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Doina în Ardeal.

Cine să nu se închine spiritului național al popArâlor? 
Care muritor se nu se închine in fața unei națiuni, care trăiesc.e 
din timpuri, cu al s u nume, vieță și virtute istorică... Cine 
pe hune și sub s’Are, să nu adore „îndividualitatWistorică“ a 
unui popor, și se nu onoreze cu sânțeniă putere?, de vieță și na
tura progresivă a aceluia?

„Ființ,a. cea mai perfectă pe lume, este omul.“ Precum 
inse omul se deosebesee în sine, prin mai multe însușiri, la 
unul mai mult desvoltate ca la altul; ba precum unul are noro
cirea a se desvolta, altul a rămânea îndărăpt, sau unul a petrece 
și a li întluințat de medii esterne favorabile, altul însă e lipsit 
de acestea : întocmai națiunile se deosebesc între sine prin
mai multe însușiri divirginte, adăugând și norocul poporelor prin 
caro unele sunt în stare fericită a-și păstra ce au avut față cu 
cele ce-și perd „prin timpuri“ și ceea ce a avut, ca individul, 
care din stare bună și mare devine serman și fără nimic.

N’a fost și mi este națiune istorică, care se nu se presinte 
în propria ei individualitate. Popore din tina și aceeași trupină 
mare, sau cum am (Jice mai bine, din una și aceeași ..ciotă“ 
se deosebesc în însușirile lor sufletesc! și în naționalitatea lor: 
ele au geniul lor propriu, cultura și temperamentul lor național. 
Căci altfel a fost geniul și cultura poporului evreu, ca al celui 
chaldeu și fenician; altfel cultura Perșilor și cea a Medilor. și 
altfel a Grecilor decât cea a Românilor.

Unul ne arată o credință, mai naturală, altul mai misteriosă ; 
unul un cântec mai înfocat și plin de dor, altul mai mole 
și mai sarbăd. Dar altul a fost și este geniul Orientalului, și 
altul al Apusanului sau Europenuliii. Acestea sunt tot atâtea 
note și criterii naționale, sau emble de cmmscerc, pentru un 
popor sau altul.

** *
Fie-care popor are limba sa: „sigilul inviolabil,“ care 

păstrează neatinși tesaurii prin cari trăesee o națiune; fiecare 
popor are credința sa, datinile și obiceiurile, vestmântul bun 

■e-1 apără în contra viscolilor, ce ar lovi în corpul seu ; fie-care 
popor are cântecul, portul și jocul, ceremoniile și petrecerile 
naționale, in cari se oglindează caracterul și limpid seu.

Est-mod pi atâtea prerogative tund dotată o națiune și apoi 
în așa mod presentându-se în lumea, poporelor, cine se cuteze 
a atenta la onorea ei cine se cuteze a nu resne :la ființa 
unui popor cine sC îndresnescă a viola numele și trecutul 
unei națiuni?!..

Ori ce națiune este o Putere, ea e o Majestate pe pământ. 
Cel ce vatemă pe o națiune comite crima de lesa Majestate. 
Nu e mirare, când recunoscând acest adevăr, popore întregi s'au 
închinat altor poporâ și le-au respectat, - individ! singuratic! s'au 
închinat națiunilor și s’au jertfit, pentru ele .'Grecii se închina. în 
fața Egiptenilor, Romani se închină Elinilor antici; Garlagena și 
Epirul admiră virtutea romană. Moisi se închină națiunei judaice și 
se luptă cu mar! pericle pentru binele aceleia; asemenea Solon, 
Lycnrg, Deinosthene, Aristide pentru Greci, — Brut, Catone, Tor- 
quat, Câinii, Curțiu, Scaevola și Muciu pentru Roman!; Francjin și 
Waschinglon pentru Americani. Kosciusco pentru Poloni, ete: etc.

Toți aceștia au înțeles ce va se dică „națiune“ și au 
cunoscut prea bine calitățile poporului de care se țineau. 
Cun cuveni, fie-care națiune cuprinde în sine, mai mult sau 
puțin, putința de a se ridica Ia un nivel orecare in societatea 
omenescă; fie-care are puterea sa propria și avuția spiritului. 
Nu numeral și mulțimea ca oștea lui Xerxes, nu puterea și 
tăria corporală, ca a lui Polifem, nu avuția și avariția, ca a lui 
bucul și Midas [iun pe o ginte în fruntea altor ginți - - ci puterea 
spiritului, adecă talentele ei, darul sufletului și nobleță inimei 
fac pe un popor se fie regele altor popore, - acestea sunt 
acea stea divină despre care (Jice poetul, că lucesce prin timpii 
seculari.

II.

De-ar fi Românul un popor cât de înapoiat în cultură, cât 
de sărman în starea sa materială, cât de îndărăvnic pentru 

progresul mult lăudat al Europei și Americei, în urmă cât. 
de lovit dora de vre-un blâstăm contras din păcatul străbunilor 
sei, cum cântă Po i tul :

„Se pote că străbuni! s'au morniénlal in clime ; 
„Dar real străvechhnei dór nul cert! pân' la noi !

Totuși având Românul mărețele și ne prețuitele talismane. 
pe care le are, posedând grandiose și vii criterii de naționalitate, 
pe cari geniul sân și Dimmedeiil creșlinătâțil de 18 veacuri i-le 
păstrâză in coliba sa cu căminul roman, - tot ațâți Penați, 
Lari și Dei străbun!, - o! atunci uiți de starea și posițiunea 
sa socială, or! politicii, ce-l mnhresce, uiți de ceața egiplâmi, 
ce l’ar întuneca, uiți chiar de negrul seu trecut și de dilele 
sale amare,' uiți de tóté! Și adâncindu-le sub acea ceață, 
pătrundem! prin acea umbră, deschidând ușa colibei sale îți 
pleci cu venerațiune fruntea vădind par’că pe o Cornelia d» mână 
cu prețiosele sale védőm! atâta clasicism român, și dacă ai 
inimă caută se strigi: „Gine e care sé nu respecteze națiunile 
și se nu se' închine moravurilor lor?"

Cu mic cu mare seim, că multe poporé moderne, des
enlíente din națiuni și popóre glorióse ale timpului vechili 
porta mímele acelora, deși unele ar fi numai nisce frânturi din 
corpul cel aulic, astădf înmormântat. Evreii, Judii!, Jidovii mo
derni, portă acest, nume cu care s'au numit strămoșii lor in 
țara sântă, pălită când adecă, aveau și ei țară și magistratură, 
ba ei se numesc și astiu.il > hiar israiltemjt ca și Evreii portă 
numele străbun Perșii, Grecii și Germanii de adi. Seim, că a 
fost in Italia un popor: „Pcpulus îomanus,, și cmioscem, ca 
lumea dice, ca astă vița mare de omeni s’a stins ca și alie vițe. 
Ei — dar nimic nu se niniicesce nici nu se perde în natură! 
Se nu fie acesta li ge și pentru popóré?

S’a stins rândul de omeni a poporului italic-roman, s’a în
mormântat îngropa, treculuhii, dar au remas fii acestui rend de 
omeni, nepoții și strănepoții acelei vițe strălucite, cari adi se 
dau sub muele glorióse - de FrancesI, Italieni, PorlugesI și 
Spanioli. Dar apoi totuși aceste popóre - - viță latină, și sânge 
romanic dóia lac barem cât au făcut urgisiții de Evrei pentru 
conservarea aminlirei străbunilor lor?... Dacă n’ar li poporul 
român dela Dunăre și Garpați, care păstrează veclnica pomeniră 
a celor morț» de mult. Romanii vechi, deși mai glorioși ca Iote 
popórele - n’ar fi avut nici atâta favor, ca sé nu le piară ha
knin numele. Și iată fiul cel mai neînsemnat, rudenia cea mai 
săracă a fost predestinată, ca sé susțină numele părinților glo
rioși, precum din feciorii cea mai stfracă s’a liotârit să. se nască 
Mântuitorul onieuiniei...

Gine se nu se închine poporului român, decât dóra cel 
ce e barbar?

