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Protopopul Alesaniliii Szilași a fost unul dintre cei 
mai populari, forte iubit, stimat și respectat nu numai de 
ai noștri dar și de streini, cea ce sa dovedit in deajuns 
și ocasiunea ingropăciunei dînsulu.

Am vedut multe îngropăciuni dar atâta doliu, atâta 
superare și părere de ren cât am observat aici nu am 
mai veijut.

Bărbați, omeni cu posiție înaltă dintre-ai noștri și 
dintre streini plângeau ca copii.

Era un doliu general.
Schița biografică și portretul neuitatului și bunului 

protopop Alesandru Szilași ani publicato în Nr. 1. a 
..Revistei Ilustrate“ din anul 1899 și pentru completatea 
acesteia mai adaug ceea ce s’a publicat in unele foi, așa 
„Bistritzer Wocbenschrift“ Nr. 22 din 26 Maiu 1901 
scrie :

Biserica gr.-cath. din Bistriță a devenit cu totul pre ne- 
isceptate transpusă înlrun profund doliu; ca și o lovitură de crerl 
apoplesie) a ac-elerat sfârșitul vieței binecuvântate de o acti
vitate rară, a păstoriului seu sufletesc Reverendissimului Domn 
Preot și Protopop Alesandru Szilași la 19 Maiu a. c.

Nu numai biserica, gr.-cath. de aici, acărea c-onsiler și 
•ondueătorl a fost decedatul în decurs aprope de 4 decenii, 
pitii Iii ort și ce sacrificiu in tote căușele bisericesci și cul- 
urale. Ci și întreg triplul gr.-cath. al Bistriței al cărea 
•onducător și frmntaș a fost decedatul, a suferit prin decedarea 
ui Alesandru Szilași, o perdere forte mare și ireparabilă. Ceea 
■e a făcut repausatul pentru organisația și întărirea duraveră 
i bisericei sale, mimai cronica o va pute înregistra.

Contimporanilor sei mai în etilic Io este încă viu in me
morie cum s'a supus Preotul Szilași cam pre la prima jumătate 
ii anilor șeârdecli celei urni grele și ne plăcute sarcini, dea 
aduna prin o colectă contribuirl bWievole pentru edificarea casei 
parochiale, acesta colectă înscenată de dânsul și circulații pre 
la toți locuitorii orașului nostru a fost încoronată de bun succes 

și in locul casei vechi parochiale, mici și mai de tot ruinată, 
se vede ridicată o casă mare frumoșii și corespmufetdre timpului 
present. Mai târâm tot prin neobosita sa stăruință i-a succes 
a edifica o șcălă nouă de-asemeniii corespmujâtore timpului 
present pentru biserica sa.

Cel mai mare și mai înbucurătoriu succes a sărbătorit 
activitatea și zelul seu preoțesc, aluncia, când dimpreună cu 
înteliginția confesiunei sale a putut reuși cu cumpărarea Bisericei 
minoriților și părăsind bisericuța cea mică de lemn a ține cu 
fotă înteliginția și cu tot poporul confesiunei sale intrarea în 
măreața și pomposa nouă biserică din tirgul vechili de cai.

In butul preponderant al meritelor sale, pentru ridicarea și 
promovarea culturei poporanilor sei țărani, a fost Alesandru 
Szilași în relațiunile sale personale cel mai modest și mai afabil 
om, pre care și-l putea inmagina cineva. Densul a fost o personă 
condusă de o însuflețită marinimositate. Pentru aceea memoria lui 
va reinane la toți câți aparțin confesiunei sal.1, totdeuna in cea 
mai bună amintire.

Trecerea din vieță alui Alesandru Szilași a causal la toți 
frații sei de oficiu, cea mai intimă condolență.

Marți la celebrarea ceremoniei funebrele s'a și înfățoșat 
un număr forte considerabil de preoți gr.-catli. Oficiul funebrul 
s’a început la 1 oră p. m. și s'a. finit la ’ 2 5 ore.

Totă înteligința română, cum și representații derogatoriilor 
civile și militare, cum și a celoralalte confesiuni, a fost forte 
numeros representate, așa că conductul funebrei a luat un „aspect" 
din cele mai împosante. Remășițele mortuare sau pământesc! 
s'au depus spre eterna odihnă în cimiteriul evang.-lut. din loc.
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Ér in „Unirea“ din Blaș de la 1. luniu a. c. preotul 
1. Sonea scrie uri natúré le :

„Marp in 21 ale curentei ín petrecut la veclnicie Pr. ()n. 
Alesandru Szilași, paroch și protopop al Bistriței, eu carele se 
mai rări una dinire figurile cele mai marcante ale generațiunei 
mai vechi. Născut la 1834 în Sân-Miclăușul-Gherlei, ajunse în 
curând paroch și protopop al Bistriței și al tractului cu același 
mime, se distinse prin zel intru împlinirea oficiului seu, prin 
iubire de biserică, și neam. A lucrat din tóté puterile spre 
înaintarea hisericei și a școlei române, nu numai din orașul Bis
trița, ci din întreg traclul său. Venit în parochiă în anul 1862, 
întreg progresul care-1 făcu acesta parochie, este legat nedes
părțit de numele lui Alesandru Szilași și dacă nu i-se pote atribui 
lui esclusiv succesul dobândii în Iote direcțiunile, totuși i-se pote 
atribui meritul, că și-a schit alege omenii, pentru conlucrare și 
între ei a sciul susținea armonia de vederi și acțiuni, prin ce 
succesul i-a fost asecurat.

Ce era Bistrița pentru Români la 1862'?
Un oraș săsăsc, în care elementul românesc era forte ne

însemnat și forte puțin băgat în samă, avea bisericuță modesta 
de lemn, ascunsă înlrun loc și mai modest, în suburbiul de cătră 
a pus-mée,lă-nopte a orașului, avea o școlă, căsuță scundă cu o 
singură chilie de învețămint, casă parocbială slabă. Și cum s’au 
schimbat aceste tote, ca printr'o minime! In locul micei bise
ricuțe de lemn ascunsă cu sfială, acuma măreț se înalță fosta 
mănăstire a minoriților in loc de frunte în oraș, și pare că ves- 
tesce că și Românii din Bistriță, prin progresul ce Paii făcut 
în patru decenii, cât le-a stat in frunte neobositul stegar Ale- 
sandru Szilași, s'a învrednicit de a fi primiți in șirul poporălor 
culte și civilisale. AstăiJI în locul căsuțil modestele- înalță o 
șiolă modernă cu 2 învățători la înălțimea chemării lor și în 
locul une i case parochiale forte modeste se ridică o casă, pa- 
rochială demnă a unui servitor al altariului. Și întocmai s’a 
făcut mare schimbare și în privința stării culturale și sociale. 
Poporul neînsemnat și puțin băgat în samă de odinioră, astădi 
numera din mijlocul seu bărbați distinși, o pleiadă d# tineri 
ajunși la frumóse trepte în diferite branșe sociale. Poporul în
suși deșteptat, constituit în diferite societăți și asociațium, cari 
tóté asigură un progres constant pentru poporul român din Bistrița. 
Așa că poporul săsasc, și magiaril, așezați în decursul decenii
lor acestora în acest oraș, privesce astăiji cu stimă, dacă nu 
cu adm ¡rațiune, la poporul românesc.

Poté dar3să fie altcum, poté, ea cel ce ca stegar a mers 

in fruntea unui popor doritor de progres, se nu fie iubit, să m, 
lie stimat și respectat ? !

Acâstă stemă, acest respect, i-s’a arătat meritosului bărbat 
acuma la înmormântarea sa. inteligiță și popor, mic și mare a 
grabit să dee tributul cuvenit de onore, stimă și recunoseință 
celui ce în frunte a mers și a brăzdat ogorul cultural. Dar m 
numai Românii, fii săi sufletescl, ci și alte naționalități și-ai 
dovedit cu acesta omisiune stima cătră. protopopul Szilași parti 
cipând la înmormîntarea lui im minier însemnat. Așa că m 
esagerez, când (Jic, că conductul funebral a fost grandios. Vene 
râtul Capitol Episcopesc din Gherla, aprețiând pe acest, bărbat 
a ținut să se represinte la actul funebral prin Magnificul Domr 
canonic loan Georgiu, Prea on. Vasiliu Pordea, profesor di 
teologie, notar consistorial și secretar episcopesc și prin claris- 
simul Dr. Octavian Domide, care a rostit și predica funebrală 
Au fungat vre-o 24 preoți îmbrăcați în ornate bisericesc!, part« 
tractualiști, parte din alte tracte ca onoraturi ai defunctului ș 
s’au văijut venițl din depărtări considerabile stimatorl de a 
defunctului, între cari Magnificul Domn Dr. Vasiliu Ho; su, canonii 
mitropolitan din Blaș și alții.

Frații neunitl au fost representațl prin bărbați distinși, p< 
cum protopopul Simeon Monila din Borgo-Bistriță, Vrășma; 
din Borgo-Prund, Hango din Gherla, Bălan din Brașfalău și alții

Catolicii din Bistriță au lost representațl prin Pr. Dn. Doini 
DecSi, parochul protopop... eră confesiunea săsască hitheram 
și eej reformată prin decanul Budacker și parochul respectiv

Ceremonialul de înmormintare s’a început la 1 oră p. m 
Prohodul s’a ținut in biserică. Răspunsurile le-a dat clioru 

reuniunii de cântări din Bistriță, condus de învățătorul primar Chita
Finindu-se prohodul, distinsul advocat si bun orator Dr 

Gavril Tripon, prin un cuvânt bine simțit și prin un limhagii 
bine ales a arătat rolul conducător al regretului protopop Szilaș 
și urma binecuvântată ce o lasă după sine.

Ca unul ce am gustat binefaceri prin mâna ta, le-aii 
petrecut cu binecuvântare.

Fie-țl odihna din mormânt dulce, și memoria binecuvântată

închin cu cuvintele marelui nostru poet Adreii 
Mureșan:

„Teai, dus pe calea sortii pe care toți rom inerție,
De și nu toți ca tine cu cuget liniștit,
Căci mdrtea al teu nume din inimi nu nil șterge."

(Eine).

i. i + •(. : . :

Românca din
Delii frumoși sub frunte albă, 
Negrii mari și plini de foc, -
O! Româncă, Ziuă d’alhă,
Când te văd eu stau pre loc •
Și me-ntreb, cine ești ore,
Cine ochii ți i-a dat;
Cine gura-țl rlditore,
Cine trupul desmerdat ?
Tu zimbescl și rîdi viul: 
„Sum Româncă din Ardeal!?

Și ori cât me uit la tine,
Ca l'o lună sântă-n, sus,
Se mă uit mai mult ’ml vine,
Tot mai mult din lume-s dus. 
Și ori cât ’mi sein petrece
Ochii mei, spre ochii tei,
Dorul, dorul, - - tot nu-mi trece, 
Ca-ci nu-i văd destul pre ei!
O, chiar nu, tip îmmortal: • 
Dragă Ziuă, din Ardeal!

Ardeal.
Cine-n. lume că pătrunde 
Ca și tine, când vorbesci ? 
In curentul tău s’ascunde 
Dragostea ce-o ereflescl. .. 
Dragostea-i născută-n tine, 
Limba ta este amor;
Când vorbesci, faci să supine 
Sufletul în muritor.
Și-un (unor ești natural: 
Tu Româncă din Ardeal!

Totă lumea sci s’admire 
Tipul tău cel ideal, 
Și întrebă, și ie scire 
De Românca din Ardeal, 
Căci în lipsă de Sirene 
Și de Venits pre pâment, 
Ce ai face pământene 
Dacă Dumnedeu cel sânt, 
,4r’ fl scers est ideal, 
Pre Românca din Ardeal ?!

S. P. Simonu,
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Amicii!
Urmare

De nu ți-i spre greutate, te rog spune-mi cum s'a 
iscat rana acesta, nu te gena căci nu ne aude nitne, (.lise medicul.

