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ALESANDRU SZILASI.î
(Continuare.)

Mult m'aiii gândit și am meditat asupra acestui cas 
ie mai pomenit la noi că ce au putut greși ore 
ireoțimea și chiar preoțimea din tractul protopopesc, al 
îislriței încât se nu potă ti scutită de astfeliu de apos- 
rofărî nemeritate nici chiar atunci când era cuprinsă, 
le durere și întristare pentru perderea neuitatului și 
»linului lor protopop Alesandru.

In locul acelor mustrări nu era mai potrivit ore 
rn cuveni de mângâiere! căcî mărț/eaHa cea mai frumoșii, 
' vM.uțitor J)-deesci e a. mânțiăia pre cei întristați.1 * 3 *) Er 
Mă scriptură ne dice: Hucurațitâ cu cei ce.se bucura 
i pliut<p‘țl cu cei ce plâni/.-)

1) Tit Bud cuvântări bisericesc! tom I.
*) Rom. 12. 15.
3) Iov. 9.
■>) Ioan Papiu cuventărî funebrali Tom II pag. 310.

Se admit că oratorul a avut causa la acesta pentru 
ă cine fiind muritor ra fi fard de macula?*) dar și în 
■asul acesta putea se o facă întrun mod mai fin pre- 
um o fac acesta și allî oratori prin trase pline de fineță 
i frumseță, așa d. e. Ce cuget măreț dar și ce cuget 
nfricoșat este acesta când se apropie ora ca se moră 
»reotul! ce frică si ce, sperare plina de mângăere! Frică, 
lentru cele ne împlinite sau ren împlinite și sperare de 
esplată pentru împlinirea unei deregătoriî atât de mari 
uni e și statul preoțesc.

Sau nu era mai cu minte lucru de a ținea o ast
ei de vorbire cathechisatore dacă chiar tu causa și nu 
iuțea se lipsescă, întro conferință preoțescă și nu în- 
îaintea poporului și a unui public în mare parte străini 

în greunând prin acesta posiția. de luptă, a preotului 
unit fată de contrarii bisericei ilústre care posilie și așa 
este ea destul de grea de suportat?

Nu a aliat oratorul o altă temă mai corespumjetore 
in care se II inlerțăsiit. în legatara cu un adever morali 
și meritele reposatului cea ce sar fî cuvenit mai mult?5) 
0 predică de îiinibii 'ii i re are se lie scurtă ser- 
bătorescâ. și ciiprindetore în cari1 se pol desvolta în 
legătura cu un adevăr moral și meritele reposatului, 
și acăsta o scie oratorul destul de bine prin urmare 
nu a avut cau-a de a să ocupa cu stipendiile misalî.

Misele ce le au preoții de la. poporenii lor se per- 
solvesc totdeauna cu cea mai mare conscientiosilale și 
despre aceste e convins și cel ce le dă căci de regulă 
și cel ce dă missa asistă la rugă pentru de a îngenun- 
cliia sub s-tele daruri.

Na fost dar trebuință de a mai osteni mințile as
cultătorilor cu conbaterea unui viț care de fapt nu există.

Stipendii misalî fundaționalî in lot tractul protopo
pesc al Bistriței nu sunt de cîV 5. unul ia biserica din 
Bistriță și 4 la biserica din Șoimuș despre acăror per- 
solvire nu numai cu conscientiositatea se pote docu
menta, dar și prin date autentice în fie care an.

Stipendii misalî de la. Nicula sau din alte părți

5) Eneyklopädie der katholischen Theologie und ihrer Hilfswissen, 
schäften, von Heinrich Joseph Wetz.er, IJoetor der Philosophie u. Theologie 
und ord. Professor der orintalisclien Philologie zu Freiburg: und Benedikt 
Welte Doctor der Theologie und ord. Profesor an der Katolisch-Teologisclien 
Facultät zu Tübingen.
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împărțite intre preoți prin Ordinariat spre persolvire
- in tractul protopopesc al Bsitriței nici când nu sa 

dat și nici nani aiujit că se ti fost împărtășit cândva 
vre-un preot cu astfel de intențiuni.

Despre ce stipendii missali a putut vorbi dar oratorul ? 
despre cele ce se împart din străinătate?

Dar nu scie Clarissimul Domn profesor și spiritual 
că în timpul din urmă, superioritatea nostră bisericăscă 
din acesta diecesă a oprit tote isvbrele acelea de cari 
presupune D-sa că ar fi intrebuițate pentru înbunătă- 
țirea stării preoțimei nbstre destul de săracă? Și 
pre când în alte diecese la catolici și gr.-cat. chiar 
episcopii procură stipendii missali și le împart preoților 
mai seraci spre persolvire, promovând prin acesta bine
le in doue direcțiuni adevărat crescinesci, una pentru 

• mântuirea sufletelor din purgatoriu, alta pentru ajutora
rea preoților seraci. Noi cei din diecesa Gherlei nu 
numai că nu suntem împărtășiți de acest favor dar 
suntem de la acesta chiar și opriți.

Ore nu ar li cu mult mai bine când Prea Ven. Gu
vern Diecesan însuși ar procura și împărți atâtea sti
pendii missali de câte s'ar afla trebuința la toți preoții 
dieiteani ?

Atunci aveud posibilitatea de a controla cu seriosi- 
tale mersul afacerei nu ar mai putea bănui nime că se 
comit și ahusuri.

Procurarea astor fel de intențiuni nu e lucru greu 
căci sunt destule.

Eu însumi cunosc firme în străinătate de unde 
sar putea procura intențiuni bine plătite pe lângă în
voirea superiorității bisericesc! nu numai pentru unul 
doi ci pentru sute de preoți gr.-cat. atâtea de câte ar 
avea trebuință spre a le putea persolvi.