Va trece pote epoca huitelor n ționale, va veni imperiul 
nobilului și adevăratei culturi lumescl și atunci lumea de ședință 
se va. ocupa mai cu deadinsul de acest popor romanesc, el va 
servi un Imn strat de fosile pentru archeológia aulici taților române.

Frații noștri din apus, înrudiți cu noi, ce e drept, prin 
limbă se arată adevérate mlădițe din trunchiul roman. Nu pote 
nimeni dice, adecă acel bărbat, care s’a ocupat, bine și cum se 
cuvine cu spiritul și natura vechiului Roman depuse în scri
erile clasice — nu pote d¡cP că în aceste poporâ ar fi întrupat 
Romanul vechili! Nu afli la Italian, nici la Francés, superstițm- 
nile, prejudițiile, credințele, datinile etc.... adecă geniul și 
spiritul poporal al Romanului dela Roma - - cum le afli la po
porul român, care trăesee și astădi. Nu afli la dânșii jocul și 
portul, nunta și înmormântarea romană, cum le afli la Români. 
Pe când Italia prin inundarea și ivirea acolo a mai multor po
poré cu tot atâtea dominațium și caracteM naționale diferite—- 
ba smulgendu-se de timpuriu de sub inlluința spiritului păgân- 
roman prin sciința, desvolta.rea religiosa și cultură, progresivă 

se desbracă de credințele și datinile celor ce au locuit odată 
cu gloria acel pământ, ’șl uită portul, și’l croesce după mode 
none și străine, deși la Italieni unele dar puține elemente, din 
portul roman lăsat în elementul séu natural în Dacia, închis 
între munți în colibele sale, fără progres și sciință, rémáne 

astiu.il
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caracterul, spiritul, geniul și timpul român în totă frumseța și 
curețenia, cum remâne un mer ce nu putrețlesce! Remân la 
densul credințele, portul, jocul: nunta, nascerea, înmormântarea 
romană; cămașa lungă până la geftunchi, în crețită în spate și 
la pept. (cămașă curat classicâ romană), opincile, șcrparul, chi
mirul, — pălăriei lată, remâne struțul înalt de păun și de Hori: 
rămâne portul roman cavaleresc (Deorece portul bărbătesc al 
Românilor, nu e alini decât portul ostașilor cavaleri ai Romei 
bătrâne: cine nu crede, cerce și va vedea). Remâne Călușerul, 
Bătuta și alic jocuri naționale românesc!. Și intre altele râmâne 
natura rSsboincă și arta militară. (Niciodată n’am aufjit să se 
fi retras vreun regiment de ostași români din fața inimicului, 

apoi în strategia militară Românul e mai învențios decât nu 
sein ce general de atunci și atunci.)

Nu numai, că] a conservat Românul tcsauril străbuni, 
dar el in continuu și-a mai însușit și mereu și-a desvoltat inima 
și spiritul seu, înlluințat de sortea și natura timpurilor, ce au 
trecut peste vieța lui. A plâns de durere și s'a tânguit și a plâns 
mult, căci mult i-a fost năcasul, dar acest plâns ne face se lini 
cu atențiune, căci au fost plâns plin de spirit. Er in timpi de 
puțină veseliă, s’a veselit.

Sub acestea influințiHcredem, că s’a. născut și cântarea 
numită „Doină.“

(Va urma.)

: -ft-.fr

Visul lui Bonaparte.
In Biserice cea mare din Parisul strălucit,
Multă lume din Francia a intrat și a sosit; - ■
Multă lume strălucesce în vestmânt de serbătore:
Prinți, MarcuișI și Conți cu gală, - dame, Hore lângă flore I 
Er’ de-asupra, preste public, fantasau ochii că ved 
Numai spirite etere, in parfume cWreșed.
Și sâ jbcă făcând glume, desmerdedn-sâ-n suris.
Nu era Sus ..Lumea- dulce" sân frumosul Paradis, - 
Pre pământ, era. acuma, jos in Templul măjestos, 
Și-n, Paris, „Grădina hunei," în Parisul voluptos!... 
Chiar uită lumea pre astăcjl, tipul cruntului Narat1 
Pre Talien2 3 și Robespierrehiși pre Danton4 și vremea s'a. 
Pome bune de guerra, de ucidere de om :

1 Pronunță: „Marali."
2 „ ... „Talliăng“
3 ,. „ „Bobespjăhr.“
4 ,. „ „Dangtong“

Toți se bucurau acuma, sub al păcii sacru pom !
Pontificele-n ornate sânt și blând ca Simon Petru, 
Circumdat de sânțl Călugîfcl, pălării late de-un metru, 
De Vlădici în haine roșii, cardinali cu cruci de aur, 
’Și ||iscea vederea lainic spre-al bisericii lesaur.
Și spre falnica mulțime in ținută de elită,
Âsceptând momentul mari1, eu a s’a mână-nbătrănită
Se așeije pre o frunte de geniu, și de-împerat
O coronă de Cesare, la Acel, ce l’a chemai
0 națiune și o țeră cu ardor, însuflețire.
La acel ce este demon la popor și la oști*!

Tunuri sute-ncep sâ tune, balherii ’șl dau avântul, 
Se cutremură chiar Templul, Ceriul țera și pământul.
Chorul cântă, cu. mult pathos: Pune domne irre-ahri cap. 
Cu-a T’a mână o Coronă! „Și-n biserică nu-ii cap 
Toaletele pompose, uriași în mulțime.
La un aci, când Ceriul însuși aprobeză din nălțime. 
Pontificele se scolă, i-sâ-aduce sânta carte 
Și corona se-n cunune pre-mpera.tul Bonaparte: 
Insă, vai, sântul Părinte, ce durere o se-n frunte. 
Bonaparte ii corona și și-o pune pre-a s’a. frunte!

Tunuri sute, sună, sună; balherii ’șl dau avântul, 
Se cutremură chiar Templul, ceriul, țera și pământul!
Chorul fentă, dar’ nu crede, — cum se creadă, ce el cântă: 
.„Pus’ai Domne, pre-al s9u crescet, pus’ai a<],Î coronă, sântă!" 
Pontificele reșede pre-al seu scaun purpurat,
:Și deplânge cu durere pre-un asemenea-mpâuat.

Tunuri sute-ncep sâ tacă, balheriile amuțesc, 
Templul tot e în uimire, ceriul, țera înnegresc.
Sub cupola aurită întunerecul se lasă.

| Și nmlțimea.-n agitare se îndreptă cătră casă . . .
Er eroul de la Lodi, cel din versuri și poveste 
Nu mai e un Bonaparte, pentru țera nu mai este!..

I.)iua alesă, ea dispare, ’și închide ușa albă ; 
Nóptea nâgră se ivesce, arătându-șl a s’a salbă 
Adormită, presurata, cu Hori roșii, ce încet 
Shinteiază din splendore-șl ca și doi ochi de poet..
Ceriul Franciéi cum rîde-n a Pleadelor lumină
Și Parisu-n lampioné ferice, cum se-n serină... .
T'oLtr lumea sâ preumblă prin a lmnei panorama : 
Numai singur Bonaparte obosit e preste samă.
Nulîiai singur Bonaparte șede trist și snpârat:
Și nu sci de este astădl Domnitor seu Impirat?!

0! Morfén, dulceața hunei, leacul trupului pătruns 
De dureri și obosali|! ce rod traiul in ascun«
Tu, ce vii, cu-a fale brață odorosă și de Hori
Și d’o dulce-n brățișare ne răpescl și porțl prin nori:
Bun ai fost de astă da.tă pentru Marele-împerat!
Adormise Bonaparte indispus și lacerat...
Și-a. visat, itie^eu visal’a; tot cu Papa avea trâbă, 
Sâ părea că El întrebă, după Papa, tot întrebă, 
De-a sosit se-i ungă fruntea cu oleu sânțit și sacru, 
De-a sosit se-i dé corona și sâ-i coroneze capii?
De abia, sosesce, vine, Servul. Domnului Chiristos
Și-n biserică, mulțimea în genunchi sâ lasă jos.
Chorul cântă: Pune „Domne pre-al Seu cap coronă sântă!" 
Eră El plecând genunchii cu gând și inimă ’n frântă, 
Pontificele cel Mare pre-al Seu crescet iacă-i pune
Cu-a s’a mână cea mai scumpă de-împârat coronă-n lume !