Bolnavul îl măsură cu privirea din cap pană în brâu 
;i începu :

E o rană veche, care nici când nu s’a vindeca. Un secret 
i legat de ea; rana o voiu duce cu mine în morment, secretul 
nse nu. înainte cu 15 ani practisam într’iin spital. In timpul 
icela m’am amorisat de o tineri și frumos^ fată pre care o 
im cerut se-mi fie soție. De alta fată însă se îndrăgostise și 
m preten al meu care încă a pețit’o. Ea nu scia pre care se 
ie alega, căci pre ambii ne iubea intr'o formă. Amicul meu la 
impunerea mea s’a învoit, că fata se lie al aceluia care la 
ragere de sorte o va dobândi, er celalalt la anul se-.și piardă 
iața, adecă să-se sinucidă. Eu am tras bila cea negră, inortea, 
ui i’a rămas viața și fata. După tragerea sorții eu am părăsit 
irașul, și ei nitl un mia ..adio“ nu iam (Jis, cu tote că numai 
unei îmi era dragă vița când cugetam la ea. M’am dus în Bohemia. 
Aici într'un an de (Jile mi-am făcut un nume bun, și-am deve- 
lit medic cercat, er ca adaus am dobândit cu un los premiul 
irini: l.OOOOOO franci. Aveam rnijloce cart mă legau de viață, 
m tote aceste cu sfârșitul anului, aducânduml aminte de obliga- 

nientul cu cure ine îndătorisem adversariuliii meu, mi-am tras 
un plumb de revolver iu partea stângă, în inimă, ca se sting 
pentru totdeauna locui ce atât de înflăcărat ard»1 în ea, dar’ n’aiii 
nimerit ținta, căci plumbul nu mi-a stins lumina vieții, ei a 
lacul stricăciune numai fitililui, că acela șfl nu mai potă arde 
în pace, și am căfjut la pat, bolnav, și-am bolit trei ani în 
spitalul călugărilor miserieordenl din Draga. Vindecându-md in 
câtva, după-ce se mă sinucid nu mi-a succes, ca să mor pentru 
lume, am intrat in ordul acestor călhigăii. A(.li sunt trei ani și 
doim Imn de când m’am rentors in patria mea, căci am vrut, 
că vermele morții, pe care cu acel plumb ce mil’ain slobozit în 
trup, l’am (lesceptat înainte de timp se-mi distrugă edificiul 
vieții, aici să-și sfărșeseă fiorosa-i muncă, că dacă n’ani avut 
parte de „ea“ in asta lume, se-im dorm somnul lungei veciniei! 
odihnit în pământul acelei țări in care o am cunoscut și in care 
trâ&jce ea... Ar sufletul meu sdrobit de sortea cea ne îndmată, 
de aici se mergă în mânile judecători ului ceresc, de aici, de 
aici, căci do aici i s’a escat și pricina, pentru care probând se 
me sinucid, dacă grația și indurarea lui D-deu nu era cu mine, 
prin nimernicia și păcătoșia mea il despoiam și de nedejdea 
de a ajunge cândva in locul fericirei celei ceresei.

tfoilHUȘU-l.

(), fericire, fericire urniți te dorim și puțini te dobândim! 
Bolnavul sfârși ăr ochii i să umplură cu lacrimi.

Călugărul întră cu un lavor cu apă în mânif pre care îl 
dete medicului.

Medicul cu un burete spălă rana bolnavului, ii prescrise 
nesA prafuri, și-l ruA ca se fia pacinic, căci numai așa. să va 
putea vindeca, și-apoi își luă pălăria ca se plece. Călugărul în
grijitor îl petrecu până la portă. Aici medicul ii întinse mâna, 
și-i spuse că ori ce ar dori bolavul se. i le împlinescă.

Altcum intre 9 10 îl voiu mai cerceta, (jise el și se duse
Nu cumva i s’a mai agravat morbul de când m’am dus?
Eu cred că da, D-le medic, căci de atunci a avut ferbințeli 

mai mari ea pănă aici; și rostesce cuvinte fără înțeles, respunse 
într’un limbagiu vienez călugărul îngrijitor, care sta la capul 
bolnavului avend într’o mână, in cea stângă o frunză uscată 
de palmier cu care alungă muscele cari voiau să incomodeze 
pre cel bolnav, er în dreapta rosariul!

Medicul «6 plecă spre bolnav, ii ascultă baterea ¡uimei și 
privindu-și orologiul scăpă două lacreme pre el.

Chiar așa a bătut și inima ei când i s’a apropiat sfâr
șitul, cugetă el și suspină.

Bolnavul întorcânduși ochii în Iote părțile esclamă ; Elviră 
Elviră asceaptă-mă!

Mărtiirisitii-s’a bolnavul acesta, întritbă medicul pe 
călugărul care atât de liniscit își ruga rosariul, ca și când nimic 
nu s’ar fi intimplat în jurul lui.

Mărturisit respunse el.
Intr'acest.e bolnavul ceru apă rece.

Bot se-i dau, întrebă călugărul ?
- Boți! respunsă medicul, acum uu-i mai strică nimic 

Călugărul eși ea să aducă în tr’un ulcior apă rece!
Aci es'd d-le medic? întrebă călugărul bolnav viindu-și 

puțin în ori.
- - Aci-s domnule dragă: lot așa de ren te simțesci?
— Tot; acum n’ain multe; voiu muri.

- Nu te teme.
Nu mă thm; morlea ar li o binefacere pentru mine. 

Numai de ași sci măcar acum înainte de ce-ași părăsi lumea, 
că ore ce-i cu ea, trăesce și dacă da, ore cum?

Medicul care scia do cine e vorba. <m lacrami în ochii ii 
(jise: Elviră a murit. La medul nopții va fi anul de când și-a 
închis ochii «ca se nu-i mai deschidă.
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De unde scit? Cine ți-a spus întrebă el In ton de ju- 
melate înăbușit.

— Sein de acolo! că ea a fost solia mea.
Eu suni medicul Traian Stăgeiel.
Gunosci-mC Domule ?
Bolnavul ii întise mâna lui rece ca ghiața și-I (.lise: Tu 

esci Traiane"?
O, cât de bine îmi pare că te mai reved! Nu mai esci 

mânios pre mine?
- Nu ! respiinsc -medicul, cu mult esci urni nobil de cât 

ca se fiu mânios pre tine; ci eu te rog se ine erți, căci eu am 
fost pricina suferințelor tale de până aci. Altcum m'a pedepsit 
îndeajuns și pre mine Dumneijeu, căci când inii era mai dragp 
lumea, atunci iim luă linierea, er aijl nii-ani inmoriHentat unicul 
fiu ce mi-a rămas de ea, ca să mă mângăiu eu el pentru perderea ei.

- Eu le iert; o, ierte-ne Dmnnedeu, pre amândoi, căci 
dor amici am fost...

Și sortea, ii tăie vorba, medicul lăcrimând, ni-a pus la 
o grea probă pretenia nostră.

La grea... la grea, respunsă bolnavul, dar am trecut 
preste ea și laudă Tatălui, nici umil n'am căi.lut. Eu era se pic, 
ci ¡ugerul meu cel păzitor nu m'a. lăsat. Domne mulțâinescu-țl!

Nu-mi lași nici o greutate Domule, peiitrucâ ți-am fost 
pricinuitorul s/irțil la care ai ajuns.

Nu ; nu-țl las, căci tu țiai făcut dălorința ce o ai avut 
cătra dragostea și inima ta, și de ni-ar Ii schimbat sortea locurile, 
pole că tu o pățiai mai ren ca mine. Ge s'a intiinplat cu noi 
a fost un joc fatal al sortii.

Să uităm trecutul, și se lini iarăși amici pănă la morte, 
disc bolnavul bun la suflet cum era.

Medicul care s’a uitat că bolnavul a cerut apă,, bea el mai 

întâin, și numai când acela ceru a doua fră, la cererea lui ii 
dete se bec restul ce de el a rămas în pocal.

O, cât de bine îmi pică! scii ca odinioră când pre tote 
ne împărțiam. când atât de mult ne iubeam, rjise el (lupă ce 
goli paharul.

Călugărul care nu pricepea nimic din cele ce vorbea, bolnavul 
și medicul să uită la ei fără, să le ijii.ă. vre un cuvânt.

Eie-țl de bine și spre sănătate ¡1 (.lise medicul.
- Mulțumesc prietine dragă, mulțumesc. Gâte ore sunt : 

întreba el.
I I și jumătate respunsă medicul.
Acum n’am multe, începu bolnavul inlr'un ton ti 

mai debil. îmi pare bine că esci lângă mine, chii.mă și prl 
părintele de colea mai apropo, ea să vc spun ceva: (bolnavi 
incdliu nemțesc-e) in scrinul mesei mele am 1000000 franc îi 
aur, din acesta sumă jumătate o las claustrului. ca să aibă mu 
multe mijlocie pentru îngrijirea bolnavilor celor calici, o parti 
din ceealaltâ jumătate vi-o las vóue să vă împărțiți pre ea 
er cea l'allă o las comunei mele natale ca din ea să edifici! i 
biserică corespunijetors și o școlă. In biserica ce o voi- edific; 
în tot anul in acesta i.lmă să se servescâ o sfânta missă penlri 
repausul s lletului meu și al Elvirel.

Gând (.lise „Elvirei" il apuca ér tusa și fiind că nu ma 
putu scuipi vre un clăbiic de sânge, ca lumina care se stânge 
fără să mai dică alt cuveni, când ceasornicul din coridoim 
claustrului bătu miedul nopții. închisă ochii și muri.

A treia iji l’a înmormântat. Gântăril^ evlaviose a. le Gă 
legărilor se amestecau cu sunetele jelnice a Io clopotelor și ci 
rugăciunile preotului care îl petrecea la grupă.

Medicul Stájered mergea din 'napoia cosciugului și plânge; 
cu așa amar ca și când i’a murit muierea și pruncul. ..

Ghiuag 1001. Antoniu Popp.

Universitățile moderne.
— Curent. ținut in Vit-na la 22 April 1901 in Adunarea festivă a lteuniiinil universitare din Salisburgia de: Pater 1’. Kulit. -

Pre Reverițil Domni și Domne!
După ce. de curud din espunerea, clară și profundă 

a Gons. de curte, Ottone Wilman. am înțeles, posibilitatea și 
esecutarea fondărei unei Universități catolice, ’ml țin de a mea 
dătorință, se aieptez încă, la necesitatea și motivele imperiose. 
de cari trebue se ne inspirăm toți catolicii, în specie noi G;i- 
tolicil Austriei, pentru a stărui întemeierea unei Universități 
catolice, și încă și așa de cuiund, pre cât de posibil, fiind că 
se trăcteză de o afacere, când fiecare i.li aduce o perdere mare, 
când fiecare di aduce un desastru.

Istoria Înmoi și esistința sau fericirea poporelor nu se 
conduce sau direge deja prin puteri elementari, fisice; ci prin 
principiale. Spirit uliii, pin directivele ¡uimei; și este dat din ve
chime și din natura omenimei, că Principiele și normele pentru 
massele cele mari, voluntar, au involuntar, se emane de la 
aceia, cari poșed o înlluință precumpănilore și cultivată asupra 
masselor comunne în omonime. Gonștituțiunea nostră și circum
stanțele presantului, au adus cu sine, ca un om care are, se-șl 
împărtășesc;!, principiele sale, cugetările sale, omenimei, în o 
specie ore care, treime se pășescă, precum adecă se recere, 
trepte'e unirersitare.

Și aici avem apoi noi, pre Jureprudent, pre Medic, pre 
Profesor. Acestea trei cathegoril sunt ca și în născute, cart 
prin ordinea publică să se manifeste de sine ca conducătorii 
intruși s au ingerați a celeilalte părți din omenime; și puțină 
parte din omenime este, care să se subtragă cu totul de la 
acesta influință. Ginii va fi așa dară direcțiunea Jureprudentiihii, 
a Medicului și a Profesorului, în miile lor referințe cu vieța 
publică, est mod trebue preste lung sau scurt timp, să se în- 
cege vieța publică. De aceea este fasonul Dnirersită(iil fasonul 
societății omenesci!

Acum, când aruncăm o privire asupra Universităților 
nostre, se arată acestea, ținând totuși ondre escepțiunile ono

rabile și glorióse, și se trădau, după prelegerile lor, pentru ; 
ie cunósce in desvoltarea lor faptică ca Inștituțiurii ridicate d 
Stat și de s7"' plătite 1. In luptă contra demnităței ómenen 
2. In conbaterea ori cărei Virtute și Moral. 3. Pentru denii 
tarea ori cărui mur sau. gard de suferință (Miseria esistințil d 
LermortolT et Gpnie) 4. Pentru, negarea. Dirinității. ă. Pen.tr 
nimicirea husei a ori cărui Drept și </ ori cărei, Ecuietățl . 
(>. Pentru hahilonisarea principiălor fundamentale ale, primele 
adeceruri raționale.

Gred, a nu 11 dis nici un cuvinl, pentru care, se nu n 
pot rectifica ! . .. Eu repet ou ijic, că Universitățile sunt 
aloi- faptic fusson, in eonsecuența (funesta?) desvoltare a un 
așa (.lise ..Instrucțiune libere" după impresiunea și resultal 
activității lor 1. Instituțiunl comandate și plătite de Sta 
pentru conbaterea (ruina) demnității omenesn : încă odată iji 
iotă ónórea, Escepțimiilor glorióse!...

La Universitățile nostre în mare și în ..total" pentru esp 
carea sciiiiții naturale a Darminismultii, ca base ale acest 
declarațiuni și esplicărl, s'a plămădit un Darwinism, care î 
are nimic comun cu primele esplicărl ale doctrinei darwinit 
fiind că Darwin, a admis totuși pre D-i.léii ca eausa prima 
teoriei de propăgățiune și generațiune (de desvoltare prut 
plastuicfi): l’re când-acesta sectă darwinismul esplieă luni 
și Elitele (ló esse) ca create de sine însuși (prin sine) sei vede 
dară, că acesta tesă sau text, c o sapiența determinată (hol 
rită) și veijl Domne ! hotărit se ține de domeniul Sciinței, ; 
a declăra lumea ca factor de la sine însuși!.. . Și este é 
nescientific, a esplica lumea ca emanățiune de la vre-o fiir 
eslramundană.