Dar dacă superioritatea nostră bisericescă nu ne 
permite, nici eu nici altul nu aducem și ne putmid aduce 
și ne putend primi cea ce ni se ofersce de și dispunem 
de destul timp spre a le putea și împlini, ne cade greu 
când vedem că mai suntem și catecliisali și încă de 
omeni mai tineri ca noi, ne băgând in samă cuvintele 
s-tei scripturi. Pe bătrân nu-1 înfrunta ci'l mângâie 
ca pre un părinte1} cununa bătrânelelor este ispitirea 
de multe (științe) și mărirea lor frica Domnului.2)

•l Tim. 2. 14.
") Enciclopedia ro. Tom. II p. 115—543.

Preotul rom. imul 188!) p. 137. Predicatorul săteanului ed. din 
1878 pag. 227 *25!).

7) Ecles. 7. 21.

In multă vreme este înțelepciunea er in multă 
vieță este sciința3).

Atâta referitorii! la temă.
Ge se ține de predare cu töte că nici spațul numi 

permite și nici nu mia trecut prin minte de a, face critica 
asupra unui finer ce de alt cum promite a deveni cu 
timp un oralor bun bisericesc, totuși dacă am început 
îmi permit de ai face, unele observări.

Gesticulările prea esagerate, stringerea manei ce prea

0 I. Tim 55.
Is. Siv. 25. 8
Iov. 12. 13.

multă asemenare are cu amenințarea pumnului detrage 
mult din efectul unei predici. Gesticulerea cu mâna 
strinsă în forma pumnului nici pre bina nu prea are loc 
necum pe amvon. Și de și oratorul a vorbit cu mult foc 
ca fiu de grănițeriu și tiner învăpăiat pentru adevărul 
credinței și divinitatea bisericei catolice totuși nu treime 
se uite că aici nu e fiul lui Marte ci ostașul lui Cbristos 

și nu.pote cuceri inimile credincioșilor gesticulând 
cu pumnul ci numai prin atragere cu spiritul blândeței 
după esemplul lui Isus.

Servului Domnului nu-i se cuvine să se sfadescă 
ci blând se fie cătră toți învățătorii! nu iute.4)

Oratorul treime se țină cont și de unele reguli, 
declamatorie? p. c.5) voce sonoră, espresiune corectă, 
modularea vocei cu intonarea esactă și gcsticulațiune 
potrivită cu ideile și simțămintele ce vrea se esprime.

In fine trag atențiunea oratorului asupra unei datini 
ce să. practică la astfel de omisiuni, acea de a lua reunis 
Imn - - a lua ertăciuni și de la Episcopul ca cap 
a! Diecesei, capitlu și preoțimea tractuală. precum se vede 
acesta la mai mulți autori de predici funebrali6) Ceea 
ce și aici nu ar fi trebuit se remână cu alât mai virtos 
ca reposatul protopop Alesaudru au fost un subaltern 
forte credincios al episcopului său despre care nu in- 
frelasa nici o ocasiune bine venită de a nu-l aminti și 
vorbi cu respect ca de persona cea mai înaltă a diecesei. 
Altcum după dea s-tei scripturi7). Nu este om drept 
pre pământ carele se facă bine și să nu se greșăscă.

După finirea cuvântării bisericesci Sp. I). Advocat 
Dr. Gavril Tripoli în numele inteligenței română din 
Bislrilă. cu vocea-i oratorica a luat adio de la repo
satul in termini forte simțitori, storcând prin vorbirea 
sa pătriindetbre și adânc mișcatore — lacrămi din ochii 
ascultătorilor.

Dl. Dr. Gavril Tripoli e recunoscut in ținutul acesta, 
de mare orator și a dovedilo acesta și acum când pub
licul ce de și era deja obosit de ascultarea unei predici 
forte lungi, cuvântarea D-stale a ascultal’o cu un viu 
interes.

Conductul funebru de la biserica până la, cimiteriu.

Conductul funebra! de la biserică pană la cimite- 
rin a fost grandios, ordinea a fost tot ca mai naitne 
cu aceea deosebire că acuma a ocupat loc intre ron
duri și musica militară. Atata mulțime de popor cât a 
fost aici rar s’a mai vei,lut adunat cândva la vre-o în
mormântare, in Bistriță.

(Va urma.)
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Unei Femei.
,.Sum frumoșii1" — așa dici pate 

astfel am tot, ce. ar fi 'nstare
.1 putea din fire a scote
Tineri cu gândiri bizare.

— Ei dar grigl la așa ispite 
Că nici tu nu esci fee 
Ș’apoi ține bine’u minte: 
„Feiirea-i numai femei-."!

loan Tundean.

Micul Imyiirct.

C a p r i ț i u
— Comedie intimii act de Alfre! <lc Muxsel

(Crinare)

Chariqny: Mărturises'-e că teai tradat ?
3A de Lery: Nu.
Chaviyny: M6 rog.
JA de Lery: Acesta im folosesce.
Chaviyny: Te conjur!
jIA de. Lery: Rogă-me în genunchi, atunci (I spun.
Chaviyny: In genunchi? Cu totă plăaerea.
M. de Lery: No dară se vedem.
Chaviyny: Serios? (Se aruncă in genunchi ritjind).
3/. de Lery: (in ton magistratual): Acesta posiție-mt place, 

Ti șede de minune — cu Iote aceste-țl sfătuesc se te redict 
pentrueă forte m’ar scote din sărite.

Chaviyny: Prin urmare (după ce s’a rădicat) nice numl- 
vei spune nimica, așa e ?