Tunuri sule, tună vesel și pământul asurijia ■
In Biserică, mulțimea lă&eimând se-n duioșa,
Și psalma în mii de glasuri: „Ec-al rostra Împărat,
Pre care-1 alese i omnul și tot El l’a-n coronat,
Căci, prin Mine, domnesc Regii și-7mperați pre păment: 
înțelegeți Ginți, Popom, vé plecați Celui prea sânt:" 
Și părea că plânge, plânge și-Impâralu-n coronat 
De plăcere, hueurie-n est minut prea înălțat.
Și părea că și El cântă: ., I e plecați Domnului sânt,
Care unge-n coroneză Domnitorii pre pământ,
Prin a Serrilor sei, mână, ca de mult plin Samuil 
Pre Darid, fiul Ini lese — Imperat în lsrail!?

Nóptea trece și Aurora, cu-a ei degete de crin 
Rîcjitore ea deschide Ușa Ceriului divin, —
Și prin ea apare-n lume sântul Sőre recreat:
Bonaparte plin de lacrimi, tot ofteză, ce-a visat.

S. P. Simonu.
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Teiul cu dragostea.
(Novelă)

I'íií: bădiță, când te-ai dus 
Jurăment noi am fost pus 
Sub teiul, biserică 
Jurământul dragostei .. .

Era o sară frumosă. Vitele venise delà pășune. Ceriul era 
senin ca lacrima. n,r luna sbura printre iniile de stele cari păre 
că tóté privesc la ea. La lumina ei se vedea stând înaintea 
unei porțt un ficior și-o fată, cari turburau liniștea nopții prin 
suspinele și oftările lor. Era Măriora și Ionică. Amândoi tineri, 
la amèndoi 16 bateau inimile tot într’un fel. Măriora era fata 
lelei Ralira ș’a nenei loan de pe deal amèndoi óment muncitori. 
Nu erau bogați, dar nici chiar săraci mulțămită lui D-deu, 
căci avéu cât le trebuia de adl pe mâne căci cine are puțin 
cu puțin se ajunge Ar cine are mult i treime și mai mult, așa 
nenea loan și lelea Ralira. Erau omeni cu judecată, nenea loan era 
așa cam de vr’o 60 de ani alb ca o óié. Ér lelea Rafiră cam de vr’o 
55- -58 dar dacă o întrebai ca se’țî spue de câți ani este ea nu 
știa căci a rămas orfană ér protocólele unde a fost ea 
scrisă au ars când au ars casa popi celui bătrân. Dar cum (.lie 
linără nu era. Nenea loan înainte de al lua cătaiia spune 
că sé purta cu păr lung. Apoi și aveam un păr de drag sé 
te fi uitat la el, îmi batea umerii. Dar cât m’a prins cu ștrengu 
— c’așa se luau cătancle atunci am băgat'o pe mânecă, 
nié pomenesc că într’o bună diminâță vine un neamț și-mi 
aie părul - așa ne spunea - - nenea loan de atunci apoi 
s’a tot tuns. Cu lelea Raliră s'a întâlnit prima dată la fântâna 
dascălului și de atunci a indrăgito. S’au luat amèndoi, au avut 
mai mulțî copil dintre cari numai 2 le trăiesc — Vasilica care 
a luat pe fata lui Nița din capătul satului, și pe Măriora.

Măriora le era cel din urmă copil. Copilul bătrânețelor ; 
de aceea o și avçau dragă ca ochii din cap. Măriora era l’rii- 
mosă. Scițt colea o fată cu nisce ochii cari când te uitai în ei 
par’că te ardeau apoi un păr Domne, atât de negru, de nu 
sciu cum se vă spun fca corlm. Un obraz sö-1 tai c’un fir 
de păr, și roșu dar nu de suliman!

Apoi nisce buze roșii ca o fragă sé le sărați ș'apoi se 
mori. Dar dacă era frumosă apoi și scia sé lucre s’o li 
véijut Hori ce scia face cu acu, cum scia ea se (otiivéscâ 
armeiurile - slramaturile - punea negru pe câmpul aU> ér în 
cornurï roșu de părea că-s scrise. Ce vedea, cu ochii făcea. 
De sé ducea într’un sat la joc și vedea la o fală alte flori, alțî 
pui pe cot, ori fodori, a doua d' se punea și-i făcea și ea.

Dar cum alege de frumos în resboiu, scie cu speteaza, cu 
ciurelu, cu 24 de vărgele, cu trei ițe cu 4. mai scie și D-deu 
cum - destul că fată ca ea nu e în satul întreg așa meșteră. 
Ea nu se suia în pod „Să se uite printre podele se vadă pânza 
cum mai mere.“ Ci unde punea mâna era pusă. Apoi hainele 
pe ea erau ca scrise. Tóté erau făcute de mâna ei. Ea 
cum am dis pentru „puii de pe cot, nu scobora grâu din 
pod.“ Ér când erau ospețe în sat și vr’una dintre mirese avea 
mult de cusut Măriora. era cea dintâiu care era chemată. 
Dar jucătore?! Ca o Șoimană. Ales când juca cu Ionică. 
Cu Ionică al lelei Savetă. Ionică încă era un fecior ca un brad 
roșu ca un bujor c’o mustăcioră răsucită colea frumos ca 
în icônâ. Nici el nu era chiar sérac, avea căsciora lui și vr’o 
câteva găletuțe de pământ. Tatăl seu ..un român verde“ 
murise încă de când el era in leagân. Atunci erau mai bogați. 
Dar după mórtea reposatului. D-cJeu së-1 ierte sé sculă 
unul și altul și le împărți moșiora. Lor le remase cascióra și 
un petec orí doué de arătură dar lelea Savetă făcu ce făcu 
și lângă cele doué mai posé de doué ori câte doué și pentru 
aceea astăijll nu sunt chiar săraci. Lelea Savetă încă. îșî iubea 
feciorii, tot ce dorea, era ca SÖ-1 vadă și pe el odată 
așezat., së-1 vadă că are și el un căpătăiu. Când era joc în 
prundul satului lelea Savelă nu lipsea căci îi, era drag de 
el së-1 vadă jucând, ér dacă striga vr’o șodă și cei de pe 
delălurl râdeau, lelea Savetă, era mândră și vrea sé (Jică e al 
meu așa a fost și tatăl sëu. Ionică era jucător nu glumă. 
Cine juca cu el îl pomenea cât trăia. El scia juca fata. Unde 

nu ți-o răsucia de ’i sfârăia călcâiele, unde nu ți-o da pe sub 
mână și striga:

„Pe sub mână căi română 
Că de mi-ar fi Săcuiancă 
Mi -ar fi cu rec.hița negră.“

Ș’avea gură bună. Când striga el resuna satul, îl 
audeai unde ai fi fost. In joc acuma mai in urmă, juca 
tot cu Măriora. Cu ea rîdea și glumea mai totă (Jiua. Ii 
plăcea să strige mai mult:

Măriora păr galljSn
De dorul tău mă leagân 
Mă leagân cași frunza 
Bătută de vini tomna ...

Când striga el așa, ea ’șj pleca capul în jos — i era rușine, 
obrazi i să înflăcărau. Ionică o iubea, dar și ea îl iubea. 
Ereau și potriviți, tot satul dicea așa. ■ Și apoi ce (Jice un sat 
întreg^^Bdis !! • -

Luna sta deasupra lor; părea că privesce la ei cum ofteză. 
Părea că i milă și ei de suspinele lor, căci iute se ascunde sub 
un mic nor. In depărtare se aude scârțăitul unei cumpene dela 
fântână. Er în marginea salului se aud clopote și rencheze de 
cai. -- Er mai afund în câmp, un cioban cântând frumos din 
fluer, pe lângă oi cari le scose în pornelă.