O csință acum, care nu are nimic cu D-i.leu, duce la pti 
teorie de desvoltare, a derivățiunei omului de la animale, 
ca om, in consciința prototipului divin al sufletului meu, ; 
dreptul, în numele tuturor miliónelor, cari sunt pătrunși ca 
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mine de asemănarea omului cu D-deu - a protesta ex contra! 
Căci Universitățile, cart după numărul cel mare al doctrinelor 
lor, represintă pre om, ca pre un product natural al legilor 
fisice de reproduc(,iune și îl scoboră la treptele animalului, 
sunt după colorea doctrinelor lor, Inștituțiuni cari desonoreză 
omenimea, cum mai tare nu se pote desonora. Când noi, contra 
estor fel de UniversilățT, contra estor fel de Inșliluțiunl, luam 
defensivă'. - Atunci salvăm onórea Umanității. De unde pri
mul Appel: ..Pășiți toți, umil ea unul pentru Universitate ca
tolică,este un Appel pentru respectul vostru însuși pentru res
pectul omenimei, pentru respectul genului omenesc! (Aprobări!)

Chiar așa dic II (a doua) aceeași doctrină a Universități
lor nóstre sapă grópa la ori ce Virtute, la ori ce Moral.

D-vostră, vă veți uimi ma veți crede, că am trecut 
marginile și am exagerai, când asereijiu, că Stalul denumesce 
și comandă, profesori, pre cari îi plătesee și că acești prole- 
sori fac imposibilă Virtutea și Moralul; vet,! crede că este o 
exagerare și ne adevăr.

La Universitățile nóstre, in cele mai multe prelecțiunl, se 
mințesee, pur și simplu voința liberă a omului sau cum dic 
teologii: „Liberul arbitrio“ (După Buddism, Schapenhaiier, Ler- 
montolT) și nici ca se allá vre un Magistru din ceialalțl cari 
sM admită liberul arbitrio (Eseeptio nula) atunci apoi, ar nega 
Darwinisnml in forma, cum el e învățat, ar nega atunci că 
omul e un animal! Și ..per premisas,“ dacă se dă Voință li
beră, atunci se dă Spirit și Sultei; atunci se dă. Om, după 
chipi.1 lui D-deii; atunci (ergo) se dă. un D-dău! Fiind inse 
că după, seiință un D-dăii nu se pote da, de óre ce omul sa 
plăsmit din materia primo drotoplasmă și ol nu e nimic 
de cât un conglomerat din o eompiisețimie forte tină de an
tonii, prin urmare omul pus in a sa activitate ori inerție 
nedeclinabilor și ne schimbatelor leg! ale lisieei și nalurei.

Ca machina, de abur, ca petra, ce se roslogoiesce de pro 
munte, ca bestia, carea sfâșie pre om, cari tote operézá după 
legile ncdeclinabile, cari nu feresc pre individul sau elementul, 
ce le sta în calc, 'întocmai și omul, dacă el .nu e nimic alta, 
de cât o verigă finală, (eonclusio) ale unei »lene de ființe, din 
atarl descediuțe desroltate fără suflet. Ei nu admit in om o 
libertate ; fără libertate nid o voință nici un Moral. SanFdóra. 
bestia, din pădure poșede Moralitate? Atunci puteți se mergeți 
și se duceți civilisățiunea la Africa, se predicat! (‘ailor morali
tate, să-i invețaU respect față de omeni, să-i invețațl se nu 
spintece pre Europeni, Pentru ce mi ? Puteți sé-i invețațl virtute, 

ei sunt frații noștri!!
Noi seim, m'i coufeil școlelor nóstre ¡nalte, cari răpesc 

omului demnitatea omenescă, au gură plină do moralitatea 
animalelor acei omeni, caii fac ori ce moral înposibil omu
lui. In mímele nu numai a fie-eărni moral, ci in posibilitatea 
unui moral, in numele intregei Umanități, cart' pre cât densa, 
a sustat și sustă a divinisat și apoteosat Virtutea, (Etnicii tre
cutului etc) Ne ridicăm vocea: Noi avem, lipsă de alte Universi
tăți cari se nu ruineze Virtutea (Aprobări și aplause.)

Unisersitățile nóstre sunt (III) Instituțiunl ridicate și plă
tite de Stat, cari întocmirea lor modernă, rump frâul suferinței 
sau fatalități misere. Este acesta, Corolariul din chiar cele 
espusă. Recugetați-ve D-votră, acum o umanitate, de mine 
anunțată, care nu mai poșede nici un frCn la suferințele sale. 
Tole instinctele, ce sunt in tine, sunt legi de ale naturei! Tu 
im mai ești responsabil unei pedepse și nu mai ai, a te supune 
unei responsabilități autoritative. Acesta este numai consecuent, 

o consecință cărea omul până acum incă nu i s’a supus.
Și dacă nu este nici o Libertate, Vărtute și Moral, 

atunci nu este nici rit crimă - transgressio legis. Și dacă 
se află iu lume vițoși sau criminali — aceștia sunt numai 
abnormalitățl naturale (juxta fas natural): și face de atarl omeni 
nu potem aplica nici o pedépsa; de sine vine pre tapet 
îndurarea și compătimirea, carea se pote privi de pedeapsă, 
fiind că-il compătimim. Când unul pre altul sé omóra, se laceréza, 

un om abnormal! Are perturbățiunl fenologice abnormale.
Ce pote omul pentru perturbățiunile sale cerebrale, ne strigă 
Anarchisinul, un strigăt, pre care noi l’am iicJiL, din gura unui 
■delicuent condamnat la morte.

Și intru adevăr! Dacă au acest! Domni, drept, atunci treime 
■deschisă tote închisorile, - căci un atare lucru este barbaria, 
este crudime. Pentru ce să să spânzure un furios Criminal, 

pentru ce să să condenme la ajun și închisore? Nu e el destul 
pedepsit căci e furios sau furibond ? Că te-a lovit, le-a bătut, e 
chiar ne norocul tău. Sé-i fi ferit din cale! Pre nici un cal, 
nu-1 pedepsesce omul, fiind că lovesce, nici nu c închis, spân
zurat. In tocmai treime se aibă acésta valóre și pentru omeni! 
Un Om, care omord, fură, aprinde, numai cera abnormal! Feres- 
ce-te să nu vii în atingere cu el, altă scăpare nu este. (Aprobări 
sgomotósé).

Universitățile nóstre ■ ea Instituțiunl do stat ridic te și 
de stat plătite apar (IV) ca Instituțiunl pentru negarea lui l)-(,leu 
în cer. Acésta e împresonabil și fioros! Noi ca creștini ad: 
catolici, și omenimea in majoritatea s’a considerabile ome
nimea tuturor tempurilor s’a înfiorat de acesta crimă. Grecii 
vechi pre un atare Aleist ’1 țineau demn de morte ; ei erau 
convinși ca un om, care nega divinitatea, este un individ piná
culos pentru alții, și omenimea, care négá pre D-deu nu pote 
se esiste și prosperóse. Noi ca creștini, să înțelege, catolici, 
credem în l)-deu, care a creat ceriul și pămentiil. care ne ține 
în mâna sa, și tremurăm la cugetul a nu presta acestui l)-deu 
onórea cuvenită, (latría): Ce simțeminte treime să cioeolescă inimile 
nóstre, când noi, pre atâtea și atâtea catedre a ljiiversităților 
nóstre, de noi plătite, vedem atâta órnen!, cari (.li de (fi ’si 
întocmesc tesa, și întrega operațiune, pentru a eslirpa din sufletul 
tinerime', ori ce idee de D-deu, ș'i pentru a-i acuera acelei junimi 
o desprețuire acelor sânte și deriderea ori cărei Provedințe.

Acest păcat unic, unic acest păcat, strigă resplătire la cer 
contra Austriei (aprobări): Cuvântul treime odată pentru totdea
una rostit: Acesta e un păcat de stal, patrat sub assistința 
statului. Acesta nu pote se ne aducă nouă, de cât malediețiune 
sau blăstăin! De aceea pentru amorul cătră D-deu din cer voim 
noi să intem ‘iám un op, să-l susținem cu banii noșlril. voim 
se clădim o opera, o Unireridate catolicii, in care fiecare 
profesore, dupa ce va invăța sapiența pre discipolii sei, se esclame 
cu marele filosof Keppler: „Nu ral lucrurile manei tale și le 
admir și ador!" (Aprobări și aplause):

Consecuent. apar Universitățile nóstre (V): ca Instituțiunl 
de stat plătite și ridicate pentru înmormântarea Dreptului sau 
mai bine a Ecuietâțn. — Dacă im este nici un D-deu. nu 
este atunci o funcțiune mai înaltă pentru vre-o lege. Nu e mai 
mult nici o lege inviolabilă, fotă legea să basază numai pre 
voia omului și pre majoritate, și in asta privință are drept Ci
cerone, care dice. că să pote da un stat de furi și tâlhari 
civitas latromén se voteze că minciuna e un lucru nobil : 
dreptatea daună și rușine: ea furtul e lucrul cel mai gloriosul 
omenimei etc. etc.. Dacă nu este nici un D-deu ca norma cea 
mai superiorii a fie-cărei ecuietâțl - atunci tolă Dreptatea se 
basesă pre convotarea omenimei. Atunci fie care are drept, 
care poșede majoritatea, și atunci ,;re drept Anarchisinul. îndată 
ce va potea ajunge la majoritate, căci dóra întreaga lege are 
de hasă majoritatea omenimei. Să ruinează, drept aceea statul, 
care permite și lasă, la Universitățile sale, a se nega divinitatea, 
fundamentul, pre care el stă. De aceea este acesta un Appel, a. 
stărui pentru drept și dreptate — pentru temeiul patriei, care 
strigă: ..Se formăm Universitate catolocă!" In ultra sunt Uni
versitățile nóstre ea instituții mi de stat ridicate și plătite, pentru 
nimicirea principelor ori cărei noțiuni adevărate. (VI).

Să aruncăm o privire, la punctul de purcedere a filosofici 
nóstre moderne, la Kant, Aristotele (Jicj; : „Pentru a cunósce 
ceva și a ilemustra, am trebuit să cunosc mai nainte, un Adevăr 
de sine înțăles. Am lipsă de o lumină pentru a căuta c.i ea 
ceva ’n întunerec. Acésta lumină, în imperiul dreptății, sunt 
primele principii fundamentele pre ambiill ai logicei, cart se 
m .nifestă și represintă Spiritului omenesc, prin ele însă-șt ca 
adeverate și secure, (vera, et certa): Pre acestea legi ale cugelărei 
edificând, pol prin analogie conchide la alte adevăruri.

In opusețiune cu acésta învață Kant: „E ne filosofic a adriLe 
ceva nesciut (nedeterminal, „termiautismul)prin urinare 
nefilosofic a basa legile cugetărei pre Necunoscutul. El se în
treabă: Admirabil, eu tot mereu treime să calculez, că 2 X 2 4.
Și eu nu sciu pentru ce? Eu suni eu. Eu nu seiu, surn 
eu eu ? El caută dovedi că, eu suni eu ? Și se vedeli, ne aflând 
dovecji a formulat prin acésta o duplă filosofe. Nu e scient.ifc 
ca eu sum eu, ne fiind dovedi; dar’ fiind că eu trăesc, suni 
profesor, treime să mâne, e practic. Și est mod a scris el o filo
sofía de două specii: „Filosofa teoretică“ și „filosofa, practică“ 



102 REVISTA ILUSTRATĂ .VI

sau ..lopica purir și „lopica aplicată.’- Hasal pre logica pură 
nu scie el nimic că orc el ested, că. őre el e. Kanti1 In viéfa practică 
insă a seini el și a cunoscut, așa cred eu, că cine e acela, ad : 
cine c Kant?!... Acésta a fost simplu. Apoi Școlarii séi (șeola 
sa) car<> (Jice: „Eu suni eu“, acésta nu e demonstrai; dóra 
(póte) suin eu numai un vis. Aci se născu Idealismul de primul 
prad. Apoi al doilea grad de Idealism: „Eu visez.il numai, că 
eu sum un vis: și al treilea grad: Este ingeneral numai, un vis, 
că eu am visat un vis. Așa stă aslăijl cu filosolia. Acésta filo
sofic este o caracteristică, al timpului noolru, dH decadiită la 
nebunie. Când cetim cartea lui Martinaim : „die, Philosophie des 
l'nbewiisste'iC „filosofii Iiicopnosceiitdni,“ treime noi înșine 
se ne rușinăm de Venilor, fiind că. suntem astâdi contimporani 
cu o asemenea lilosofia. (Aprobări.:) Noi prevenim, ma repunem 
pre acești omeni și pășim pentru rațiunea sănătosă, când rec
lamăm esistența unei Universități catolice.