3A de Lery: La D-ta e punga cea venătă?
Chaviyny: Nu sein, cred că da.
M. de Lery: Așa cred și eu că da. Dămi-o mie și eu-(I 

voi spune al cărea lucru de mână e cealaltă ?...
Chaviyny: D-ta așa dară scil?
JA de Lery: Da, sein!
Chariyny : E femee ?
JA de Lery: Dacă ar’ fi bărbat nu aș înțelege...

Chariyny: Vreau se d¡c frttmosă Cernee e?
JA de Lery: In ochit D-lale e una dintre cele mai fru- 

mose femei ale parisului.
('hariyuy: Blondă sau venătă?
JA de Lery. Venală. -
('hariyuy: Cai ce lelilí de litere i se începe numele?
JA de Lery. Apoi nu stai pre târg? Dăm! încoce punga. 

M-mei de Blainvillet.
Charidry: E mică înaltă?
JA de Lery. Adâ încoce pungulița.
(hariyuy: Numai de ea spimeml, că are ¡ncióte mici?
JA de Lery: Punga sau viata.
('hariyuy: 'Ml spui numele dacă-R dau punga?
M. de Lery: 1(1 spun.
('hariyuy: (scote | ungulița cea vânătă). l’te cuvântul de 

onore?
M. de Lery: Pre cuvântul meu de onore!
('hariyuy: (Se vede șovăind: M-ma de Lery ține palma; 

deodată se așeijă lângă ea și cu voia hună-i dice): Se vorbim 
despre capri(il. D-ta așa dară conced! că o femee pole se aibă 
capriția.

JA de Lery: Și d-ta încă mai întrebi?
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Charigny: Pardon, dar se pote întimpla, că un bărbat 
căsătorit se vorbescă in 2 moduri, ba până la un anumit punct 
s6-șl lucreze in 2 moduri.

JA. de Lery: Târgul d-l meu? nu va Ii din el nimica? Eu 
aniBredut că neam înțeles.

Charlymj: Bărbatul căsătorii, tot bărbat rămâne; viața, de 
familie nu-i schimbă natura: inse câte odată'! constringe case 
joce un anumit rol și cuvintele și le mesură după acela. - Si 
în viața de tole bilele nu se recere altă sciință, decât se te scit 
acomoda când vorbesci cu cineva: vorbesci catră om eum este 
el in realitate sau vorbesci călra omul convențional; călra 
acela precum se vede.

JA de Lery: Team înțeles; acesta e o alegere liberă, însC 
în atare cas cum se va legitima omul ?

Chariyny: Așa cred că un om de spirit ușor și curund 
sö va sei alia I

JA de Lery : Așa dară D-ta mimai esel curios® minősei 
acel nume interesant. ? Te rog dámí odată acea pungă.

(’hariyiiy: 0 femee de spirit pentru pildă, o femee 
de spirit va scl atâta, ■ așa íred nu pole greși în judecarea 
adevăratelor caractere ale omenilor! La prima p>rivii*e treime 
se vada... .

JA de Lery: Apoi in adever voesei sö țiul punga?
( hariyny: Așa se vede că D-t.<l puni mare pond pre acea. 

O femet de spirit așa cred că treime se scie alege între băr
batul seu și între alt bărbat. Dar cum esel D-ta. peptenată? 
Mai nainte petul-’țl era împodobit cu flori.

JA de Lery: D’a insö mia fost pus greutate: așa suni 
mai ușoră. Oh! l)-()eule! cum inis'a desfremajat pórul de o 
parte. (Se scAlă și-’șl ordineză perul înaintea unei oglindi).

Chariyny: D-tâ ai cea mai frumosă talie înlre tote fe
meile din lume. O atare femei.' de spirit ca l)-ta ... ■

JA de Lery: 0 atare femee de spirit.-ca mine se dă dra
cului când are de lucru cu un bărbat așa de spirit ca D-ta.

Char 'u^iy: Af-ea nici odată nu-o mipedecă. Eu suin un 
drac destul de Imn.

JA (te Lerg: Inse nu pentru mine, eu cel puțin așa sperez.
Charigny: Acea e lin^ede, că pentru acea nu, pentrucă- 

Tnl stă în cSle órecine.
J/. de Lery: Ce voesei se țlici prin acésta?
Charigng: Acea că dara eu nu-ți plac, provine de acolo, 

ca este orecine, care me opresce c'a soți pot plăcea. -
JA de Lery: D-ta teai esprimat destul de modest și 

nebun, înse greșesc!; mie nimene nu-mi place și eu nimerui nu 
voesc ca sâ-i plac.

Charigng: In etatea D-tale și cu astfel de ochi, acea nu 
’ți va succede.

JA de Lerg: Și lotuși, acesta e curatul adevăr.
Charigng: Daca aș putea crede, atunci s’ar nascc în mine 

o părere forte rea despre bărbați.
JA de Lery: Te pol convinge ușor. Astfel de vauit« 

este în mine, carea. nu sufere stăpân presto mine.
Charigng: Nu ai putea suferi un serv?
JA de Lery: Aș? Ori serv ori domn, D-vostră totdeauna 

sunteți tirani.
Chariyny: (sö rădica): Acesta c drept și-ți mărturisesc 

că întro privință totdeauna am urát purtarea bărbaților. Nu sein 
d^r unde au acea ideii fixă, că totdeauna voesc se împusce 
cea ce are cu urmare, ca se fac urgisiți.

JA rte Lery: O eredi D-ta acSsta sincer?
OAurw/n//: Borte sincer; nu pot pricepe.de lei cum ’șl 

pote cineva in tipui, că dacă astă.di a plăcut cuiva, mâne se 
aibjțdleptul a a.lmsa de succesul seu?!