D-deu să ajute Măriora (.lise Ion eu treime să plec 
și sărutândii-o încă odată, se perdu în liniștea nopții, făcând 
să răsune satul de o doimi ce o cânta cu frunza; care suna așa:

Eu mă duc mândro de mâne
Dorul meu la lin’ remftne 
Grigesce-inil mândro bine 
Și îl culcă-n pat cu tine...

Măriora să uita în urma lui ascultând cum îșî spune 
el jelea sa. nopții. • Apoi ștergându-șl ochi întră în casă, 
dar nu putu ca să să culce, ci se puse pe laiță lângă terestră 
ș’asculta până.nu-1 mai aiu.li, și cum să nu-1 asculte când el 
plecă. .Cr ea îemăne singură ca un cuc, er înt’un an câte 
qlile sunt și Domne multe i se pbte întimpla omului. - -

** *
De atunci a trecut câteva luni.
Era pe la ivitul zorilor. O lumină roșie începu să să 

ivescă la răsărit Velitul batea încetișor. Pasările deșteptate 
de sunetul arborilor începură a continua concertul lăsat de eri. 
Satul resuna de buciumele și strigălele păstorilor, cari scoteu vi
tele. La strigătul lor vedeai porta deschicl i ndu-sO er du|»ii vi
tele scose afară o femee, o fată, un flăcău sau un bărbat care 
atunci să sculase din așternulu-i cald, și-’șl luase peel numai o zeche 
sau scurteică. In curând și surele începu a-șl trimite razele sale 
de după deluri. Un abor gros să înălță spre cer de pe câmpiile 
udate “eu rouă - - formând nori groși.

Acestea fote anunțau o di ploiosă. Pe drumul țărei se 
vedea mergând" un fecior. Tinărul fecior mi era altul decât. 
Ionică. El se întorcea dela servit aducând cu el bănișon frumoși 

pe cari i adunase punând crucer lângă crucer, pentru ca să 
aib .i pe ce pune mâna când se va cununa cu Măriora. Sorele 
ardea. El înainta cu paș mare, fără a băga de samă că. ceriul 
începu a-să acoperi tot mai mult cu nori nogri. El nu să uita 
la florile cari erau pe marginea drumului și cari la adierea vântului 
lăsau un miros frumos — un miros dulce. Ci cu paș grăbit 
mergea, grabnic par’că. voia să ajungă pe cineva. El gândea că 
ore Măriora să mai ține de vorba avută. Ore mai ține ea inelul, 
ce i-la cerut când s’a despărțit- ori că la dat. altuia. -Nu! 
Nu să pbte (.lise el ridicându-șl capul în sus oftând din adâncul 
iniinei, .și hiându-și pălăria în mână ca se potă merge mai 
tare. Dacă m’ar fi lăsat, atunci pentru ce mi-ar fi scris. -

Măriora îi răspunse totdeuna la episolile trimise de Ionică. 
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'Ipistola ei cea din urină se termina așa... dragul meu Ionică 
.și dori de se pote, ca se știu când se va înplini ore jură- 
nentul nostru, ore când ne va învrednici D-deu sé fim umil 
Jtuia. La care Ionică ii răspunse... dacă vrea bunul D-ijeu la 
’ascl ciocnim oue roșii epistola aceea a și priniilo Măriora.

Ionică tot mergea, mergea căci 11 ducea doru — stase puțin 
a umbra unui păr, — ia rădăcina căruia se alia un isvor curat 
icolo își scose traista (Jise un „fatal nostru“ și îmbuca ceva. 
Jr după ce resullâ puțm ișl făcu o țigară, mai beu odata 
ipă și hi mai departe însoțit numai de băț - din cănd in când 
nai Huera printre dinii :

De ar sci mândra c'aș veni
Frumos s’ar împodobi 
Și ’nainte mi-ar eși...

Sorele să ascunsă după delurile din față, — sfințise 
ntr'un nor mare er ceriul remase pe câteva clipe roșu ca 
ocu. Timpul se schimbasă cu totul. Nori negri se ridicau unul 
ieste altul. Începu a tuna de se cutremura pământul, er printre 
lori mii de bice de foc șerpuiau. Încă un tunel și stropi mari 
le ploe încep a cadea. lntaiu rari, după aceea toL mai des. 
vai de sermanul drumariu. Inserase. Intunerec besna. l'loa, 
iloa de părea că varsă cu bota. Acum și vântul crescu din ce 
n ce mai măre până ce se prefăcu in uragau. Apa se rosto
golea valuri peste valuri maturând tot ce era în cale. Dar 
m Ionică nici că-i păsa ci își făcu o sfanta cruce çlise un 
.Domne ajută" și se perdu în Intunerec.

*
* *

Trecură sărbătorile 1‘ascilor dar Ionică nicăirea el nu mai 
enea. D-deu scie ce s'o ii făcut își șopteau ba|jeie din sat. 
Jar ionica s'o uitat de Măriora. Și Măriora ș> ea nici nu 
ucase in serbătorl. Ea în lie-care minut aștepta pe Ionică, pe 
unică atât de dorit. Adeseori arunca câte o privire spre ca [iul 
altului dor’ îl va ve^ea venind: dar zadarnic — ișl întorcea 
irivirea înapoi ștcrgandu-și ochi. Sermana cât îl iubea 
•ăt de mult îl dorea, er ce e mai mult, ea se nu joce la 
lerbâtorile Fascilor - cu Ionică. - - Să nu lie și ea la joc în 
irundu satului în rând cu celelalte fete. Tote fetele au cui se 
lee ouăle cele roșii, numai ca nu, nu-i vorlE că le-ar ii 
intui da și ea la altu, dar nu voia, căci cât s’a năcăjit ea la 
•ele 2 ouă pestrițe, ș’acum se le dee altuia. 0 cât i venea 
le greu Adeseori se întreba că, ore Ionică s’o fi lăsat. 
) nu, atunci de ce mi-ar fi scris își dicea.

* *
*

De altfel loțî feciorii din sal, iubeau pe Măriora, ba chiar 
;i cei cari veneau din satele vecine, la joc, ar fi dorit ca să 
libă pe Măriora, sau se joce cu ea. Er cănd venea sara care 
nai de care se cânte mai frumos din frunză pe la porta ei. 
)ar nici ea nu le întorcea, dorul, ci la toți le zâmbea mtilță- 
niloriu și cu bunătate.

Er dacă vr’un fecior mai îndrăsneț cerca ca sc-i facă și 
ui loc în inimă. Ea le răspundea, că nu .mai e a ei ci a lui 
ionică. Cu el m’am legat în fața lui D-deu, sub teiul sfintei 
risericî, întrebați-1 pe el. El ne știe dragostea nostiă, cu el voesc 
să și trăesc. Ér dacă el mă va ii uitat D-deu nu dorine. Câți 
loră n’a cercat cu una cu două ca se fie a lor. Câte mame 
î’ar Ii voit ca să o aibă de noră. Câți tătânl nu s’ar fi mân- 
irit că feciorul lui are de nevastă pe Măriora. Dar ea ’și-l 
ilesese, nu voia pe altul, decât, Ionică.

Trecu o lună. Ionică nu se mai ivea de nicăirea. Măriora 
ira desperată, ea plângea, plângea mereu. In fiecarfl di eșea 
n capul satului ca se vadă nu cumva vine Ionică. In fiecare 
Ji eșea sub teiul delà biserică „sub teiul cu dragostea“ așa-i 
Jicea ea, 'er acolo plânge și se jeluia lui. Dar înzădar. Visurile 
;i cele dulci cele pline de fericire și cele fruniose iacale tote 
idrobite, tote-s nimicite. Er în locul lor să ridică durerea și 
lesnădejdea. Sara se culca cu nădejdea că dor a doua di când 
;e va scula va afla că Ionică al ei a venit. Dar tote erau numai 
lorințe, căci cum se culca, cu inima plină de dor, diminăța să 
icula tot așa, tot fără el, tot singură. Rina mergea la lucrul 
‘âmpului, er acolo lucra, lucra cal două, înzădar lelea Rafiră 

dicea că se nu să sîlăscă așa tare, dar ea nici că-o audea și 
da cu sapa de credeai că...