încă puține vorbi'. Acestea Universități pre cari eu leam 
desemnat in liniamintele principale, sunt tot odată in adeveratul 
înțeles și Instituliuni forțate ori de silă in seclul libertății. Eu 
suin silii in seclul liber’ății, pentru a-ml câsciga cualilicățiunea, 
la libera Sci n(ă, a asculta Gollegiăle mele, la acela sau la acesta 
profesor. S<5 póte intimpia, cit după ce esistă atâtea Institut iu ni 
spirituale. preotesei acel preot, care are sa. se cuidifice 
pentru profesorii, - se póte intimpla, ca el se devină disci
polul unor profesori atheișll; de la cari i.li de di se audă cu 
urechile sale batjocorirea Divinității. El treime sé asculte acolo, 
alt cum nu póte depune esamenul de stat. Totala nostră înteli- 
gință treime se precurgâ aceli localuri de cultură. Părinții 
catolicii ai.ll creștini, cari ’șl cresc pruncii lor cu mult sprigină, 
în cari ei ved talente, cari odată pentru, patria, pentru biserică, 
familia și pentru binele omenimei vor aduce ceva folos, acei 
părinți treime sé și lese pruncii a. percurge tóté acel'ea,. și a sta 
sub tóté acelea influente, unde și sub cari sé predică și învață, 
că nu e nici un D-cJeu; că tu esti un animal; că tu nu ai nici 
o voință liberă, că nu esel nici un grad al suferinței; și că nu 
sé află nici o basă pentru eterna ecuietate sau dreptate.

Acésta e cea mai mare scădere a Universităților nóslre !..

Priviți pre un atare om tiner: El ese din Gimnasiu, încă 
nu e deplin matur, în cât să scie apreția cum se cade tole 
acestea subtilități; majoritatea alunecă în îndoieli și ce e mai 
umil in o atare epocă a jiiventuței și in o atare mare cetate! 
Ge mai remâne? „Ilari nantes in ptirpite, casta!?

Unei atarl tinerimi, cari in 4 ani percurge tole perielele 
Spiritului și a corpului, unui atare om tiner treime sG-i se dee 
ca medie vieța singuraticului om, ea judecător Dreptatea și 
Adevărul, ca profesor sortea, tinerimei ...

Reverendisimul I). canonic a i.lis, că i-a venit in cuget se 
vorbescă pentru Universitatea salisburgiană, căci și-a adus aminte 
la lipsa bisericdsca in Viena. Gând au sunat acestea vorbe, 
mi-am adus in minte, Bt ce ne vor folosi ncfiie biserici, când 
nimenea nu mai intră in ele? Cutez a dice, că fondarea sau 
edificarea unei Universități catolice, este mai urgenta ca edificarea 
de biserici. Deține none iarăși o cuanlitate solidă și sănătosă 
de mireni catolici, cari sunt inspirați și pătrunși de credință, 
cari se pășescă in public ca. amploiați, ca profesori, ca. medici 
in întreaga Aloiiarcliia; redaține none asemenea personalități 
renumite, spre care massa poporațiunei se caute admirățiune și 
încredere și ei, aceștia, cor conlucra, cor înfiumta mai mult 
ea Missionarii! Poporul sâ va întări și se va renasce o Austria 
plină de credință. De aceea, va li fiecare denar, cel veți dedica 
unei atare opere, fiecare dar. un olocau.st, ce-1 depuneți la 
picibrele iui Christos cel restignit! Va fi un tribut, se-1 dați 
Virtuții și 'Moralului, pentru protegiarea Virtuții și a .Moralului 
in întreaga omennne; va fi un sacrificiu, adus acum pre voi 
pe al țarini Adevărului și al dreptății; va ii o jertfă, ce o aduceți 
bisericei nostre și minții omenescl! Nu cred să <Jic mai multe 
pentru a ve face să zelațl, pentru o atare operă să faceți propa
ganda. a păși și a im vă odichni, cât trăitî, până, refl redea 
o dinioră o I "nirersitat-e catolică, anunțând și restind, paparelor 
Dreptatea, și c,u acesta Dreptate, Speranța în un mai bun cenitor l 
Acesta se-o direapă D-ijeu! (Aplauel prelungite).

După, „K. Kirchenzeitung."

S. P. Simonu.

Focul iubirei.
De mult, când eu eram copil, 
Și iarna spribuream. de frip 
Venea măicuța ’ncet, tiptil, 
Ea me-’nrelea. eu me încălzeam.

Dar adî deși sum sănătos, 
Receala. dacă ni a cuprins.
In dar me hap sub țolul pros, 
Mi-e frip. mi-e frip. de mai înpheț. 

De prunc,, iubesce-l maica sa, 
Și-l încăldesce l’al ei sin : 
Ilarbat fiind: iubita sa, 
l-a prinde foc nestins în sin.

Casa i-e omului ursit,
De la început, pán’ la sfârșit, 
Mereu, se fie tot iubit, 
De-a drapostei foc îucăldit.

Nițu.

Femeia si
J sportul.

0 revistă vestită francesă. (..Revue des Revues“) in mm 
din numeri! anului trecut a fost pus mai multe întrebări adresate 
damelor distinse, invețaților, poeților, etc. etc.

Intre altele au fost puse și următorele :
a) Înceată femeia a mai fi „femeC dacă să dedică acelor 

deprinderi fisice, cari sunt cuprinse in națiunea:_ Sport:
b) Sunt aceste deprinderi o recreare sănătosă pentru 

femea modernă, sau sunt a-se considera ca o patimă stric/iciosă 
pentru viitoriul femeei?

La aceste întrebări au încurs o mulțime de respunsurl, dintre 
cari aflu eu cale a comunica cetitorilor ..Rev. 11.“ următorele

Regina Românei Carmen Spira scrie:
„Eu aflu de corespundălore pentru fenice fote sporturile 

timpului de față, dacii femea remâne plăcută și atrăgătore ca 
Sacuntala; dacă, ajutoră ¡re cei ne norociți ca sânta Genorera ; 
dacă-i place niusica ca sântei Cecilia; dacă mitresee ațâța copil 
ca Biimca de Castilia; dacă toree ca Repina, Berta, țese ca 
Penelope și brodează ca princesele României de odinioră: dacă 
pictează cărți evlaviose ca Arma de. Bretapne, grijesce de cei 
răniți ca Elorence Nipht 'mpale; scrie poesil ca Marpareta de. 
Mare.rra, și împărătesa Elisabefa de Austria.

Ce se ține de curajul femeei, aflu de supertluu a aminti 

visez.il
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pre Joauiia d'Arc și fica regelui Decebal, curea facându-șl zăvor 
din brațul propriu a scutit ultimul loc de rofugiu al tatălui ei; 
alin de superfluu a mă provaca la martire și la mume. Curajul 
femeilor este de mult eclatant aigumcntat. și nu are trebuință 
de Sport ca să arete luinei curajul seu.

Dacă îmi inspiră Sportul ceva îngrijire: este numai pentru 
aceea, căci mă tem că amazona moderna o să omora pre băr
batul „chevaleres que!“

*♦ *
Baronessa Belită Sutluer vestita scriitore germană dice:
„Femeea care să dedică Sportului. Iară îndoială, nu mai 

e l’emeeă careu stă departe de acela. Nu treime însă se schim
băm un Typ cu speeiele. Tote se desvoltâ. Tote să schimbă: 
Voi, frățiori contimporani grijițl ca să se desfășure Idealul dorit 
de voi. S* 11,1 credeți!, că acel typ de femei preferit de voi 
fie din convingere fie din obiaeiu, representă „femeia“ și că 
fiecare femeeă, carea vrea să introducă în viața sa o caracteris
tică nouă, treime se și-o acomodeze așa ca să română totdea
una „femeea visurilor vostre“ Mai bine schimbați-vă visul, 
domnii mei!

Sportul e sănătatea. I’rin urmare el e un element al feri- 
cirei atât pentru individ cât și pentru rasă?-

A călări, a in nota, a bieicla a ¡'ace gimnastică; Iote aceste 
să formeză o parte esențială în edueățiunea finelor noslre. Una 
însă aș dori a. vedea scos din codrul sportului și anume: venă- 
torea; căci dacă iubesc tot aceea, ce întăresce mușchii: urăsc 
aceea, ce împetresce mima.

** *
l’rincesa de Czes dice :
„Sigur; tote sporturile sunt higieniee, intru cât să esereila 

pentru a ne osteni bine. Eu încă smn de părere ca acesta nu 
e o simplă modă, un chic; ci e o urmare a vieței nouă de a<Ji.

Tote sé schimbă. Timpurile damelor de chaise-langiie 
au trecut; acele nu erau femei ci obiecte de elagere ; bibelote.

Nu vorbesc aici despre cocelte, pre cari le disprețuese. 
Eu suin feministă, dar după cnut cred, in sensul bun al cu
vântului, căci pentru mine femeea e lemee, păzilorea vătrei 
familiare, Cu cât mai mult ridicai,! femeea, cu atât mai sus ri
dicați familia, vostră.

Chiar pentru aceea, nu alin nimic în împrejurarea eă o 
mamă, soție, soră, fetiță, eserciază acide sporturi căror se dedi
că soțul, fiul, fíatele sau tatăl său.

Și apoi o lemee curăjiosă ar putea óre să aibă: lin fricos?
** *

Marcel /*reiosf. vestitul romancier scrie:
„hi general suni de părerea că cu Limpid femeile împlini 

tóté. acele lucruri cu cari se ocupă aijl bărbații. Șliințl și arte, 
deprinderi gimnastice trupeșei și sufletesei; și tare cred că lu
mea să va obiclnui cu acesta ca cu ori care evoluție necesară.

* *
Madame Cle.mence Roijer renumita scriitori1, veduva lui 

Alfréd Ilandei dice:
„Sportul pentru dame este numai de recomandat. Femeea 

câscigă. in putwre, câscigă in sănătate ba chiar și în grație. 
Treime să dispară odată, odaliscele moleșite cari îșl petrec di
lidé lungite pre iwinapă visând romane sau gri,jind de Vapoarele 
lor; căci așa și mima pre acele vremuri rosa-nouă. Și pentru 
fenice are aceeaș valóre irestm nabilul adevăr: „Mens sana in 
corpoie sano“ dacă voim a susținea, rosa nu numai canti
tativ ci și ipialitativ.

** *
Și óre dicala românului: „Voesci și vei fi“ nu să pote referi 

aici cu un înțeles filosofic profom și iresturnabil..? Vedere mó.

I. Nițu Pop.

s------------

I ntrebare.
De atâtea ori miai dis că-s r&u, 
Că nu sunt ea alți omeni, 
Că nu pot sta o clipă'a loc. 
Nu scit cui se me-asameni.

Eu nu diceam nimic atunef.
Striupeam cu drap în brață 
lubita-ml Cină din ponesti 
lntreapa mea eiefă.

.4ș crea se sciu ce dici acum 
liespunde-mi de sb pote

E bin’ se fiu departe bun
Său ren se fiu și-aprdpe?

Porumbel.

0 pagină din
Sub impresia momentului, cuprins de o adevărată bucurie, 

mă uit în jur și văd adunați de o parte pe toți iubițil mei 
conpionerl ai doinei strămoșescl. de alta o frumosă și aleasă 
cunună de dame și d-șore, ocolită de toți iubitorii de cultură și 
înaintare ai comunei noslre Becița-montană, pentru-ca se vadă 
să se încredințeze și se prindă inimă de lucruri lume și frumose, 
noui și ne mai petrecute aici.

Mă uit în jur și simțesc mândrie in minima mea!
Și cum nu m'aș mândri, nu pentru modestul început de 

adî, ci pentru deosebita și potențata însuflețire ce o arătașl, în 
număr atât de frumos, față de cea dintâiu serată musicală li
terară, inauguratăi în sera acesta cu binevoitorul concurs al 
iubitului nostru membru onorar, părintele Munteanu.

Și în adevăr, când văd incăldite aspirațiunile și nisuințele 
nobile, căror ne-uni dedicat, de dragostea și însuflețirea ce se 
resfrânge ca o rază de bun auguriu din atâtea fețe vesele, inima 
mea palpită de bucurie, er sufletul meu, emoționat, se ridică

istoricul Reuniunei noslre de cântări.
în acest moment afară de cercul vieții pămăntescl spre sfere 
cu totul ideale.

Ideal e scopul întrunirii nostre de adl, și nobile sunt ini
mile, (-ari au alergat intru aflarea lui.

Ce simt seratele și care este folosul real al lor, vi-s'a dat 
prilegiul se aiti.lițl din gura Sfinției Sale, a părintelui Munteanu, 
care cu atâta măiestrie ne-a știut delecta, captiva ți înflăcăra 
pentru marele nostru ideal național, - er mie îmi rămâne bu
curia de a Vă împrospăta în memorie o pagină trăită și petre
cută de noi membrii, onestei reuniuni, carea, deși nu-i nouă, 
presentă totuși momente de însuflețire pentru vieța nbstră viitore, 
pentru progresul și desvoltarea doinei nostre naționale.

Mă opresc la cuvântul „doină*-, acel isvor nesecat ce adapă 
și alină atât în bine, cât și în rău sufletul și inima Românului.

S’a dis, pote din convingere, că ar fi mai bine se facem 
numai economie, și se ne apucăm esclusiv, nu ca până aci, de 
măiestrie, industrie și comereiu, er doina, după marele poet 
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Coșbuc, „Domna sufletului nostru", și după oftarea într’un viitor 
strălucit pentru neamul nostru, a iubitului amic Munteanu, „Mama 
iniinei Românului“, s'o aruncăm în brațele intunerecului, ca pe 
Cenușotca clin poveste.