JA de Lery: Și totuși acesta este capitalul cel din tain 
din istoria. lumcl:

Chariyny: Da. și dacă bărbații în privința acesta ar avea 
mintea la loc, femeile nu ar’ ii a.șa ușoratece. —

JA. de Lery: Șe pote. In timpul de acum relațiunile de 
amor trebue se sö sfârșescă cu căsătoria sau mai corect se se 
continue în căsătorie, și când e vorba de cununie merită sö 
vorbesci despre acea. —

Chavigny: D-ta de o mie de ori ai drept; și spuneml 
pentruce este acesta așa? Pentruce atâta comedie și așa de 
puțină sinceritate? 0 femeă frumosă când sé încrede pre sine 

unui jentleman se nu scie face deosebire între acela și între alții 
Numai hăbăuci s6 fie pre linie?

JA de Lery: In cașul de față, acesta e o întrebare la loc.
Charigng: Inse eu presupun, ciwdin mtimplare se alia 

și astliel de bărbați, cari nu sunt de o părere cu hăbăucii în 
privința acesta; și presupun, ca se oferesce omisiune când Omul 
nu pote se fie sincer fără nici un periclu. Iară cugete reservate 
și fără nici o temă de ceva indisprețuire. (Scutură mâna. M-mei 
de Lery) Si mai presupun și acea, că astfel de bărbați astfel 
ar (Jice călra o atare femee: Suntem numai noi de noi. D-ta 
esci linera și frumosă și eu sein se-țl aprețiez in de ajuns min
imi și inima D-tale. O mie de pedecl ne stau in cale, o mie 
de speranțe ne asceptă dacă mâne vom proba se ne întâlnim 
iareșl. Superbia D-tale nu sufere jugul și istețimea D-tale nu 
pote suporta lanțuri. Nu te teme insă mei de mia nici do alta. 
Nu poftesc dela. D-la. nice întâlnire, nici promisiuni obligălore 
și nici un sacrificiu : lot ce doresc se reduce la iui zimbet de 
pre buzele D-tale d; rose și o privire din ochii frumoși. Ziin- 
besceml pană este ușa încuiată; libertatea D-tale e afară, o afli 
iarăși îndată, ce JărăsescI acesta casă: cea ce-țl oferesc nu e 
plăcerg făiffi de amor, amor fără durere și fără amarațiune 
Acest caprițiu, fiindcă de el a fost vorba, nu e un caprițiu rob 
al simțirilor, ci un caprițiu al inimei, pre care-1 nasce momentul 
și a cărui amintire e veclnică.

JA dy^Lerg: Mal adineauri ai vorbit despre comedie; așa 
se vede că dânduse ocasiunea și D-ta joci o comedie și ducă 
o comedie periculosă. Mai nainte de ce ași răspunde la cele ce 
ai Jis, miar plăcea se lac un caprițiu. Așa cred că acesta e 
momentul cel mal potrivit, fiind că D-ta chiar cu caprițil te 
ocupi. Este aci o carte de joc?

Charigng : Este și jocul mesei. Ce vreți cu ea?
JA de, Lerg: Adă-o încoce. Am o idei1 și D-la vel fi silit 

se concepi decă nu voesei se vini în conlradicere cu D-la în
suți. (Scote o carte de joc.) No dară Conte spiuie e roșie sau 
uegră cartea acesta?

(’luiriyny: Nu mia! putea spune, care va fi câștigul?
J/. de Lery: Câștigătoriui pote alege liber.
('hariyny: Eie. Așa dară: roșu.
JA de Lery: *Valet de pigre : D-la ai pierdut dara înedee 

pungulița cea venatii..
Chavigny: Bucuros, cu Iotă inima, inse rețin pre cea 

roșiii și fiind că pre eelorea cea roșie am perdut, nice odată 
nu voiu face inpiitărl pentru acea, pentru că. tot așa de bine 
sein ca și D-ta, al căreia lucrul de mână e.

JA de Lery: E mică sau mare acea marfă?
Charigng: Dulce, și fină, și ea mătușa.
JA de Lery : li concrefil ca. să-ți salislacă aprinsa D-tale 

jalusie? (Aruncă pungulița cea vânătă. în foc.)
(■Ipwuptij : Ernestino te iubesc.
i>. A erg: (Privesc! cum se face cenușă pungulița.

După acea mergg cu gingășie la Chavigny:) Așa dară nu iu- 
.bescl pre M-ma de Blainvillet ?

Charlyny: D-deul meu! Niciodată nu am iubito...
JA de, Lery: Nice eu D-le Chavigny.
(’hari'iny: Dară cine ția putut, spune D-tale că eu am 

cugetat la acea femee? Oh nu el am se me rog pentru un 
moment de fericire; și nu ea va fi aeea. carea ini-1 va oferi!

JA de Lery: Nice eu D-le Chavigny! D-ta mial adus mie 
un mic sacrificiu acesta a fost forte frumos dela D-ta; inse eu 
nu voesc s"e te las în rătăcire: pimgulițajcea roșie nu e lucrul 
manilor mele !

