 
Deliblat; Valeriu Verf teolog, Posmuș Nicolae Coroiu Ponorean, 
Ponorel și Ioan Barna, preot în B. Sânmiclăuș.
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GâciturI
de Iuliu Bugnariü.

Când me bag ca servitore 
Pot se câștig ori ce sume, 
Ca stăpână a mea putere 
Mi-e redusă chiar la nume 
Un copil încă me scie, 
Er tu de nu mi-i ghîcî 
Nu meriți, decât cu titlul, 
Ce am eu, a te numi.

Chiar’ la mine'n asta clipă 
Piu me jur cumc’ai gândit, 
De me sci, me vinde, eră
De nu sci fi liniscit;
Căci de tine joc mi’oiu bate,
Dacă nu me vei ghîcî, 
Căci, când ai vedut titula
Pe loc m’ai și putut sci.

Un stăpân, fără de milă 
A răpit doi frățiori 
Și fără de ceva vină 
I-a’nchis în doue prinsori. 
Și stăpânul nu concede 
Unul p’altul a se vedea, 
Deși ei fac cea mai sfântă 
Slușbă, care s’ar putea.

D-șorei M. C. în S., apoi d-nilor și d-șorelor cari a gratulat d-lui G. Simu 
pentru novela succesă »Din propria ei putere.*  Ani transmis felicitările I>vdstre dluj 
Simu și am primit următdrele 2 răspunsuri ce vi le împărtășesc și D-vâstre pe acesta 
cale:

1. »M. ou. dle Bac iu. Credința mea că M. C., carea’ml transmite felicitări 
pentru novela mea: »Din propria ei putere*  nu pote fi decât femeiă. Numai un su
flet delicat și nobil din samă afară pote se pătrundă și se percepa chiar așa de acu
rat frământările mângăitore prin cart a trecut sufletul meu până ce am scris novela 
mea. Te rog spune-i, că dacă gentila mea gratulatdre și alțl iubiți cetitori află 
mângâiere în cetirea novelei mele, eu sum perfect remunerat pentru ostenela ce 
mi-am dat-o. Tuturor le mulțumesc din inimă. Fie convinși, că mi-au făcut un 
bine nespus.

2. D-lor și d-șorelor cari îmî gratuleză la novela apăruta le mulțămesc din totă 
inimă și-ți mulțămesc cu deosebire d-tale care mi-le transmiți. George Simu.

D-șorei I. B. în Bârseul de jos. Am primit gâcitură dar spre a face un 
clișeu la aceia ne costă prea mult, de aceia nici nu o putem publica.

D-Iui Bujigan îrivețătoriu în Deliblat. Ort ce fotografii și desemnuri de in
teres general primim spre publicare și suntem mulțămitorî. — Publicarea lor urmeză 
însă numai atunci, când dispunem de loc.

Proprietar, editor și redactor responsabil Ioan Baciu, Șoimuș. — Tipografia Carol Csallner, Bistriță.