Mă înfiorez, ca ele păcatul de morte, indrăsnind a privi 
în doina nostră. națională pe mama vitregă, care într’una se 
învinovățeșce și mereu se acusă pentru anume greșeli neexis
tente ; mi-se frânge inima, admițând că e păcat să cânți tu, 
Române, în doina în care te-ai născut și care-’țl susține rebegita 
viâță; sufletul meu să înăbușesce la cugetul, ca tu, Române, 
se te lași de doină și apucându-te de economie, când eși la 
plug, mut se stai la cornele lui și se plângi, că doina din tine 
plânge, pentru lipsa darului de a pune cu gura amarul și du
rerea ce-’țl pasee sufletul.

Sunt, par că, în lunca verde și privesc, cum în lanul bogat 
de grâu, roiuri de Români și Românce muncesc la roda sece
rișului și in bucuria, că Dumnecjeu li-a dat din plin mana dorită, 
încep într'un cor. de răsună codrii din apropiere și se ’ntrec 
doinind cu doina divină a paserilor din viul verde al copacilor.

Stând așa în pioasă admirare, mi-se urcă inima’n gât și 
nu pot striga de fericit: doină, tu ești geniul și vieța neamului 
românesc!

Liniștit, încetul cu încetul în inima mea, de puterea acestui 
concert admirabil, privesc la Voi, cei cari (.li și nopte cu vieța 
’n mână înfrăți în afuiujimile pământului și eșițl cu față și ochi 
arși, - Voi cești cu vieța suspendată și cu inima palpitând de 
groza nefericirilor fraților voștri. Voi, se n’avețl o clipă măcar 
bucuria a simți, că trăiți legați prin sânge de plugarul din 
rnănosa luncă, cu care dând mâna se Vă desfătațl și Voi cu 
cântecuL:

Știi in lunca invenjită 
Cresce-o iarbă înflorită 
Ce se 'ngână c’un isvor; 
Vino ’n iarbă, mândruliță, 
Eu să-ți cânt doină, doinită, 
Tu se-’ml cânți de dulce dor.

Și ca omul mulțămit pe deplin de tote ale sale, ca sufletul 
imbibat de pacea mângăiosă a liniștei sfinte, chiar și umbra unei 
temeri mi-a dispărut din inimă și în mijlocul Vostru, iubiți 
cântăreți, cuprins de însuflețire Vă strig:

LăsațI pieptul se răsune, 
Inimile să s’adune, 
Cari in inimi sunteți frați, 
Ștringeți-vă și cântați!

Cântați, doiniți și atunci cu voi la olaltă vom doini cu 
toții, căci:

In 'doină este fericirea, 
In doină pacea și iubirea 
Din leagăn până la mormânt. 
Și dacă doina nostră dulce, 
Din sinul nost în ceriu s'ar duce, 
N'am fi români p'acest pământ.

Ea cere se gonim amarul.
In piept să-i punem toți altarul, 
Căru-i cucernici să i slugim, 
Ș'atuncl de noi despărțită, 
In focul inimii nutrită. 
Va face ’n veci se biruim! 
Căci nui dujman în lume, tare, 
Ș • spargă muntele cel mare, 
In care ne-a urca pe noi 
Și cât vom fi Români pe lume 
Ș’am adora iubitu-i nume: 
Vom fi de-apururea eroi!

(Ale.v. Munteanu al lui Vasile.)

In urma atâtor adevăruri sfinte, treime odată să înțelegem, 
că n’are Românul rost de traiu fără de doina lui. Vieța, cum 
(Jice cântecul bătrânesc, i-ar fi fără de ea o mare de venin.

Noi însă, avem duplă îndatorire se preschimbăm marea 
acesta de venin înti’o mare de miere, prin farmecul duios și 
dulce al doinei naționale, îmbărbătați de cuvintele :

Să’ți lași, Române, sapa și carul, 
Și’n loc de cosă ia lira 'n mâni.

Și avem acesta îndatorire de-o parte ca Români adevărațl, 
de alta ca membrii unei reuniuni, care cântă fără încetare, fără 
răgaz și fără teamă :

Fluere la lucru ’n pace 
Di și nopte-am tot muncit, 
Ferul roș, oțelul rece 
RupțI de trudă l'am tocit.

Raid- se dăm și horii zor! 
Toți în cor!

In acest „Motto” se arată în chip destul de la înțeles ce 
suntem noi in comuna acesta și după munca care am depus, 
ni-se (Jice și cu tot dreptul, că avem lipsă de puțină odihnă și 
distracție suflete iscă, cuprinse în vorbvle: Raid’ se dăm și 
horii zor! Toți în cor!

Și acești „toți“ nu suntem numai noi, cei-ce constituim 
reuniunea de cântări, ci sub acești „toți“ este de-a se înțelege 
totalitatea Românilor recițenl, iubitori de cântare și doritori de 
cultură.

Iubitul părinte Munteanu, ne-a înțeles așa cred pe 
toți de acord, mai ales că suntem Români, de aceeași sorte și 
aspirațiunl, de a lucra din răsputeri pentru doina națională, în 
serviciul cărea ca o sentinelă este pusă acâsta reuniune.

Toți ar trebui se îmbrățișăm și se desvoltăm o activitate 
solidară, pentru-ca se menținem cu tote puterile acesta reuniune 
și se facem, ca dela piedestalul la care s’a ridicat, prin de
osebitul zel al membrilor activi, să se avânte la unul și mai 
înalt și mai frumos și mai impunător, față cu împrejurările, în 
cari trăim și față cu desvoltarea și avântul celoralalte reuniuni 
străine din loc.

Gând vom ajunge, și aici e ceasul, ca se ne pătrundem 
toți în cor de misiunea tuturor, fii născuțl, crescuți și legănațl 
în doina codrului românesc, atunci ne putem mândri, și mândria 
nostră va fi întemeiată, căci am lăsat la o parte micile con
siderații personale și am ridicat după puterile nostre întemeiate 
și înmulțite nimbul reuniunei și prin ea triumful doinei nostre 
naționale.

După-ce am premers cu acestea, dați-ml vde a Vă între
ținea cu pagina promisă din istoricul Reuniunei nostre, în scopul 
de a contribui la însuflețirea D-Vostră pentru aeestă reuniune.

Și la acest loc îmi aduc aminte de frumosa poesie a re
gelui poieților români, Vas. Alexandri, care in ,Peneș Cur
canul“ dice:

Plecat-am nouă din Vaslui
Și cu sergentul (jcce 
Și nu era, zău, niinărui 
In pepl inima rece.

Așa plecaseră, prinși de-un dor și un gând bătrânii noștri 
și antecesorii d-vostră, iubiți coriști, în anul 1881, când au grăbit 
se răspundă învitărei reuniunei surori din Oravița, cu prilegiul 
sfințirii flamurei ei.

Mărturii vil ale însuilețirei bătrânescl sunt și astăfjl dintre 
d-vostră în vieță. cari ați trăit tot entusiasnml unor vremi înăl- 
țătore, asămănându-vă cu vorba marelui poet dm vieță Coșbuc, 
care a cjis hi nunta „Zamfirei" :

Sunt grei bătrânii de pornit,
Dar’ de-’i pornescl sunt grei de-oprit, 
Și s’au pornit bărboșii regi 
Cu sfetnici învechiți in legi 
Și patrudecl de dile ’ntregl 
Au tot nuntit!

Și ați pornit asemenea lui Peneș Curcanul la oste, pentru 
sfințirea și înfiriparea doinei în flamura reuniunei surori din 
Oravița, și dac’ațl pornit și ați ajuns acolo, asemenea celor din 
nunta Zamfirei, intimpinațl ați fost cu frățească iubire, er 
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femtorcând ați adus în suflet, pe lângă bunele amintiri nestră
mutata hotărire, de a lucra în direcția eternisării doinei nostre 
naționale intram semn vâRiJut, adecă m Hamura remiiimei nostru 
de címtárt.

Și dacă bătrânii lucră, generației mai tinere, nótié, min
ților coriști, ni-se impune îndatorirea, de a realisa munca lor. 
și înflăcărați, cum suntem, nutrim speranța întemeiată, și se 
promitem solemn, de a și duce în deplinire acesta dorință 
generală.

Er’ având acest nobil propus, ruptă din inimă doina na
țională, s'o părăsim noi atunci, când Ca este condiția nostra de. 
vieța ? ■

Suptă, doina națională din pieptul mamei nostre, se nu 
simțim ore blăsLiînml de mamă, decă ne-am înstrăina de ea ?!

Nășeați și legânall eu :

Nani, nani copilaș, 
tiragul mamei îngeraș,

se fugim de doina nostră, cu care ne-am trezit din fașa?!
Cui, ce am greșit noi. daca in frățească. iubire și ocrotiți 

de brațul atotpulinteli i, mici și mari, tineri și bătrâni, cântam 
bucuriile ori amarul acestei trudite vicii?!

Și în fine, daca românescă e limba nostră, er doina, prin 
care trăim, e comorii siilleulhii nostru, cine ne pote impedeca 
se nu doinim, se nu cântăm și se nu ne înălțăm sufletesce, 
dupâ-ce trupul nostru a muncit din greu pentru tribul (Jilnic ?!

Se strecoră dulce fior in inima nostră și îndeosebi în a 
mea ac,11, când, laudă Domnului, ne vedem treceți cu reuniunea 
nostra peste atâtea presta li uni (rumosé, cari ne dau garanție, 
că de aci încolo munca« nostră va fi încoronata de succes din 
ce în ce mai mare și vom ajunge sp intrăm sub flamura reu- 
niunei cu simbolul doinei, in lupta spirituala cu alte reuniuni 
asemenea, și vom face, ca intre lóle împrejrările, în butul tuturor 
necazurile interne și externe, atât confrații, cât și străinii se 
țină samă și se aibă respect de ocrotitorea și iubita nostra 
tovarășă a vieții: de doina națională.

Cu acestea, mulțămindu-rt1, in numele presidi ului reu- 

niunei nostre, pentru bună voința și viul interes ce-'l mani
festați fală, de producțumile corului nostru, și îndeosebi pentru 
Irumosa participare de ai.ll, când am inaugurat iu programa 
n stri'i. și in vieța Românilor lecitenl prima „Serală musicală- 
iilerariî" încheie, și vă log de inimă dcvisa Remiiimei nostre:

Ulcere la lucru 'n pace.
I,)i și nopte-am lot muncit. 
Perul roș, otelul reci1 
Rupt! de truda 'l-am tocii, 
llaid. se dăm și horii zor! 

Tol! in coi'!
...>î tot cântăm 
Și să iie bucurăm!

îmi aduc aminte la acest loc. de încheiere, inimosul Român și 
savantul bărbat al némiilui nostru, de bătrânul dascăl Vas. Alex. 
Urechiă. care tocmai in aceste ijile. in alocuțiunea sa cătra 
tinerimea universitară, când ist ia adio generațiile de tineri, 
cari 'l-au ascultat in cursul alor 44 ani. a dis: „Noi bătrânii 
vani creat și v'ani dai România ; voi sunteți datori s'o înălțat! 
și s'o măriți!"

Noi, eșll de acum, pe urmele marelui Român (Jicem, că 
iată Vani dat ide®. \"am presenlal felul cum treime să. se lu
creze pentru validitatea ei și iui ne române decât o dorință, 
ca ¡măștii Reuniune, gata a se însufleți pentru tot ce e bun și 
frumos, se continue în acesta nouă direcție cu și mai mare. în
suflețire și spor. în viitorul nemijlocit si depărtat, pentru-ca în 
acest chip ideea să se Iaca trup și sb vieze nu numai aici, la 
noi. ci și în alte părți locuite de Români, constituițl în ase
menea reuniuni, pentru întărirea nostră în tot atâtea cetăți 
inexpugnabile ale cnllmiei și lileraluiei scumpei nosire nații 
românesc!.

înainte! zorile s’arată, serele ne dă lumină; eșițl din 
afundimi, fraților montani, la lumina, dătători1 de vieța!

Înainte și Dmmieijeu se proteagă pașii noștri !!

/. Velceanu.

Un medic biciclist.
Plagia (lupă originalul E. E.

Cluj în lanuar IH9!). 
Iubite fiule!

Î|ă-m6 in cuart.irnl meu nou. Am — ca începător 
cinci chilii; pentru mine, mia pentru „economa“ mea. Se 
mfi crei.ll, e de o mărime de respectat i ițeleg: economa.
Nu mai e copilă; ei, dar c blondină, frumușică, se îmbracă cu 
gust și mai ales in alb; Ierbi1 bine: pole prea bine; apoi, ei 
de, nu se teme de niine, nici măcar de mine; cu un cuvin! e : 
pomă bună. ■ Ori se me esprim modern? Bine; e: bonne 
geure!

In sala de asceptare afli totul afară de pacienți.
Refectorul meu e plin de tot felini și soiul de vase : me

tili, sticlă., porcelan etc. și vis-avis: dama mea; a pardon : eco
noma mea în alb - lucru natural.