Chariyny: Se fiii cu putință? Dară a cui e?
JA de Lt&y: Acea e o mână mal frumdsă ca a mea. Te 

rog fămi plăcerea și cugetă im. moment și deSlega acesta înigmă 
D-ta cât se pote de deschis și in o formă forte demna de 
iubire, mial* declarat că me iubesclăal în genunchiat înaintea 
mea și eu te-am făcut atent că pire padiment nu este tapiserie 
am cerut punga D-tale cea venătă și D-ta mial conces că s6-o 
arunc în foc. Acum spuneml cine suin eu ca se merit tote; 
aceste? Ce estraordinariu afli la mine.? E drept că sum tineră 
și nu- sum urîtă, și e adevărat și acea, că piciorele-ml sunt 
mici; înse fine acesta nu e un lucru atât de rar. Dacă vom 
documenta reciproc, că eu sum o cochetă er D-ta un bărbat 
ușuratic, numai pentru acea că e metjid nopții și noi sun
tem numai noi amândoi asta ar fi o ispravă de luptă demnă de
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laudă, curea o putem însemna memoriei nostre! inse acum 
așa cred că a fost destul, așa, e? Și acea, ce mie mini dat 
ri(.lind și încă nice nu (ia părut rău după ea; acel ne însem
nat sacrificiu pre care lai adus unui caprifiu și mal ne însemnat, 
lai denegat unicei femei, carea te iubesce, unicei femei pre 
carea o iubesc!.1 (Se aude zuruitură de trăsură.)

Chari'piij ■. Inse Domnă cine (ia eomunical-o D-tale?
J/. th’ Lenj'. Vorbesce mai încet D-le pentru că Matilda 

s’a reîntors și acesta trăsură este pentru mine aici. Nu am 
timp ca să-fi (in predicafie de moralitate. D-ta ai inimă și 
acea-șt va face dălorinfa. Dacă vre-odată vei vedea că Matildei 
sunt ochii roșii șterge! lacrămilc cu autista pungulifă. pre carea 
ea o va recunosce. pentru că brava bună și credincioșii D-tale 
sofii' a lucrat la ea 2 săptămâni: Adieu ! .Vum pbte că ești 

mânios pre mine, mâne inse vei simți pretinie fufă de mine, 
și crede-mă că mal mult valoreză acea de cât un eaprifiii. Inse 
dacă cu ori ce pref vă este caprifiu, etii aici e talilda: cu 
acest caprifiu pofi câștiga cel pufin o sen) plăcută. Așa cred 
că ea va da uit/lrei pre celalalt eapriliu, pre care nul va ști 
nimenea, nice chiar Matilda. (Intră matilda. M-m i de Lery merge 
înainte ei și o sărută.)

Cluirif/nți: (le primesce pre amândouă merge la ele, ia 
podoba de Hori de pre capul Matildei și o redă Madamei do 
Lery): Pardonul! Domnă, D-ta vei ști și eu nice odată nu voiu 
uita, că: preotul tiner (ine cea mai bună predicalie !

(Cortina cade.)
G. Nistor.

(I'inid

O nimfă țărăni’itni'ii.

Amicii!
Novela.

Ambii își aveau diplomele in busimar și erau aplicafi ca 
practicanfi la spitalul comitatens din A...

Erau pretinl din pruncie și se iubeau ca doi frafi.
Pre ce aveau se impăr(eau, nu cumva unul se aibă mai 

mult ca celalalt.
Vestminte încă își făceau într’o formă. Cuarlirul și-l aveau 

într’o casă în coiful stradei „langi lluniad.“
- Din odaia unuia să deschidea întraccluialalt. Sara când se 

culcau ușa ce despărfea odăile lor, o lăsau deschisă, ca și din 
pat să potă vorbi unu cu altu Secret între ei nu era; Cr de 
bine ce trăiau, voia unuia, celalalt nu călca.

La balul tinerimei universitare și-o făcut cunoscință cu 
domnișorii Elvira, unica fată a protomedicului comitatens, care 
era cea mai Irumosă între tote fetele din acel oraș.

Ambii să îndrăgostiră de eâ, par'că sortea nici în tr’asta 
n’a vrut să-i separeze.

In cuadrilul prim i’a decherat amor Romul er în al doilea 
Traian.

într’o toură în care a dansat cu amândoi, și unul și altul 
o întrebară de pot spera la iubirea ei ?

Fata pironindușl ochii în luciul salei tăcu, căci nu să scia 
decide pre care să-l mal iubescă, de vreme ce, ambii erau ca 

frafii cei din poveste, o Ionná de frumoși și plăeufî și întru 
nimic mai de preferit unu ca celalalt..

In eeealaltă dină colportorul le îinaimă o epistolă carea 
era adrwatâ amândurora.

Ei să preumblau în coridorul ctagiiilui al doilea al spitalului. 
Romul o desfăcu și începu a celi ca să audă și amicul seu:

Am probat să aleg și ca se pot mi-am întrebat inima și 
mintea, dar ele mă încurcară mai nebiinsce de cum era nodul 
gordian, și-așa, la o decidere din partc-ini nu vă putefi ascepla. 
De nu in’a-fl fi cerut amândoi, al unuia aș li sS fiu al a celuia 
care mar fi cerut. Dacă dintre doi unul ar absta delà propusul 
său, celui constatant cu Iotă plăcerea i’ași fi sofie.

„Elvira.“

Cei doi tineri dupăce sciură. cont,inului epistolei se priviră 
ca doi leopard!, cari vreau să-să sfașiă pentru’o pradă la care 
unul nu-și pote forma mai mult drept ca celalalt, și din prieteni 
ce fură, din acest ceas devenirii cei mal nefmpăcafl.

— Scil ce Traiane, începu Romul; noi de a<Ji înainte nu
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mai suntem cei caii am fost. Ne cunoștem cu mult mal bine
de cât câ despre asta se no îndoim. Pre Elvira o iubesc! și tu
și (apăsând cuvântul) o iubesc și eu. Amândurora inse nu pote 
së fie ; căct sau va li a mea și atunci a ta nu va li, sau a ta
și atunci nu va putea să fie a mea. A mea, care numai se o pot
numi a mea bucuros abdic și de partea eif-ini compete din feri
cirea vieții celei de vecinicie !