Câte odată mai cânta :

Vai ! bădiță când te-ai dus 
Jurământ noi am fost pus 
Jurământul dragosti 
Sub teiul biserici 
Suli tein din cimiter 
Mult, mă mir bade mă mir 
Ce fad tu de nu mai vil 
Nice carte nu mai scrii. 
De când s'a dus bădița 
Mi pustie ulița ...
Și, de dorn-i mă prăpădesc 
Cad tot mereu la el gândesc.

*
* *

Fusese, o di frmnosă. 0 di de primăverii. Sórele sfințise, 
lăsând în urmai umbră. Un aer dulce inbată pe muritori. Tur
mei« veneau delii pășune, eu mici lor mielușei, cari își strigau 
pe mamele lor perdu te in mulțime.

Paserile sbiirau pe la cuiburile lor. Ér din câmpul verde se 
audea concertul broșlelor. Omenii se rentorceaă delii munca 
câmpului, delà sapă, aducând uneltele in spate. Care cum tre
cea pe la biserică ișl descoperea capul și-șl făcea semnul sfintei 
cruci, mulțăinind lui D-deu de vremea cea bună. La tulpina 
teiului celui stufos (lela biserică, la tulpina „teiului cu dragostea", 
se vedea ședând cineva. Era Marióra. Ea se întorcea deja sapă. 
Când ajunsă drept cu portița bisericei își făcu și ea, ca și ceia- 
lalțl trfeători. O sfântă cruce și intră în cimiter. Trânti sapele 
jos, se răzimă eu capul de teiu ,-i începu a plânge. A plâns de 
i s'a înodat lacrămile sub barbă. Părea că voesce se ’i spuie 
chinul său, teiului. Ramurile lui se clătina, părea că voesc a 
mângâia pe Măriora. Er în vârfi-l lui se aședă o mândră pri- 
vighitóre. care cu cântecul său cel melodios făcea să răsune 
eimiteriul. Dar Măriora nu audea, nu vedea nimic. Ci cu ocliif 
roșii de plâns privea in intunerec, care începu a se întinde pe 
pământ. Un lătrat de câne se audea în capul satului. Morile 
urlau, seitm că o să se schimbe vremea. De după délül delà 
resărit luna începu a se ridica, tot mai mare, tot mai mare, 
până ce se făcu mare cât o rotă de car. Un vântuleț tainic 
adie, la a cărui suflare lină Măriora părea că află o alinare.

Se plecă își ridică sapele, se intórse cu fața cătră biserică 
își mai făcu o cruce dicând ,,D-nc adui în pace“, și eși din ci
miter. Tocmai când era cu piciorul pe pragul portei delà, bi
serică, aude tm cântec îndepărtai. Ore nu o înșală pe eau rechile? 
Őre nu e vis? Ore Ionică se fie? Stă! Ascultă! Vântul bătea, 
aducând cu sine, cuvintele din cântec, acum se puteau audi bine.

Scil mândro când am plecat 
Cu jurământ te-am lăsat 
Că mie nu-mi trebe nime 
Făr’ numai dragă pe tine 
Eu mândro mi-l’am ținut 
Dar tu misein ce-ai făcut?! -

Acum Măriora cunoscu într’adevâr că e el. Ionică cel atât 
de mult asceptat.

Seim că Ionică a plecat prin intunerec și prin ploe. Ploia 
a ținut mint. Apele au crescut așa de mari încât au rupt unele 
poduri. Ionică a ajuns la un astfel de pod, și cum era intunerec 
de nu vedeai înaintea, ochilor, s’a pomenit numai că calcă ca 
din pod. Simți o durere mare, părea că pământul se învârtești 
cu el, își f'rânsă piciorul.

Cu chin cu vai a eșit deasupra malului și a cătjut fără sim
țiri. A doua di a fost aflat de niște creștini buni, cari l’au dus 
la cel mai apropiat sat, el de acolo, leu un căruț s’a dus în 
spital. Și acum după șese sëptémànl se întorce ârăș sănătos. 
Măriora îi eși înainte și dise oftând „bine că le mai vëd odată.“ 
Apoi se duse sub „teiul cu dragostea“ îngenunchiară și mulțămi 
lui D-deu că se revâd er sănătoși.

A doua di tot salul scia că-a venit Ionica.
La trei sâplămânl se audea ia casa lui Ionică, pocnete de 

pistole și chiote (le feciori. Era nunta lui cu Măriora, ce mai veseliei 
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Ce mai joc Să fi vetjut po lelea Savetă și lelea Rafiră cum 
se înverteau, uitase bătrânelele. Ra lelea Savetă dacă o lua 
mai bătrân la joc i striga:

Ort me jocă
Ort mă lasă
Ort dacă nu dutc acasă.

Nenea Ion, nici el nu se lăsa, în zadar i striga unul și 
altul că:

Unde jocă un om bătrân 
Par’ c;l sare un car cfi lan.

încă o nuntă așa frumosă n’a fost de mult: — așa spui 
nuntași, ba chiar și săteni.

Clopotul delà curtea erarialâ s’aude sunând. E amiarjî 
tyiăriora eșe din curte cu desagi in mâna drăptă ér ci 
olciorul cu apă rece în stânga. Ea duce la lucrători de mân 
care. Ionică e cu ei în câmp. Ér când treceau pragul ir 
uliță striga: Ionică se ai grijă de Măriora. Erau copil lor. 
Și plecă mai departe. Când trecu pela biserică, pusă ôla jos 
îșî făcu cruce și zâmbind dise: „Iaca teiul eu dragostea.“ Și se 
perdu după zidul delà cintirim.

Ei trăesc și aslădî fericiți.
loan Popa.

L a Horă!
Hai la horii copil ¡tú se jucăm 
Și o dalbă de doinită se cântăm, 
Când música, resunând te răpesce 
Vin’o drapa în curând te prăibesce. 
Bate arcul mei voinice lăutar

Adă rin cu redra-aice mei crâșmariu
Eu curcan din lumea vechia me numesc
Eată albă mie-mi place se iubesc, 
Și la horă, și la luptă me pricep 
Do necazuri nici că-mi pasă, și,-ml petrec.

Gavril Popoviciu.

Ÿ
prinp societate

De : Vanilie Pndobă.

în vara anului trecut, înainte de adunarea generală pentru 
crearea unui fond di1 teatru român, ce s’a (imit la Abrud, am 
primit dela iubitul nostru președinte al fondului de teatru I). 
losif Vulcan o invitare specială, ea se iau parte la acea adunare. 
In momentul, când am primit invitarea, in’am și decis se merg. 
Mi-am adus aminte, că vara acesta s’au împlinit 30 de ani, de 
când ea student, de a Vl-a clasă gimn., în calitate de director 
de teatru am fost pentru primadată la Abrud. Aliramarea acesta 
li se va părea multora prea iscata, insa este adevărată, ceea ce 
se va dovedi mai în jos.

1 Din anuarul societății pentru crearea unui fond de teatru român.

Studenții de a Vl-a clasă gimn. sunt in etatea aceea, 
când orl-ce poți crea din ei, chiar și directorii de teatru. Ei nu 
mult ișl bat capul cu viitorul, căci încă nu au ajuns la filosofia 
vieții, propunendu-să filosofia in clasele Vil și VIII. Nu simt ei 
primiți nici in societatea ffi'lor din clasele estea. La societățile 
de lectură încă numai ca estraordinarl pot participa, căci statutele 
aprobate de corpul profesoral nu le recunosc mai mult drept. 
La balul studenților incă nu pot lua parte, căci dreptul e al 
septimanilor și octavanilor. Ei numai pe afară de bal pot juca. 
Așa era ¿el puțin pe timpul mer. Secstanil sunt ca și fetele, 
când nici rochie lungă, nici scurtă nu portă, ci intre ele. In 
etatea acesta sunt capabili de a să decide la ori și ce între
prindere. Sunt ca și băieții, cari încep a umbla. Dacă cad, nu 
se lovesc, dar nici nu-i jenează, de ar căd.ea în mijlocul lar
gului. Apoi nici publicul mare nu-i critică, orl-ce ar risca 
dumnealor.