Dormitorul? Elegant: fără păreche. Bote prea ele
gant pentru - mine.

Și - ■ apoi ce e mai interesant, tote, dar ni? înțelege: 
fote pe credit. - Afară de economa, careu chiar din punct de 
vedere economic 'șl cere hmarileț plata anticipando.

Ei frate ; așa se face doctoria la noi în oraș mare.
Puțină combinație, Iote merg. - - In anul prim suin sigur 

n’o se mă moloteze decât ce) mult: măcelarii, blidarii și brân- 
zaril.

Pe viitor; ei bine; „cu timpul tote se vor face" Dar

acum mé scusă ; economa mă avisăză că e așternut - în
țeleg ca. masa e pusă - deci de asta dată adio.

Salutări cordiale
Ionel.

Cluj în Februar

Cred! că. me incomodezi!, cineva? Ah, nici de cât; 
sunt im mult mai cu minte decât se me conturbe. Un ban- 
ipiier și un olicier m’aii cercetat odata - - la grog și vin.

Stând hi ferestă un visitiu cade de pe capră; renume 
jos; fuga la vale copile me mir că nu am sărit pe
ferestă dar: eu fui primul îl adusei in chilia mea
și-i pusei bandagiul rană ușoră conta o trimisei se înțe
lege firmei în a. cărei serviț st<i. El adecă visitiul îmi pro
mise ii me recomShda : nevestei sale minunat.

Stând la ferestă privind plin de mulțumită la trotoarul 
cari1 'ml adusă „in, casă.. i>rinml pațient vis-a-vis se des
chide o ușă și oființă. drăgălașă se ivesce ducând înaintea ei 
o bicicletă.

Un frate după asemănare jurist, i urma cu bicicleta 
sii. Ambii se urcă, salută, la. catul prim în a cărui bal
con stelea mama lor și sbora p’aci în colo.
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Económa mea iné conturba, voind se scérgil urinele de 
sânge ce lăsase visitiul rănit.

Intrebând’o că cine e dama cu bicicleta, ¡mi responde cu 
mânie :

„Ce sein eu“ — și dispăru ca o regină ofensată până 
dincolo.

Visitiul, solia lui și biciclista nu-mi mai ies din minte 
frate.

Etajul vis-a-vis treime se coste mult - ei, económa 
mea tiebue se sciricésca ce și cum seusă că tiñese,
dar nu am acum sânge rece ca se pot continua pănă mai 
târziu.

Ionel.

Cluj în Marile. /W/.9.

Iubite frățiore!
De cre<,lt ori ba: suni biciclist! — El bine, și pentru ce 

nu? când tote se pot întocmi în modul cel mai comod. Ai 
bicicletă o plătescl în rate. - E drept ca economa mea 
insistă mult se cumpăr un „tandem“ — dar nu sciam că de o 
camdată cine ar ocupa locul din derăpt. Deci de o camdată 
biciclcz singur și încă de regulă când se întunecă.

Vei ii curios cum am venit la idea asta, nu?
Hm, cei mai ușor de priceput ca asta! Cine nu scie

aijl bicicla la noi ? Asta-i argumentul prim. Pro secundo:
când vedt <Ji de rji frumoșica vecină eșind cu bicicleta și sbu- 
rând - 'ți vine noleus voleus voia a te lua după, ea și fie 
chiar și riscând câte o trântă bună a i-te presenta - ca 
colegă. —-------

Economa mea încă nu a sciricit nimic, așa se vede nici 
nu vrea se sciricescă; trebue deci se-ml nmlțămesc eu deslu
șirea ce mi-o dă cartea de adrese, unde stă scris: Aurel Mu- 
reșan proprietar de fabrică.

Deci privind eu de pe ferestă când pleca, ine lua o grijă 
și o frică, că ore nu-o se i-se întimple ceva, și numai când o 
vedu-i reîntorcendu-se sănătosă devenii erășl liniscit.
Ce e drept cu cât se iungeu dileie cu atât trebue se pândesc 
mai îndelung pănă la rentorcere. Precetind desele nefe
riciri ce aven loc între biciclistl, ’ml veni idea : ei bre, banii 
zac pe drumul țerei, numai se iii la îndemână în momentul 
de lipsă și: ai paciențl quantum satis.

Dictum factnni; a doua-iji mă îndreptai eătră un fa
bricant de biciclete cu cugetul firm a pune fundament unei 
praxă la tot cașul originală dar pote și fructiveră. — Așa-; eu 
incă fu-i frapat că ce resultate geniale pole produc ; un cra
care scie întrețese cugetele in mod logic.--------- Abia as-
cept momentul, când voia fi în stare și eu, a păși iți ua, cu si
guranță „după praxă“ pe bicicletă.

Ei dacă muntele nu merge la Mohamed, trebue se morgă 
Mohamed la munte — de o camdată eu sum biciclist

Lupta pentru esistință treime se fiă și aripată.

Ionel.
** *

Iubitul meu !

De-ai rîs de mine te-ai înșelat treba se face!...
Eu acum, pot ijice am orele mele de consultat „pe bicicletă“ 
și anume : dimineța dela 8 pănă la 2. După prânz dela 5 pănă 
pe la 8.

Când ici când colo, corso mi-a adus șeispredece cașuri, 
între cari unul cu deosebire forte interesant după ce eu de 
atunci am prospecte a fi medic de casă pro eternitate.' Iți 
poți închipui, de va merge tot așa atunci e lucru în totă or
dinea. Pe promenadă îmi căii în mână un teatralist: artist 
frate; era mai se trec presto dinsul, l’am curat vre-o trei sep- 

tëinânï, pănă îl putui aduce la starea de a putea păși de nou 
pre bină. Durere nu are familie ! El altcum honoreză dom- 
nesce, și më onoreză mereu cu bilete gratuite, la lie-care bu
cată „premier" precum și în ijilele de rênd, norocul ec-onómei 
mele! Altcum i.licênd intre noi, económa mea e mare drâcôicà; 
sera fraternité bun nu pot face singur; argumenteză în mod 
simplu dar după afirmarea ei: bun; de ași li însurat - dice 
ea - atunci încă nu ași putea eși singur ; deci pănă una alta 
trebue se merg cu ea. Sau: se remân acasă, altcum noi nu 
trăim reu ; e o femee isteță și are spirit; më mir mult, ea 
pănă acum nu fu instar« a li deja: nevasta, ba chiar muma a 
mai multor copil ... Ar fi o grobianitate nespusă, după aten
țiunea deosebită ce arată față de mine se fiu cu dènsa dur; 
cu atât mai vîrtos că face tot ce numai pote în interesul meu, 
ba voi chiar și a înveța biciclatul ; de nu më punéin eu. cu 
totă insistința. Pentru aceea, di de c,l i "lë tot îndémnâ se më 
însor „la un medic neînsurat nu prea au voe paciențiî se mergă

- îndeosebire damele, nici rm poți pofti" îmi dice de nenu
mărate ori, pote are drept. . . pote nu.

Remân mirele unei fete cu zestre de vre-o 25000 corone 
drept ceva cam bătrână, ceva cam trecută, se nu i.lic : urîtă. 
pice : ar lua mai bucuros frumoșica mea din vis-a-vis ! și chiar 
de ar avea numai jumătate din zestrea numitei darnicele. Ea 
altcum de aprópe 14 d'le, din văi,Iute me amiósce. De regulă 
më urc pe bicicletă în același moment, salut, „salut a-la-sports- 
men” apoi eu în ilrépta, ea în stânga: la drum băieți'! . . . 
Așa se vede ea iubesce cărările singuratece, oh, de i-s'ur în- 
timpla ceva pănă țin eu orele mele de primire: pe corso . . . 
ce cuget înfiorător !... una e sigur : dacă posito casa 
în o lamă dimineța voiă avea curajul, sigur o se i-mă oferez 
ca inger păzitor. Pănă. atunci la revedere

Ionel.
*

* *

Cluj în Main /S.9.9.

Excelsior, iubitul meu!

Din o întrecere osteniciosă de 5 őre iii’ain reîntors ca 
învingător! O oră întregă părea cil nu observa că eu suni în 
urma ei, atunci după treidecl minute făcurăm o întorsătură în 
o vale idilică unde era stațiune romantică. Ea bea un pocal 
de lapte próspet . . . Eu mai multe ¡»ocale de bere.

După, o pansa de mai o oră ne L »răni la mână bicicle
tele și la drum copiT !...

După ce din lipsa de loc ocup, eram aceeași masă 
și vorbiserăm în mod afabil : avém dreptul gî a merge alăturea 
ei cu bicicleta.

Apoi scie D-iJeu cum, cum nu, destul cil pote uitân- 
du-ne mai mult în ochi decât la cale: o pocnitură, o scârțăi- 
tiiră, un strigăt apoi linisce mormentală și ea era jos cu osul 
sclintit !...

D-cJeu a voit pote, că catastrofa se întimplă numai abia 
(Jece minute departe de o curte a unui econom cunoscut 
0 așeijaiu pe malul unui părău ca se-șl potă recuri piciorul 
sclintit, eu fugii în ruptul capului, ca se capot dela curte i 
trăsura . . ca pacienta mea nouă și bicicletele împreună ci 
mine se potă fi transportată acasă.

Lilly fu se înțelege forte mulțămitore, mama sa, taica seu 
fură plini de recunoscință, numai fratele seu se uita cam chon 
chioris mormăind că întimplarea ar fi prea, prea „neprevăzută' 

ceea ce eu se înțelege ca om cult uu aurjil.
După ce Lilly era acum legată mai mult timp de pat 

după ce este sânta datorință a fie-cărui medic să se nisniasc; 
a c-âsciga distragere morbosului : me hotăril ai face ofert d 
căsătorie.

Eu-i acceptat fără multe greutăți!
Socrul meu, altcum strict preste măsură are expressa d<’ 

rință ca praxa mea de „nenorociri“ se o sistez; el ca rebon 
ficare este aplicat a sprijini cununia ce se va serba în Auguf 
„în modul cel mai sunător (!)“ Și a-mi aranja și eventuelel 
mele datorii!“ . . . mi-e fricii că întocmai ca pre tâlhari, loei 
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meu de luptă. terenul de activitate, n'o se me lase în 
¡aice!

Altcum economa mea în 1 Iulie se duce . . . Îndată ce-i 
comunicam logodna întimplată: îmi abcjise Ic moment; așa se 
vede dintru început a avut cevașl contra lui Lilly.

VeiJI frate câte nu se mai pot întimpla în decurs de abia 
5 luni în un oraș ca al nostru.

Lilly. deși necunoscută: ve salută, la saluturile ei se 
aclude al vostru comilitone:

Ionel.
Nițu.

O melodie.
De câte-ort soni singurel 
l'e-a gândurilor brațe.
Revoc momentul fermecat
De care par'-ca suin legat
Cu mii .și mii de ațe ...

<) melodie din trecut
Vi breză la ureche...
C voce scumpă din demult 
Se-mbie er, să-i mai ascult 
Un cânt țară păreche!

Și tot mai. clar și tot mai larg 
S'apropie vibrarea ...
Se - - umple sufletul meu ei 
De-al țericirei dulce dar
Ce mi-l’a dat cântarea...

Și par-că er pe brațul meu 
'De lași ca mai-nainte - 
Sărut cu drag gurița ta, 
Și nu mai vreau a te lăsa 
Te string cu dor fprivințe .. !

Ah ! se te am odată er 
Cum te-am avut iubită..! 
Viețu-'ntreagă prad'-ași da 
S’o pot, se pot adi ren via 
Ah! clipa, ce-i perita...!

In cer ideile se-duu
Pe luptă despei atu ...
Vibrăi ile se-îcâleesc
Stîiigându-I glasul cel ceresc 
Și dulcele-mi ’înceată . . .

Sum obosit... și somnul lin 
Pleoapele-mi închide ...
Un înger alb. cu ochi ile stea
Se lasă drept 'nainlca mea
Și dulce îmi suride .. .

Deapurur'i înainte-mi stând
Uit fote ee-s pe lume. . .
Mereu privesc acel sitris. 
Rostind sub farmecul de vis
Scump, dulcele teu nume .. !

Alesandru Aciu.

PoesiT în proză.
Față’n fată în orison se 'naltă doi munți gigantici. Unul e 

lungfrau celalalt e Einsteraarhorn. Iimgfrau vorbesce astfel veci
nului :

Ce e colo jos? Ce se întiplâ sub noi? I’óte tu poli 
privi mai bine jur!

Mii de ani se perd în veijlnicie pentru ei o clipă. In 
sfârșit Einsteraarhorn iși mugește respimsul:

- Nori deși acoper pământul. Dar stai... așteptă... Trec 
alte mii de ani clipă pentru ei.

Ș’acum? întrebă din nou lungfrau.
Acum ved mai bine. Colo jos totul s’a schimbai. Mări 

albastre, păduri intunecóse, grămedl de petrii puse una peste 
alta. In jur sé mișcă vieța. Ființele acelea miel se învârt acolo 
.jos, cari niciodată n’au fost in stare se mânjască piscurile 
nóstre.

— Omenii?
Da omenii!