Dacă sortea vrea s0-.și rid i in pumni de pretinia nostru 
de până aici, fiă, căci și-așa dintre noi doi cu ea mimai unul 
putem li fericit, acela, pre care il va preferi sortea; cel ne
fericit după a mea părere ar li mai bine se móré, ca nu cumva 
pizma că-șl va vedea adversanul fericit, să-l facă în negitrósa-i 
desnedăjduire să-și blesteme mama care la născut și să së 
sinucidă.

■ Se inéra, res| unse Traian, căci unul ca acela numai 
de morte e vrednic.

In sufletele lor începu a se lupta speranța cu desnedej- 
duirea, căci nici unul nu era. asigurat din partea sortii că norocul 
va fi pe partea ba.

încă in după aineacjia (JileT aceleia dintr’o urnă învëlita în 
catifea negră Romul trasă o bilă negră. De nu-șî putea reculege 
puterile care în, minutul acela erau se-l părăsâscă, era se cadă la 
pământ, dar s'a întărit în fire, ca se nu-și arete slăbăciunea în 
naintea adversariuhil seu, care vădindusă preferit de sorte, res
pirând ușor, luă o hârtie pre carei-o întinsă ca să-o subBrie.

El o subscrisă. Iși subscrisă sentința de morte căci în acea 
hârtie së deobligă pre cuvent de önére că preste un an de ijilr 
së nu mai fie intre c-ei vii.

Traian o luă și o închisă înlr’im scrin al mesei lui de 
scris.

Romul cu trenul delà medul nopții a părăsit orașul, fără 
ca së avisez» pre cineva că unde së duce, Traian după ce ră
masă singur iși strămută cuartirul in strada „Alesanru cel Mare“ 
într’o casă vis-a-vi cu a protomediculm.

II.

Era o di frmnosă de vară. Pre stradele1 orașului Z...de 
arșița cea mare nu umbla nime.

Preste di orașul era asemenea unui ciulilor, tăcut și liniscit, 
căci numai înainte de 9 diminâța și delà șesă încolo spre sară 
vedeai omeni prin el. Se audeau clopotele delà biserica cea 
roinânâscă, și glasul răgușit al cantorului, care petrece la gropă 
rămășițele pămintescl ale unui copil nevinovat.

In grădina claustrului călugărilor misericordiani premnblân- 
duse printr’o alee, se rugă dintr’o carte un călugăr vesced la 
fată ca un crin ofelit. Tot la 10 15 pași së punea ea să șadă
aci pre una, aci pre alta din laițile cari erau înșirate pre mar
ginea aleei, căci de slab ce era abia îșt târăia piciórele.

Cugetam adi diminâța că voi li mai tare ca eri, dar m’am 
înșelat, căci în loc să-mă întăresc, pre minut ce merge slăbesc 
tot mai mult, dise unul călugăr ce se apropia eătră el.

Sănătatea o câștigăm cu mult mai greu de cum o per
dent, mie unuia mi sé pare ca și când ai fi mai ruinën la față 
de cum ai fost eri, ii dise acela :

- Ți să pare mimat; m’am obosit făcând acești puținei 
pași și de acea roșața ce mise vede în obraji.

— Sö pótc ; ci ort cum së fie. proșpițezl mai bine ca eri, 
și de nu te vet strămuta în spre mai ren, în scurtă vreme te 
vet reînsănăloșa deplin.

- Nu sein ; n'ain speranță, de vreme ce mă usc umblând 
pre piciére.

— Ți se pare numai, dar nii-I așa, noi care te vedem, 
mai bine observăm schimbarea ta înspre mai bine, îl mângâie 
acela.

- Îmi pare că ai fost în oraș, ce vestei pre acolo ? de 
slab ce iné simțesc nici jurnalele de adi nu le-am cetit.

- Nimic nou, căci suntem doră în sesonul crastaveților. 

Orășenii cari numai au avut modru, au părăsit orașul; unii petrei 
la țară, alții prin vii, er cei cu dare de mână mai bună pre la scăliji

Asta am știut’o fără ca se mi-o spui, căci asta e așa ît 
fie carta an pre acest timp. Alt ceva nu scit?

— Ra da, preotul gr. catolic ai,li a avut a treia. îmormentari 
în anul acesta.

'I’u și aceste le poți ținea în evidință? fericit om! I’ri 
cine a înmormântat ?

Pe unicul băiet al medicului nou ales.
— Ce Orașul are medic nou?
-‘Da: nici nu seif, adi e săptămâna de când s’a mulai 

aici.
Cum ¡1 chinină?

Nu sein, respunsă întrebatul, are nume ca francezii.
— Bolnavul la observarea asta naiva a tinărului seu ii 

Chrislos frate începu a r.de, dar atunci îl apucă o tușă atât di 
vehementă eă-i eși ciăbucl sângele din gură.

Vedi asta me va băga, in păinent; de me mai apucă 
odată, mor, diso ol abia gâfâind, după, ce îl lăsă. tusa.

N’ar trebui se vorbesc! așa de aspru, că pote că di 
aceea te înfundă tusa.

Iota draga ejiiilicâ. am fost singurel, cu nime n’an 
schimbat nici un cuvânt pănă acum ce vorbesc cu tine, și dac. 
nici se vorbesc nu voiu putea, la ce se trăesc?