Destul, că clasa acesta este din care pot! alege cu ușu
rătate membrii pentru orl-ce carieră. Din clasa acesta ișl ver- 
buvează părinții piariștl și altt ordim' călugărescl pe fiitoril lor 
membrii. îi îmbracă in reverendă și apoi îi lasă sgBînvețe lilo- 
solia în clasele VII și VIII, când depun maturitatea, fac anul 
de novițiat și apoi devin membrii ordurilor, în care au intrat.

Cam din clasa acesta trimit ordinariatele nostre române 
gr. cat. elevi la Roma, la institutul „de propaganda fide“, de- 

unde după studiul de ti ani se reîntorc în patrie cu titlul de 
„doctor" și cu sperare, că cel puțin episcopi vor deveni „cât 
de bun rând“. Rari sunt, pe cari nu-i inșală speranța, cei mai 
mulțl se conving despre adevărul proverbului latin „spes falit“ 
..m curând".

Dar se mă reîntorc la obiect. Decis să merg la adunarea 
generala din Abrud, la ora. desemnată de d-I președinte ni'ain 
aliat la. gara din Cluj cu lica mea Veluria, nepóta Elena Pandrea 
și am așteptat cu nerăbdare sosirea trenului dinspre Grade. 
Soscsee trenul. Din cupeu se cobora, figura maieslosă a. Dom
nului președinte însoțit de Ilustra D-nă soție și de nepóta D-lor, 
d-șora Hortensia Miele.

După salutările și recomandările împrumutate, urcându-ne 
pe tren am pornit spre Teușiu. In câteva ore iie-am aliat în 
Alba-liilia. Aici am convenit cu d. I)r. V. Branisce și cu membrii 
comitetului sosiți dela Brașov: Vasilie (ioldiș, secrelariul so
cietății, și D-nul director și vice-președinte V. Onițiu. Etan mai 
mulțl domni: domne și domnișore, toți gata spre plecare. In 
câteva mimilffitotă societatea s’a aflat așeijală pe „mocaniță.“ 
(Așa sj numesce trenul viciind Alba-Iulia Zlatna). La ameiu.ll 
„mocanița“ a sosit cu noi in Zlatna. Bravii ZlâtnenI în frunte 
cu protopopul Jul. Montani ne-au întimpinat la gară cu bine- 
cuventare rostită în mod oratoric de D-1 protopop.

După prânz îndată ne-am suit pe trăsuri și am plecat prin 
codri seculari la Abrud Sosind la Buciuin-Șasa, bravii buciumam 
ne-an primit cu portă de triumf, cu binevenită!!, iară Ireascurile 
bubuiau de cugetam, că suntem în resbel. De aci locurile 'ml 
erau cunoscute. Pădurile și dealurile, apoi drumurile erau tot 
cele de» acum 30 de aut. Omenii s’au schimbat înse; cei ce 
erau atunci în etatea mea de acum, nu mai simt în vieții. Cei 
ce erau tineri atunci, a(,ll sunt bătrâni. Fețe străine și ne cunos
cute destule, deși acum sunt 30 de ani eram în Abrud ea acasă 
la părinți. Cunosceam bătrânii, cunosceam tinerii, căci apropo 
patru septămânl am petrecut cu trupa teatrală în mijlocul bra
vilor abrudenl.

Sosim în Abrud. Alergăm fiecare la cuartirul destinat de 
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•oniitetiil arangiator. Abia am asceptat se me scutur de praf 
ăsândii-ml copila și nepóta în grija Doninei Lobonțiu, care a 
ivut burnițate a ne găzdui românesce și pretinesce in cele 2 dile 
»etrecute în Abrud, am eșit la stradă și am început a-ml cer- 
»ela locurile (amicul Hossu Vili ar dice cuiburile) de acum 30 
le aut. Ce se vedi? Me duc la cuartirul de acum 30 de aut, 
dtă. casă, alț.I stăpâni. Unde ni-a fost teatrul improvisât, de 
•cândurî, acum se alla edificii mari ridicate pe acel ioc. Mè 
lit. la strade, nu mai vëd nici o numire românéscâ, ca și acum 
30 de ani. Ce aflu : Tulmtum utcza. Árpád utcza, Bendeduz utcza, 
..ehei utcza etc. Dau in sus și dau în jos, nici vorba ső cunosc 
ie cineva, cu cari' se fi convenit acum sunt 30 de ani.

După umilă alergare îmi aduc aminte de casina română. 
\Ierg acolo. Casina, singură casina o aflu cea veche, eu aîea 
leosebire, că acum 30 de ani era frecventată. In ea conveneam 
;i noi „teatraliștil i ornăm“ - la cina, comună după teatru, 
înde eram mai totdeauna ospef.il „tatei moș", așa 1 numea 
otă lumea românéscâ pe nemuritorul Simepn Balint, care, deși 
'ra bătrân, venea în fie-care sară représentai,iimile nóslre teal- 
•ale din Boșia, unde era parocli și protopop. După te: tru ne 
iduna in jurul său, ne ospăta și ne povestea din intiplările 
inului 1848. când era tribun in oștea nenmritoriului Avram 
lancu. Noi în schimb mai repetam unele scene mai comice din 
•olurile, ce le jucam in teatru.

Când am văi.lut atâla schimbare, când am vedül. Că toiul e | 
schimonosit și mimai codrul în jurul Abrudului a renias lumi
ni frumos, ca și înainte de acesta cu 30 de am. mi-ani adus 
iminle de poesia populară:

„Mult mă mir codre de tine, 
Cum îți merge atât de bine.
'fotă vara înfrunzuscl, 
Colea tomna ’ngălbinescl, 
Bresle iarnă ’nbtîlrânescl, 
Brimăvera întinerescl ;
Dar eu dacă, ’nbătrânesc,
Altul nu întineresc!“

Dai se las Abrudul și se mfi întorc la scopul cel urmă- 
•esc cu scrierea acestui studiu. In fruntea ștudiului meu am 
ms : Primi societate teatrală română ambulantă în Transilvania. 
Je a fost aceea, cum s’a înființat, din cine s'a compus și de cine a 
ost susținută ? lată, tot atâtea întrebări, cari vor fi resolvite in 
lecurSul acestei scrieri.

Ideea inliițărei unei societăți de dilelanțî între studenții 
ornant delà gimnastul r.-cat. din Cluj a .aduso cu sine loan 
laciii, de présent preot în Șoimii? și redactor al főiéi „Revista 
Înșirată.“1 Bl a venit la Cluj în 1808 din școlele din Năsăud 
i s’a. înscris mi-se pare, în clasa HI. gimn. El a văcjut în Nă- 
■ăud jucând teatru aranjat de advocatul Daniid Lica cu studen- 
it delà acei gimnasiu. À încercat se dee o representațiune în 
leghinul-săsasc, cu alțl colegi ai sei, ceea-ce li-au și succes.

1 Cu minierul présent a dat redacția D-lui S. P. Simon.

In Cluj juriștii români delà Academia de drept s'au fost 
lecis s&jôce pesa „Rázván Vodii“, însă nu s’au putut înțelege, 
n timpul acela, loan Baciu cu vre-o, <’âți-va colegi ai sei s’a 
iregâtit cu pesa „Ciorobor pentru un topor“ de losif Vulcan, 
.părută în călindarul „Gura satului“ și a dat representațiunea 
a cuartirul lor în strada Turdei, care e până astădl cuartirul 
eneral al celor mai mulțl studenți români sărmani.