Și ér trece o mie de ani pentru ei o clipă.
Dar acum?

Se pare ca și când s'ar mai ii rărit. S’a curățit tot 
ținutul.

Trec alte mii de ani.
Ce vecji acum?

In văile depărtate mai ved unele pete. Acolo se mai 
mișcă ceva.

Dar acum? întrebă din nou lungfrau după mii de ani.
— Acum prelolindinea e liniște. Ori în catran privesc, 

totul e curat, totul e alb. Prelotindinea zăpada, nostră, ghiata 
ilustră. Viefa a amorții. Acum totc's bine pentrucă tote's liniștite*.

Intradever toiul e bine. Dar pole am vorbii cam mult 
hătrenule. Am mai putea și durmi puțin.

Intradevâr e vremea. Să durmim. Și dorm munții gi
gantici și dormi1 cu ei și bolta senină-albastră a ceriului prosti* 
pământul amorții penlru vecie.

De mare.

Cum blândă - aurora se 'naltă din valuri de aur aven- 
du-și vestmintul, și’n valuri jucându-se viului șăgalnic pe valuri 
împrăștie mărgăritare; Așa te înaltl și tu dragă, in gându-ml o 
mare pustie când singur pe harca-ml zdrobită, stau singur și 
plâng și me zbucium.

E negru 'ntunerec... nici stele nici lună.
Nu sein în cătro se me duc, și că unde me-așlepti.
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E negru 'nlmici-ec . . . și-s Iară speranță |>e barca-ml zdro
bita in nopți a profundă.

Me chemi și departe... departe te v6d strălucind in 
lumina. . .

Dar brațu-nn e slab și nu pol ...
Se-ți die un «uvent de adio nu pol.
La tine s'ajung am voit șacuma te duci?
Atât ani luptat in zădar .. .
Luptatain cu .valuri și tu me-ai v|dul și mâna tu nu 

mi-ai întins ... de gbiață-ai remas.
Ș’acmn nici sörut de adio .. t!

Dule mnri-voi... reunii Iu. eu bine!
In neguri albastre le caut incă dar noptea 'mi acopere 

ochii.
Aș inege departe, spre Hm1 in veci.
Inse puterea "nil lipsesee, nu pot.
In jiiru-nu e nopte... schintee incă o rază in iniina-ini arsă, 

amintire din trecut.
Mai departe, mai departe plulivoi in veci...
Murivoi eânlându-țl iubirea-mi...

Trad. de Porumbel.

DE ALE POPORULUI.
o —

Doi câni.
I abulii

Doi frați dela un tată și dela. o mamă, din ceva pricină, 
se pismufm de morte, dar nu îndresn'ân’ a'șl tace rău imul 
altuia. I’isma totuși și-o arătau și se vede, nu din alta, de cât 
din împrejurarea eă : ’și simnițaii doi câni cei aveau. Pe frați 
îi desparți numai un gard; cănii se iălrau și se hârâiaii prin 
gard și di și nopte și, fiind de-o mesiiră nicT unul nu îndresnea 
se treacă gardul; deci alt. reu nu făceau, decât rmnpl'm nuelele 
din gard și făceau larmă continuă, nelinisc.ind pe toți vecinii; 
apoi amenințările nu încetau.

Hei, se Le pot prinde odată, înaintea casei stăpânului 
meu, cil te-aș face puzdărî!

Te prind eu odată pe tine in grădină sau înaintea ușei 
stăpânului meu, apoi s6 scit că te câlțuesc și-’ți pun pielea pe 
bâtă!

Adese-ori ajungeau cânii și In liber și erau sunmțațl unul 
asupra, celuialall din fereslă sau din ușa ocolului, dar cu pre- 
cauțiune .. . Piind-că pe dinaintea caselor curgea un păreuaș, 
curagioși... cânii instigați alergau: umil pe din coce, celalalt 
pe din colo de părSuaș și, lătrându-să să petreceau reciproc 
dela o ușă pan’ la ceealaltă, când în colo când în coce și tot 
așa. până oboseli și er alergau la gard, unde er se amenlnțeau :

Eu vere-ți numai labele sau botul prin gard, dacă imți- 
niiii trebuese !

Ei, se pot prinde odată de-o laba a ta, ca te asigur, 
că inveiîi nu mai .aici pe ea!

Nu 1116 apropia se me abuez cu line, ca se turbez 
cumva!

N’o se mai turbezi, căci esci turbat deja!
Turbat esci tu !
Pe line inlr’adevdr se cunosc semnele turbării: esci 

plin de spume la gură.
Pe lângă gura spumegată ție ți-sa înroșit ochii, de par’ 

că's doi gerateci.
Deosebire n’a fost intre acești doi câni. Cearta dintre ei 

nu sa sfârșit, ci a durat până când sa aprins casa unuia dintre 
stăpâniși arcjind, in flăcări au perit și cânii.

*
în diaristieă veți afla destule cașuri analoge: Unii asumuță, 

alți se tot latră, se hârăesc; er se abuează, er se latră, dar nu 
se mușcă, din pricina că: sau iui indresnesc, sau îi desparte 
gardul ... pace inse nu e, până când : aut. . . aut.. .

Gavril Bodnariu.

PoesiT poporale.
- - Culese <le Maria din câmpie. -

Rabda-te inima mea 
Rabdăte nu me durea, 
Rabdă-le sufletul meu 
Nii-me durea așa reu...
Că de mi durea așa mult... 
Cu (,lile merg in morment.

Auditam din bătrâni
Că traiul reu și cit năcas 
Scote ruja, din obraz, 
Am aui.lit dar liant creț,lut 
Până când chiar am vednt, 
Căci iritându-me în oglindă 
Mi-am ved ut țața smolită 
De năcas ingălbinită 
Far de vreme îmbătrânită...

Și iară am aiujit
Că traiul bun și cu tignelă
Pune ruja ia. loc iară;
Dâ-mî Domne și mie un bine...
Se ved ruja și la mine,
Se-mT ved ruja in obraz,
Și scăpata de necas...
Sâ-mi vid obraz înflorii
Și scăpată de uret...

Frunza verde de sasciu
Ne iubim bade în pustiu...
Că io bade-s cununată
Cu urîtu greu legală
Nu pociu ti a la nici odată:
Nunta așa aș putea fi -
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Dacă Iu bade ai posti. 
Postul mare, postul greu 
Se mora uretul meu.

Da mândra mândruluca mea 
l.lece posturi aș ținea
Nu-ma sSlscin că-ai fi a mea. 
l.lece posturi și un ajun
C.u tine se ine cunun.

De-ar da l)-(,len o boia 
Sine-i supărat se mdră 
Se mor Domne eu iulie 
Lumea de min se remâe.
Se remâe Lumea-’n foc
Că n’-avuiu nici un noroc...

Si se remâe Lumea-’n pară 
Că na-vuiu nici o tigneală 
Căra numai amărală ...
Se rămâe Lumea-n jar 
Că-mio losl de mult amar...
Ba remâe Lumea ramâe 
Bemâe de min’ pustie
Că nu mia. fost de bucurie. . . 
l’ără de mult năcas mit1.

Me miram ce-mi place mie 
Meiul roșu pe tepșie 
Badea ¡nalt care sei scrii*. 
Mernț roșu pădureț 
Badea-nalt cu perul creț...

I.nrwili'wi [rfur vumitn

Țiganul și
Un țigan se duce cu un român inlr’o pădure, ca sö-i ajute 

la tăiatul leninetlor.
După ce tăiară ce tăiară se puseră la umbra unui copac 

să se odiluiescă și se îmbuce ceva, că li se făcuse lume mun
cind, Pe lângă eopa -ul acela trecea un rin. Țiganul se uita 
lung la rîu și apoi oftă.

Ce oftezi, inéi Daeciiile? il întrebă românul, ți s’au 
scufundat corăbiile?

Românul.
Ba nu da ’mi-a aduseiu și eu aminte, vere, că tocmai 

aci, lângă riul acesta, a. murit bietul tetea. de sete. — Duinne- 
deu sS'l erle. sărmanul! ...

Ce fel a. murit de sete lângă rin, 1116, ori esci nebun ? 
Aicea, i.leii!
Dar de ce n’a beut apă ca se nu nioifi, că dor era 

apă. destulă?
Apă era, vere, dar vedi că nu avea după ce se bea;
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I
I’e valea cu fluturași 
Mere badea iuauaș 
Să se facă popă 'n Blaș. 
Da zo popă uu se face 
Că gura de fată 'i place. 
Iar’ tliecel nici așa 
C.ă-i prea place gurița. 
Cum mereu 
Cum dăinuia *).

Frunzuliță în trei fire 
Unde meri tu mei copile

..Da inc duc la mănăstire 
Ca se me ’nveț la popie 
Ca se 'nvet l<t diecie. 
Că venit’o veste ’ntară 
Că ni-a veni păgân iară 
Turc păgăn, turc de ocară, 
Pămentu se ni-’l turcescă 
Pe noi se ne ’-iipăgănescă. 
Io de-aia. m’ain socotit 
Ca se me duc la popit. 
Se ’nveț slujba creștinCscă 
Se ’nvet limba romănesca, 
Se 'nvet carte și scrisdre 
Se scap néniül din prinsore, 
Că mi greu și de strein 
Ca se mor ca om păgân

Dar mândruța lui grăia: 
De ai milă de copiii1

u ă na s.
Mai vină și pe la mine 
Că (a. trece vremea bine 
'f oi da buze subțirele 
și din degete inele, 
C’aș vrea sa mă ’n creștinesc 
Și cu tiu' se im* iubesc.“' 

Dar voinicii luanaș
l.leu grăitu-io grăit:
Tu mândruță, mândră dragă 
Buzele-tÎ rupte din fragă 
Giiri(a
Ca sineura.
Și ochii
Ca. strugurii;
Da iartă mândruță, iartă. 
Că trebe se merg îndată, 
Se ’nve( limba românescă 
Se 'nveț legea creștiuăscă. 
Că păgănu-i din néni ren 
Nu trage la nénin meu, 
Că-(î ea pita *) delà gură 
Și vitele delà șură, 
Și copii din bordei 
Și le lasă ca se piei, 
Că păgânu-i tot păgân 
N’are milă de creștin, 
Că-i ia casă și moșie 
Și ’I duce la. grea robie.

Th. A. Bogdan.

*) Cânla ♦) Pâiieu.

Capra și iedul.
Fabulă

Intr'un stuf, capra fătase un ied. Fiind iedul încă slabul, 
până va prinde putere s’o pută urma, capra a trebuit se rămână 
lângă el de pază, ca nu cumva se il răpesc,ă vr'o feară săl
batică. Și fonie și sete a răbdat biata capră, nu. numai atunci, 
ci și după-ce sa impulerit iedul, căci, sbmdalnic fiind, alergând 
și depărtându-se, trebuia se’l caute pre totindenea, cea-ce o consta 
și ostenele și o reținea de a’și cerca de al gurei. ledul a crescut 
și a fos ințereat până când iată, sa făcut mare țap. Sprinten 
și tărișor cum era, in turmă imBcmânea nici o capră, nici un țap 
ne pufnit, ba chiar și strepuns de cornele lui. Nu arare-ori aplica 
și caprei — mumă câte un ghiont; dar inama-i mamă și tot 
mamă române: a tot suferit. Intr’o (.li, pe când capra mamă, 
stând la umbră, rumega liniscită, țapul - fiu, se repedi de de
parte și cu totă puterea ii islii una bună și sănătosă î > frunte, 
încât i ameți. Trezită ca după tresnet, capra (.lise:

-• Alelei, fiuțul meu, dar cum me poți lovi așa fără milă?! 
Hai, ridică-te și mă lovesce și tu! dise țapul.

■ Cum să dau în tine, eu mania ta.?!
— Așa cum am dat și eu în tine, dacă ți’s fiu !

Pân’ ai fost ied, pân’ ai supt și pân' a nu te înțărca 
încă me Iovei, dar nu-mi cade grelue loviturile tale, căci erau 
din nepricepere ; dar acuma (.leu ...!

— Mai na dar încă mia! dise și plini.

Asta-i mulțumită, că-'țiam dat vieță, t.e-am lăptal și 
grijit și te păzesc încă și ai.ll?!

Pe mine me păzesci?! Eu me păzesc pe mine! 
Mai 11a una dacă așa vorb^sei! Ce-a fost, a trecut ! 
Capra a rămas clipind des cu ochii; țapul a mers într'altă 

parte, pufnind și lovind cu cornele pe câte îi stau in cale. Sa 
întimplal, că țapul a caijul intr’o gropă adâncă, de unde 11'a 
putut eși; iota turma "l-a trecut cu vederea și numai biata 
capră mamă a stal de pază, o di și-o nopte în marginea 
gropii și a lot sberat pân' a venit păstorul și, la glasul de des
perare a caprei, care 1111-i putea da alt ajutor, a dat de el, 
scoțendu'l abia viu.

Mulți sunt și între omeni, cari, în loc de mulțamită și 
iubire, ajungând etatea bărbăției și se simțesc harnici a se ținea 
pe piciorele proprii, își bat și necinstesc mama, care ’i-a născut, 
și păzit de tole relele. Când unii ca aceia? ajung la năcasuri, 
cine mai nainte decât mama lor le sare intr'ajutor, după cât 
le dă mâna.?! O, mame mame, cari aveți așa fii nemulțămitori!!