Nici acest privilegiu să nii-1 am in viața, asta? De toti 
m’a despoiat sortea, dacă nici să vorbesc nu m'a lăsa, la frum 
sețele naturel pentru mine? La ce răsăritul și apusul măiestos 
în frumseța lui a sorelui? La ce parfumul drăgălașelor fior 
mirositore? La ce... la ce... viața? I,)icend aceste cuvinte 
suspină atât de dureros încât ¡1 apucă o tușă cu mult mai tur
bată ca cea de mai înainte, er când îl năpădi sângele prii 
gură, cădu la pământ ca și cum ar fi murit.

Călugărul care fu lângă el să încercă se-l ridice dar îm
puții. Strigă pre un alt călugăr care să primbla prin curtea 
claustrului și cu ajutoriul aceluia îl duseră in odaia, lui. Aici îl 
culcară înlr’un pat, ii deteră îngrijirile necesare, și unul dintre 
ei eși să cheme medicul claustrului.

Acela nu era acasă, ci era dus la un morhos in provincie. 
Ciiardianul trimisă după medicul orașului.

IR.

Zace de mult? întreb.» medicul de călugărul Canut care 
veghia la patul bolnavului.

•— E bolnav de când îl cunosc; reu dă tot i s’a făcut 
însă înainte cu jumătate de oră, respunsă. el.

Medicul, ii cercă pulsul, ii ascultă plămunil, și baterea 
inimei și spre marea lui suprindere, sub umărul steng îi află o 
rană, care numai pre jumătate era vindecată.

Pipăindu-o, bolnavul în durerea Iul strigă pre românesce 
(căci claustrul era unguresc și unguresce și germânesce vorbia 
în el); Dmnnedeul meu, Dumnedeul meu, nu me lăsa!

Medicul care încă era român că atâta, de mult sufere ? 
Mult... mult respunsă el abia aiidindu-i-se vorbele; rana 
acesta mă va duce în mormânt..

Medicul se uită la el compătimitor și după-ce îi dete nisce 
picuri întăritori îl întrebă, ea de mult o are?

De mult de vre-o 15 ani.
— Te-a înțăpat dora cineva?

Ba.
— Eu cum ged mii rană naturală.

Nu, respunsă bolnavul suspinând.
Medicul adresându-se eătră celalalt călugăr îl rugă ca se 

dispună se i se aducă puțină apă câldieică într’un lavor.
Călugătul se depărta.

(Va urinai

Antoniu Popp.
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DE ALE POPORULUI.
-o

Mândruța.
5

Baladă pop. (‘om. do: Theodor .4. Bogdan înv. în Bistriță.

Colo jos pe cea cărare
Mere un tinere! călare

. Lângă el cu-o fată mare, 
Voinicul doine doinea 
Mandra cânta și plângea: 

„Bate domne ce îi bate, 
Bate nénim ile tőle 
Caii vin din streiiiâtale 
Cu gând de lacul păcate. 
Cu gând se ne sărăcfscă. 
Cu gând se ne slăpânescă." 

Voinicul din graiu grăia: 
„Nu ii mândră sii| erată 
Ca n’o venit lumea Iotă. 
Lumea 'ntregă de-ar veni 
Nu te teme că-i peri, 
C’avcm ficiori tinerei 
Boii intra prin stânei cu ei, 
Și-avem fele tinerele 
Boli intra prin stânci cu ele." 

Bőié verde lloricea
Mândrufa din graiu grăia: 
„Mei bădiță, ba.de drag 
Am avut drăguț in sat, 
D'audil'am aiu.lit
Că păgânii mi-o venit 
Io tare m am superat 
Și-am mers la birau ’n sal. 
Ca se ’I sciie n cătănie

Se-’și apere-alui moșie; 
Dar el leu s'o supărat 
Remas bun nu so luat;
Er’ acum călră sfârșit 
Dorn de el inio venit.
Că mi drag ca fain iubii.
De se ’ntimplă se'l găsesc 
Lângă el me înrolez
Lângă el se cătanesc."

„Tu mândruță, rujă plin
Tare n mâni, tare ’u inimă,
Cred că ren ii supera
Dacă ( iimva mi alia
Că dr:igiiiul teu iu bit
Asta s ara o murii.
De g:on(u streinului 
De pliimbu păgânului!

Mândruța din graiu graia: 
„De loc nu m am superat 
C’o murit (le turci pușcat, 
Că de cât. se șadâ-acasă 
Mai bine pușcat prin osc. 
Căci nii-i om cine se tine 
Bar' cel ce se lupta bine. 
Cum mereu cum ajungea 
La câlane se ’nscria. 
Bușcute multe-’mi rupea 
De peplul păgânului 
De capul streinului.

ba.de
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CRONICA.
Tinerimea română academică din Bistriță și jur, îșî va 

ținea unica petrecere de vară Sâmbătă la 29 Iiiniu st nou 
1901 în frumósa sală a hotelului „Regele Ungariei“ din Bistriță. 
Începutul precis la 8 óre séra.

Petrecerea Inteliginței române din jurul Lechinței se va 
aranja Duminecă la 14 luliu st. n. 1901. în „Hotelul Opidan“ 
din Lechința-săsescă. începutul la 6 őre séra.

Nu te juca CU advocatul. Un om a fost condamnat de 
curènd să plătească 500 cor. într’un proces, sub amenințare de 
esecuție. A făcut cum a putut 500 cor. și le-a trimis advocatu
lui protivnicului său. Cum era însă iute la fire, pe mandat a 
scris și vorbele : „Aci iți trimit 500 cor., cumpără pe ele ștr?ng“. 
Advocatul a cumpărat ștrengari (funii) și le-a trimis celui cu pri
cinii, scriindu-'i totodată : „Cu plăcere îți fac serviciul cerut, 
cumpel'<4ndu-TI șlrengurile dorit» pentru cele 500 cor., ce’mi-ai 
trimis. Totodată te provoc, ca în timp de 24 de őre să-’mi 
trimiți cele 500 cor., altmintrenea sunt silit să scot esecuția 
pe capul d-tale“

0 doică fericită. Regina Italiei a născut în pace o fetiță 
sânătosă. Doica alésa de medici carea se lăpteze pe acésta 
fetiță e o țărancă frumușică ce se numesee Maddalena Cinti.