De aci a mers mai departe. Câștigând loe de a da re- 
iresentațiune în curtea parochiei gr. or. și-a. făcut. într'un șopru, 
r' pentru public a renias loc sub ceriul liber. Aici sau jucat 
desele „Röscóla lui Horia“ de losif Vulcan și „Nunta țără- 
icască“. La representațiunile acestea au luat parte mai mulțl 
omul și domne din societatea Clujană. Succesul atât înnral. cât 
i material, a fost, niulțăniitor.

in 186*,) tomna eu am depus esamemil privat de clasa 
7 ginmasială cu concesiunea ministrului de culte, căci în Iunie 
bsolvasem clasa IV ca primul eminent și așa am trecut dea- 
reptul pe a Vl-a clasă. Pe acele timpuri studenții din Cluj 
veau societate de lectură cu statute aprobate deprofesorul de 
mba română, care era protopop gr. cat. și care supravighia 
ocietatea. In fie-care Sâmbătă se țineau ședințe, în cari se 
eclama, diserla și critica uni pe alți. Se ceteau foile „Spe

ranța", Boia literară" și „Bosparța norii" foia, umoristică. So- 
cielatoa acesta a asistat pană in amil loh'D, când neloleranța 
șovinislâ maghiara a casșado pentru lotdei.ua. Bibl.oteca așe- 
çlalà in un dulap donat de fosil.I protopop loan Bamlilie a rămas 

I închisă, cu mai multe cărți do putina valore, căci cele de valore, 
dimpreună’ cu statutele societății și ale Societății teatrale, apoi 
piesele, notele, alisele etc. le-au dus cu sine câți-va studenți 
mai zeloși. Biblioteca acesta, eu, ea fost profesor de religiune, 
am predat’o casinei romane de lectură din Cluj așa închisă cu 
2 hicate, cum a rcmas de societatea studenților, desființată la 
ordinul corpului prof. delà gimn. r. cat. Vre-o 10 ani nu a des
chisă) nimenea. In anul trecut, comitetul sodalilor români, care 
evea lipsă de ea, ei a reclamal’o cu insistințâ. S’a încuiat și 
iarăși sta desaranjată în anlișambora casinei române, așteptând 
timpuri mai bune.

:n tomna anului 186!) <-a sextan am fost ales redactor la 
foia umoristica a soeietăței. Colaboratori insa din clasele supe- 
riore n'ain prea. avut. Din clasele interiore da. Intre aceștia a 
escelat loan Baciu sub pseudonimul „Cloaca", căruia de iniille- 
orl ’i se da răspuns în posta redacțium i : „Cloșcă, cloșcă fără, 
pui. nu spune «ea ce nui." In tourna acesta, au Ibsl pri
miți de membri la societate în mod escepțional Vasilie Eilip și 
loan Baciu din clasele interiore.

Tul atunci societatea de lectura a făcut o secțiune tea
trala, cari in puțul timp a făcui progiese uimildre, mai cu samă 
după venirea artistului M. Milo cu trupa sa teatralii la Cluj, 
despre care voi vorbi mai jos. De președinte a fost ales juristul 
Dănilăr II. Monaslerian, acum jude la tribunal în Huși, de di
rector Vasilie Bodobă, acum director de bancă, membrii.’ l’u- 
siliu Filip din Maia, a<,lî preot gr. cat. în Căpușul românesc, 
Andreiti ('entra din Gapâlna, comit. Sohioc-Dobâca, ai.lt preot 
gr. oat. în Asuagiul de sus in Sălagiu, loan Baciu din Șoimuș, 
preot acolo și redactor la „Revista Ilustrată,“ Vasiiiu (Jlteție, 
din Orman, aijl preot în Seregiu-Sclagiu, loan (lăcruș din lescuv 
comit. Solnoc-Dobâca, fost notar in Satulung, mort prin glonțul 
unui inimic, (rarril Bocos din Orman, f'ost preot în Ocna-De- 
șiuhii, rejagiat, Vasiiiu Jiicle din Ciobanca, ai.ll proprietar, 
Barei Hatza din Mica comit. Sohioc-Dobâca, acjl oficial la comitat 
în Deșiu, Parei Țanfiti din Belind, adl pedagog în România, 
loan ('adariu din îndoi, comit. Turda, adl notar, losif Nemeș 
din Dèrja, adl conducător de economie la familia Vaida în 
Ol preț.

Be lângă aceștia s'au mai produs din când in când : lacob 
Mureșianu învățător și cantor in Cluj, loan Dumitrescii din Cluj, 
adl preot în Sălagiu, Alesandru Boț) dm Dèrja, adl căpitan de 
hoiivedl în Muncaciu, Todor David din Jiicul de sus, adl capelan 
castrons în Brașov, loan llaragoș din Gichișul de sus ai,!! comp
tai)]’! la finanțe in Turda.

Domnișore, cart au jucat rolurile de dame, au fost : D-șora 
Isacu, Sora- d-lni Dr. Aurel Isacu, răposată ca jună, Maria 
Cenlea, rudă cu Andrei Cenlea de mai sus, măritată mai tar
dai după profesorul Gristea, Nésmd. ambii răposați, M iriți Turc 
maritală în România după inginerul Bamiile, Solia Csergedi, 
sora maiorului Csergedi, reposât, Bozalia Duca din Gherla, răposată.

Societatea astfel constituită a eșit din strada Turdei, unde 
era cuartirul lui Baciu și al lui V. Eilip, chiar ca infantele, ce 
încete) a umbla și s'a apucat de lucru. A fost primită cu multă 
bunăvoință de fostul protopop Gavril Dop, injl canonic melropelitan 
în Blaj. Las’ se vorbéscà despre acest bărbat fratele Vasiiiu 
Eilip, cel mai bun actor în societatea n istră de atunci care, 
inl’o epistolă, în care l’am rugat să-mi dee unele date, așa ’1 
descrie piOacei bărbat: Reverendissiimil Domn protopop gr.-cat. 
Gavrila Bop, adl canonic metropolitan, un bărbat, iubitor de ti
neret și cu un interes față de intreprinihrile lor, demn de admi
rat, care nu numai că ne-a pus la disposițiune prima odaie 
din cuartirul seu, ba suferea Iară nici un murmur și c u un 
zimbet binevoitor toiul ce ii făceam cu aranjarea, cioplirea 
lemnelor și scândurilor pentru scenă. Ii găuream și stricam loțt 
păreți! casei, pe lângă aceea îl conturbam și in ocupațiunile 
sale literare și spirituale. Nu mumii le suferea tote acestea 
Iar’ era primul, care-șl rescumpăra biletul la representațiunl și 
încă toldéima cu sume de bani considerabile.“

Sunt necesitat ăci a caractérisa pe fratele loan Baciu, 
conscolar cu Vasiiiu Eilip. Gu recunoscință trebue se amintesc, 

ospef.il
lotdei.ua


120 REVISTA ILUSTRATĂ IV.

că el a fost inițiatorul acțiunei pe rend tot mai mult desvoltaie 
și cu timpul a ajuns la un grad destul de însemnat pe terenu 
teatrului mai înainte cu totul tot negligat la noi în Ardeal, 
și care de altcum era un băiat genial, întreprimjétor și multi
lateral și carele íiei dis spre laudă, și astadl se validităză 
atât ca preot, cât și ca pictor, architect, econom întreprindetor 
și literat. Dânsul ne a văpsit culisele și cortina, coiful pentru 
sufler. Ceialalțî îî ajutam la tăiatul scândurilor și lemnelor de 
lipsă. Avém culise, cortină, coif și vestminte de lipsă pentru 
tote representațiunile. Sute de fiorini a costat tote requisitele 
ilústre, banî adunați cea mai mare parte delà inteligința din 
Cluj, ca rescumpărare de bilet la representațiunile nóstre. Noi 
la început munceam gratis. Tot veitul îl jertfeam pentru culise 
și requisitele necesare. Tote erau făcute de noi portative și ușor 
de adunat la olaltă. Când aveam localitate spafiosă, ne întin- 
deam culisele și cortina și sara dam reprnsentațiunea.

în 1870 repertoarul nostru era: „Nunta ferăneased“, vo
devil de V. Alecsandri, „Lipitorile satelor“, comedie în 5 acte 
de V. Alecsandri și M. Milo ; „Mania posturilor“, ..Rusaliile în 
satul lui Cremene“, „Ciiiu în părete“, tot de Alecsandri;
delà Burdugem“, l'rasă; „Soldatul român“, „Baba hârca“, ope
retă de Milo; „Tribunul“, dramă de Lapădat; „Réscóla lui Horea“, 
de I. Vulcan; „Balul mortului“, Judecata lui Brănduș“, „Pa
racliserul“, de Alecsandri; „vlăduțul mamei“, Meșterul Ma- 

nole“, o grămadă de canțonete, poesil eroice și naționale. Pro
bele le țineam în școla română gr. cat. din Cluj în totă săptă
mâna, în dilele, când nu aveam prelegeri. Toți ne presentam 
la probe regulat și cu óre-care ambițiune ne învățam rolurile.