Gavril Bodnariu.
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CRONICA.
Cât a costat pe Anglia resboiul. IJiarele din Londra pu

dică un nou conspect despre eheltuelile Engliterei până acum 
■ii răsboiul din Transvaal. Acesta a costat anume pe Anglia 
suma de 3 miliarde 605.776,790 franci.

Lucru Prost. In dimineța dilei de 17 luniii n. s'a găsit 
deschisă ușa bisericii din l’esae, er in lămitrii odbrele și Iote 
obiectele sfinte resfirate în modul cel mai profan in biserică. 
In turn s’au aliat clopotele împodobite cu panglici in diferite 
colori. Singura evangelia a lipsit din biserică, dar și aceea s’a 
găsit pe păretele casei vecine, tfendarmeria a pornit ceraetare 
contra crâsniciilui, care singur are cheile bisericii. Fiind că nu 
s’a înstrăinat nimic din biserică, se presupune că numai vră
jitorii proste vor fi îndemnat pe făptuitorii încă neeruaU se 
profaneze în modul acesta sfântul locaș al Domnului.

Un nou sistem de telegraf fără sîrme. Diarul „Idatin1- din 
Paris e informat că colonelul rus Pilondoki a inventat un sistem 
de telegraf fără sîrme, prin care curentul nu e condus de aer, 
ci de păment. Avantagiul acestui sistem fală de a lui Marconi 
e de 500 ori mai mare, fiind că un curent care prin aer pă
trunde de până la distanță de 50 metri, condus pe păment 
ajunge până la distanță de 550 metri.

Cât trăesce omul? O revistă englesă a făcut o statistică 
pe basa unor date, scriind, că omul trăesce cam de 5 ori atâta, 
cât timp dureză desvollarea organismului omenesc (afară de 
ereerl). Cu cât desvoltarea organismului dureză mai îndelungat, 
cu atât și vicia omului va fi mai lungă. Cea mai eslremă vieță 
a omului este la 125 de am. Revista amintesce, că înainte eu 
trei ani a murit în localitatea francesa Auberive o femee cu 
numele Uranie Durând, care a vefuit 11 guverne: pe Ludovic 
XVI și VII. prima republică, consulatul, imperiul, Ludovic XVIII, 
Carol X, Ludovic Filip. a doua republică, a doua împărăție și 
a treia republică.

0 femee, care nasce elefant. Foi italiene anunță, că în 
Vigevano trăesce o femee, care e mamă a trei copil sănătoși 
și care acum de curend a născut un monstru. Partea de asupra 
a corpului acelui monstru samână cu elefantul șl la cap are 
o trompă lungă, er' partea din jos e parte de trup omenesc. 
Nou născutul monstru trăesce și se află bine. Un profesor dela 
universitatea din Pavia a plecat la Vigevano, ca se studieze 
ciudatul nou-născut.

Retragere din afaceri. Cunoscutul tipograf din Bucuresci 
d-1 Carol Cobi s’a retras din afaceri, lăsând stabilmentul gi
nerelui seu D-lui Rasidescu. Cu acesta ocasiune personalul din 
atelierele sale i-a făcut o manifestație de dragoste și respect, 
la care s’au "sociat mai mulțl autori și persone cunoscute din 
societatea bucurescenă. D-l Cobi a dăruit societății lucrătorilor 
săi 10.000 lei.

Petrecerea de vară din Lechința-săsască aranjată în 14 Iu
lie a. c. a reușit peste asceptare de bine.

Preot înjunghiat. Se telegrafiază autorităților române, că 
pe teritorul cotnnei RădenI nu departe de granița Bocovinel, 
a fost găsit într’un lan de grău asasinat un preot, după înfăți
șare în vărslă de 25-30 ani. Se constată, că nenorocitul preot 
a fost asasinat prin înjunghiere, deore-ce presentă 2 răni adânci 
în pept și mia în costa dreaptă. După îmbrăcăminte preotul e 
dintr’im sat din Bucovina. Până în present însă nu ’i-s’a putut 
stabili identitatea.

Inteligința română din Ciceu-Cristur și jur cu concursul 
juminei academice va aranja în 21 Iulie st. n. 1901. în co
muna Ciceu-Cristur (Csicso-Kercstnr) sub scut sigur Petrecerea 
de vară. Prețui de intrare: de persona 2 corone, în familia 

1 cor. 60 fii.
Suprasolvirile se vor primi cu mulțumită și se zor cuita 

pe cale diaiistică.
Teatru național. Dela comitetul societății pentru înființarea 

unui teatru național român, primim următorea însciitare:

Stimate Domnule.
Banii adunați prin societatea înfiiințată acum 31 de ani 

cu scopul de a crea un fond, din care cu timpul se fie posi
bilă îtiființaiHi mmi teatru national român, a ajuns deja la 
suma, din care după părerea bărbaților competent! — se 
pot începe lucrările pregătitori', pentru întruparea idealului ur
mărit de aceea societate. De un șir de ani opinia publică ro- 
mânésca cu insistentă cere aceste lucrări pregătitore.

In Gestiunea acesta 21 din Statutele societății pentru 
crearea unui fond de treatru român sună așa: „Când fondul 
societății se va urca la o sumă, din care s’ar putea réalisa 
înființarea teatrul national român, adunarea generală convocată 
anume spre acel scop, va decide asupra acestei cestiunî.

In vederea motivelor indicate mai sus, comitetul societății 
pentru crearea mmi fend de treatru național îomân, în ședința 
sa din 12 Iunie n. a. c., a decis se pună în aplicare paragra
ful citat din Statutele societății Astfel în adunarea generală, 
ce țe va ținea estan la Șimleul-Silvaniei (Szilâgy-Somlyo), în 
dilele de 1- 3 August n., se va pune la ordinea i.lilei convo
carea ungi adunări genera le < u scopul de a decide asupra în
ființării teatrului român.

Fiind cestiu.iea acds’a de mare importanță, ne-am ținut 
datori a Vfi îndrepta și pe acesta cale atențiunea D-vostră asu
pra ei, nigàndu-Vë totodată ca se binevoiți a participa în per- 
sonă la adunarea generală dela Șiinleu, pentru ca se contri- 
buițl cu sfatul și votul D-vôst C la resolvirea norocosă a înfiin
țării teatrului român. Dacă însă vÔ-ar fi impcsibil se vë pré
sentât! in personă la adunarea generală amintită și totuși ați 
dori, ca p; rerile D-vostre în acesta mare cestiune de cultură 
românéscâ se fie cunoscute acelora, cari au se decidă afacerea. 
Vë rugăm se binevoit! a comunica aceste păreri în scris comi
tetului cel mult pană în 15 Iulie n. a. c.

V6 atragem de altfel încă de pe acum atențiunea asupra 
împrejurăfril, că în Anuarul IV al societății pentru crearea unui 
fond de teatru român, ce se va distribui membrilor în ijilele 
apropiate, se cuprinde și un studiu amănunțit despre înființarea 
teatrului la Românii din Ungaria și Ardeal.

Din ședința eomitet.idui societății iientru crearea unui fond
ile teatru român ținută la, Drașor în 12 Iunie n.

Cu totă stima:

losif Vulcan, Vanilie (loldiș,
preced jiic, secretar.

('(invocare.
Societatea pentru crearea unui fond de teatru național

român ișî va ținea adunarea sa generală din estan în orașul 
Șiimleul-Silvaniei în dilele de Joi și Vineri, în 1 August n. (19 
luliu v.) și 2 August n. (20 Iulie v. 1901.

Programa.

Dina prună ./oi 1 Aiujvst (19 lulte).

1. președintele deschide adunarea generală la 10 ore.
2. Se aleg doi notari pentru ședințe adunării.
3. Raportul general al comitetului societății asupra lucră

rii sale dela. adunarea sa generală din urmă.
4. Se alege o comisiune din 5 membri pentru censurarea 

îaporlului general al Comitetului.
5. Raportul cassarului despre starea cassei și peste tot 

despre averea societății.
6. Se alege o comisiune de 5 membri, c-are se censureze 

raportul cassarului.
7. Se alege o comișiune din 5 membri, care în îuțelezul 

§. 5 din statutele societății va câștiga membri fundatori, ordi
nari și ajutători pentru societate.
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Propunerea Comitetului de a se convoca in sensul §-lui 21 
din Statutele societății pentru anul 1902 o adunare generală 
anume, care se decidă in eestimiea înființării teatrului național 
români.

9. Alegerea unei comissinm de 5 membri, care se cen- 
sureze propunerea Comitetului de sub p. <S și se facă în acesta 
cestiune un proiect de resohițimie.

10. Se vor ceti discursuri corCspmidătore scopului spcie- 
tății sau de altă materie literară, ce sunt a se insinua preșe
dintelui înainte de adunau*.

11. Președintele închide adunarea.

IT. Dina a doua Vineri în 2 August- (20 Iulie.)

1. Președintele deschide ședința.
2. S6 celesce protocolul ședinței precedente și s6 verifică.
3. Raportul comisiunei pentru câștigarea membrilor noi.
4. Relerada comisiunii despre raportul cassaruhu și despre 

averea societății.
5. Refarada comisiunii despre raportul general al comi

tetului și propunerile acestei comisiuni, făcute în interesul 
fondului.

0. Raportul comisii exmise pentru de censura propunerea 
comitetului releritore la convocarea unei adunări generale în 
anul 1 02. cu scopul de a decide în afacerea înființării teatrului 
român.

7. Se va decide locul și dina adunării generale pentru 
anul 1902.

8. Abdicerea comitetului și alegerea noului comitet pentru 
alt period de trei ani.

9. Se va alege o comisiune de 3 membri pentru auten- 
ticarea protocolului din ședința 11.

10. Președintele închide adunarea.
Incităm la acesta adunai? generală a societății pentru 

„crearea unui fond de teatru național roman“ pe toți membrii 
fundatori, ordinari și ajutători ai acestei societăți, precum și 
pe toți binevoitorii ei și sprijinitorii culturei românesci.

Din ședința comitețului ținută în Brașov la 6 (19) Iu
nie 1901.

losif Vulcan, m. p. Vasilie, Goldiș, m. p.
președinte. secretar.

PROGRAMA

festivităților din prilegiul adunării societății pentru crearea 
unui fond de teatru român, ce se va ținea estan în Simleul 
Silvaniei la 1. 2. și 3. August st. n.

I. In 31. Iulie st. n. a. c.
a) la 21 4 ore d. p. primirea comitetului societății la gara 

Șimleuhii. Primirea și incuartirarea ospeților.
b) la 8 ore sara serată de cunoștință în „Otelul național.“

2. In 1. Auuust st. n. a. c.
a) la 8 ore dem. serviciu divin în biserica gr. cal. română 

din loc. Respunsurile le esecuta corul teologilor de Gherla.
b) la 11 ore a. m. prima ședință a adunării.
c) la 2 ore d. p. banchet.
d) la 8 ore sara concert și representațiune teatrală. Pro

grama detailată se va pubiica prin foi și se va distribui in sara 
representațmnilor la cassă.

3. In 2. August st. n. a. c.
a) la 8 ore dem. a doua ședință a adunării.
bj la 1. Oră în di prânz comun a la carte, c. la 3 ore d. 

]). escursiune la Pădurița Morii: „Vila Ana“, d. sara la 8.1 ■> 
ore petrecere de vară în promenada orășeneasca.

1. In 3. August st. n. a. c.
Escursiuni pre trăsuri în jurul Șimleului.
5. sub durata festivităților visitaren esposiției obiectelor 

industriei de casă aranjate de reuniunea femeilor române dii 
comitatul llunedora și Sëlagiu.

Nota P. O ospeți sunt rugați în privința ciiartirului a si 
adresa până in 22 1. c. la d-1. loan P. Lazar comptabil la in 
stitutul de credit „Silvania" în Șimleul-Silvaniei.

Biroul comitetului aranjator sub decursul festivităților Vi 
Ii permanent în localitățile institutului de credit „Silvania“

Trenurile sosesc delà Cărei la lO’u ère a. m. delà Cin, 
la 43/-i d. m. delà Grade la P/a d. m. și sara la 10] ■>.

Șimleul-Silvaniei la 9. luliii 1901.

Comitetul de primire.

Gâcitură de șach.
- «S'e pote desletjd după săritura ('.aiului. -

de Mcria Cutean.

fu.

cit crămi rifi

la do- dru- un

și feri- ța Dettr noi Cu mul

Cu Se cum qié- iu-

ncrï ce fi după fa- dray vie-

lăsat ce ni ce voim bit

tór- ii- Am să mea ței să

na Iu- du- Spre

anii Sen- foc in a- mai mai oste-

ne in- Cu care

tal Spre poi bim niți pri-

ci 0- ne'n Că’n să gân-

prim ce- numai ne dul vim Ade-

Gâcitură să riló re
de: Frunză.
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O U P A li X T V E

Literile acestea astfel să se arangeze ca se dee o devisă 
românească forte bine cunoscută.