Eii pe lângă că primesce întréga întreținerea regéscâ de 
la. curte, capătă lunar 150 lire (lei) plată și câte im dar de 
10000 lire, când îi va eși princesei primul dinte, când va face 
primul paș și când va rosti primul cuvent. Afară de aceea va 
primi la înțărcare 10 000 lire și până la finea vieții o pen
siune anuală de 1200 lire.

Principele Nichita scriitor. Intrarea în cariera literară princi
pele Nichita al Muntenegruliii și-a făcut-o cu drama „împără
tesc Balcanilor.“ Acum el lnereză la un mare roman istoric 
din epoca ducelui Stefan, guvernatorul Herțegovinei. Romanul 
va conține istoria acestui duce și în același timp istoria familiei 
CernovicI, creatórea. Munlenegrulin de adl.

Decorarea prințului Mirco. Regele Italiei a conferit Co
lanul Ammciadei Prințului Mirco ai Munlenegrului.

Pictorul Adolf Müller, care a. murit în Roma, a lăsat pentru 
scopuri filantropice un milion de maree.

Căsătorie pe fonograf. Ce iute îșT va cuceri renume pe 
terenul căsătoriilor orașul Brighampton ! Un tinăr de bună, spe
ranță din numitul oraș și-a pus grúza, de a se căsători obici
nuită in (.lilele nóstre adacta și s’a decis repede să se lege 
în zalele Hymenului. Eiindcă grabă aven mare și alésa inimei 
zăcea bolnavă de difterilis, și nu aflau preot care sa se espimă 
primejdiei se morgă in casa bolnavei, invențiosul și curagiosul 
mire a venit la o idee splendidă. Și-a luat un fonograf, l-a 
instalat înaintea preotului și acesta a rostit în el tot serviciul 
și binecuvèntarea preoțăscă. Mirele îșî pachetfză grăbit mașine- 
ria, o ia de-asubsuoră. și nu s’a oprit, până la alésa inimei, 
unde la ceremonialul eșit din fonograf și-au jurat credință 
eternă înaintea hunei și a lui Dumnedău.

Caritatea. La admistrațiunea averilor bisericesc! din Șoi
mii ș a mai înciirs pentru fondul „Caritatea“ următorele sume :

M. Crăciun, Buduș.................................Corone: —.20
P. Selegean, Șieu.......................................„ -.20
St. Csomoș. Petriș................................ „ ■ -.32
S. Șuteii, Ilèrla............................................ „ .24
M. Csizmadia. Șieu....................................... „ .2()

Suma . 1.1(5

Aducând mulțămită celor ce a contribuit cu obolul lor rugăm 
pre toți cel ce să inlereseză și le zace la inimă sortea poporului 
nostru, să binevoiască a contribui cât. de cu puțin pentru acest 
scop salutar. Din sumele încurse la fondul „Caritatea1 în fie 
care an în Dumineca înainte de postul Sântei-măril se vor
distribui :

a) 50° /'o
b) 20°'o 
e) 20° o
d) 2° o
e) 2%

fondului de ajutorare, 
ajutoriu bisericilor mai sărace.

„ școlelor mal sărace.
., bisericei din Șoimnș.
„ școlei din Șoinmș.

f) 1° o fondului caselor parochiale din Șoinmș.
</) 5° o spese și remimerațiunl de Administrație.

Vasile Baciu, 
curator prim bisericesc.

Gâcitură de șach.
de : / Ni(u Pop.

rec c chil ca

a- ei dó- ne- eex- O-

ue pli- tu- și ră ric,

mari dêw svlf Iu- din nu-

[Kl- MC mi- me fă-

chi- finii nnțî.

Deslegări de gâcituri.
Desleiptrca pâciturei de șach din nr. IO de „Silir

Infrunditau erășl plopii, 
Umblă Amanți câte doi 
Dai' eu nu pol să te apropii 
Să mai fim ‘¿r amândoi 
In a dragostei beție 
Să cădem ca în alte vremi! 
Eu mămică să’țl dic ție 
Puiule tu se me chemi 
Și se stăm cuprinși întruna 
Sara jos sub lilieci 
Se ne vadă prin crengi luna 
Presle mine cum te pleci 
Cura ta cum se usucă 
Cum tot tremuri și cum plângi 
Cum te întreb ce ai mămucă? 
Și cum taci și cum me strîngl 
Infrunditau erășl plopii 
Umblă Amanți câte doi!

A deslegato bine Domnele și Domnișorele : Cornelia. Cava, 
Moldova-immi; Regina Banciniu, Măriți P. Papiu, Sas-Nireș; 
Hortensia Popoviciu. Cila; Maria Peri, Barra ; precum și domnii: 
laneu lomoiaga teolog, Cernăuți, Nicolau Coroiu Ponoreanu în. 
Ponorul, Aurel P. Papiu, Sas-Nireș.

POSTA * * *

* * * REDACȚIUNEI.

N-rul următoriu së va trimite numai celor ce a 
solvit ev. Ilustrata pe întreg anul 1901 prin urmare 
restanțierii și cei ce nu-și vor reînoi abonamentele 
nu au de al ascepta.