Represcntațiunl dam mai în t/. ta. luna câte Juna. Profesorii 
avéu scire despre societatea noslră. Nu ne-au interdis nici 
odată activitalea, ci câșt.igându-șl infoinnțmnl despre scopul 
nostru dela d-1 protopop Gavrilă Pop, cure ne era profesor de 
religiune și limba română, au început a se presenla. unii dintre 
ei la producții mile nóstre. Așa ne-a onorat mai de mulleori: 
prof. Salzbauer, Géczi Benedek, UJár Pál, acji prof, la unitari, 
Zambó János, Gusztafi, Propper și alții. Prof. Salzbauer a ră
posat numai de vre-o doi-trei ani. lí cunosct tuturor celor ce 
a absolvat gimnasiul r. cat. din 1860 íncóce. Un bărbat erudit, 
istoric mare, filoromân. îi plăcea, se vorbăscă românesce mai 
cu samă cu țăranii români, pe care îi iubia. Mulți tineri români 
au fost ajutorați și : prijiniți din partea lui și mulți 'i pot mul
țumi, că a potut s bsista la școlă. Merită se-i amintim numele 
cu pietate. Un act de pietate ar severși careva din mulțimea 
de studenți români, cari au crescut sub aripele acestui mări
nimos profesor, dacă i-ar descrie vieța lui plină de acte de 
caritate în careva diar românesc barem, pentru ca să se vădii, 
că Românul e recunoscător.

(Va umia)

Păpuțe.
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Aman séu lom Purim.
— Tragedia în 5 acte, cu un prolog. —

Persónele :

1. Aliasver........................ Rege în Susa.
2. Aman............................... Ministru și cancelariul Regelui.
3. listera............................. Regina lui Ahasver.
4. Mardocheu................... Unchiul Reginei Estera.

. 5. Chores ........................ Diregătoriu al Palatului.
6. Șelar și liigla .... Doi servi ai Palatului.
7. llatae . . ................... Eunuchiul Reginei.
8. Un ânger.
9. Prim cantorul și ehorul evreilor.

10. Zeres............................ Muierea lui Aman.
11. Mai multe sclave israelite
12. Public numeros de evrei și evreice (joc și veselie/
(Scena se petrece in Susiana cetatea palatului din Sus’a.)

P r o I o g.
SCENA l.

Ahasver, Aman.
A hasver.

La ce?!... Atâta voiă vedutu-vă-am având, 
hnplând cu vin engadic, pocalele, implénd: 
Voind așa, al vostru, puternic și drept Rege, 
O sută și mai bine de leii, ce stă-dl rege;
Voind așa Ahasver, In Sasa, ce domnesce, - 
In Susa, unde tronu-i se înmiită și lucesceJ
Și abia trecură în se trei ani pre cum se scie, 
De când mé in năltasem la astă grea domnie,
Și și făcusem terei un prânz și ospăț mare,
Cum nu cred, se mai facă, vre-un Rege, pre sub sőre?! 
Saltat’au Domnitorii Provincelor regesei, 
învinși dc-a beuturei puteri dumnetjeescl!
Din India, departe, și - - pân’ acolo, unde
A Etiopiei țera sub umbre se ascunde, - 
Din Media, Persia, venit’au în mulțime, 
Puternici, Prinți și „Satrapi, și multă Boerime:
Cu toții aci la Sus’a - la magicu-ml Palat 
Și-n față-mi, cu sfielii au stat, s’au închinat.
Apoi cu toții-n voia. în Parcul meu regesc, 
La mése încărcate, ce suliéiul răpesc.
Dar' ce mare plăcere n’avui, când al meu aur, 
Lhsatu-i-am, se-1 véda, și când al meu tesaur, 
0 sută-optdeci dile, Tani lot eu arătat, 
(Mărire și avuție, cum nu s'a mai aliat!) 
Atâta strălucire, atâta farmec mare
Pro lume nu e rege, se dică că el are1!
Și-apoi încă ospățul, făcut la al meu popor,
Gc-n Sus’a locuiesce ?!... Vai, ce folos - eu mor, 
—• Eu mor de supărare!.. Ra nu, că de mânie! 
Regina e de vină, — cum inima mea scie.
Poporul plin de voia aflândusă ospătat,
Se veda a s’a regină a vrut și a strigat, 
Dar" și eu, încă férte, pre ea se o arăt 
Poporului, s’o védő, dóriam ! Și ce se véd 
Mandatul și dorința de Rege, adl călcate!
Ahasver cu mânia!... Pre drept, calamitate!
Și multe pompe, daruri, averi și străluciri, 
Dispus'am, se privéscű, Mai marii de oștiri

Și Satrapii, Principii, — poporul ospetat! ... 
Dar, un’a, încă una era de arătat,
Ge-ar’ fi-ntrecut pre tbte, prin cari mă admiram, 
(Mai mult ca strălucirea de-averi, ce posideam) 
Era regina Vaschti, pre care-o-aveam eu.

Aman.
Ca densa, mai frumosă, e numai Dumnedeu !

Ahasver .
Și ea să se presinte, poporului, n’a vrut, 
Deși cu insistință, eu asta am cerut. — 
Poporul și Mai-marl perdut’au de într’odată, 
Perdut’au ori ce voiă, vădend că nu se — arată 
A Persiei, regină, se-i vedă dulcea față, 
Că-cl o regină-alesă-i, în lume și-n vieță: 
A vrut adeca țera se-și râdă și-as'a Alamă,

Aman.
Se nu apari,' pre Ormuzdu, când Regele te chiemă?! 
Prin asta faptă însă a dat și îndemn râu 
Femeilor din țera, ce sta sub scutul tău.
Și nu numai pre tine, vai, ea nu te-a certat, 
0 ! Rege, ci și altor, ce rău le-a causat, 
Și altor bărbați, Rege, din mare-a-țl stăpânire. 
(Ce vast mai ți-e Imperiul; gigant e preste lire)! 
Femeile pre dânșii, mai mult se nu-i asculte. 
Ce face o Regină, se nu facă mai multe 
Muieri, ce stau pre-o treptă, nu așa de-în nalțată? 
Ascultă-mă deci Rege, pre mine astă dată; 
De-țl este cu plăcere, tu fă astădi așa: 
’ȚI lasă-al’a soțiă, și vedl, alta-ațl afla, 
Și-așează-apoi corona, pre alt cap de regină, 
Ce sci-va se asculte de vocea t’a divină. — 
Și ca. se faci, o, Rege, er’ pace-n at’a țeră, 
Mandat trimite-n dată la toți porunca-amară — 
Că ori care muiere s’asculte de bărbat.
Bărbatul cap se /ia și Domn în casa s’a; — 
Mandatul se-I pricepă tot omul din regat, 
Tu vei lăsa a-1 scrie cum sci-va mintea t’a, 
In limba fiă-cărui popor, ce stăpânescl!

Ahasver.
Cu câtă-nțelepciune în lume tu trăiescl! 
Voi face tote-n grabă, — Edict eu voi lăsa: 
Bărbatul Domn se fie și cap în casa s’a! 
și tot acea femee, ce nar da ascultare 
Acestui ordin aspru, — Edictu regesc și mare, 
Pățescă ca și Vaschti, ce nu se mai numesce, 
Regină și consortă — Ahasver nu glumesce!! 
(Crâsnind de mftniă dimite pre Aman.)

Actul I.
SCENA I.

(Se represintă o casă evreică în Sus’a.) 
Mardocheu. Esthera.

Alardocheu.
In Sus’a-i, scris, Esthera, se între la Mărire: 
Acolo va se ședă pre tron cu strălucire; —
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Aprope este qliua, cea (Jî de libertate ;
Poporul va se scape de dilele-n tristatc.

Esthera,

A t’ale vorbe, Taică vorbesce lica t'a,
Nu pot a le pricepe, nu sein ce ar însenina.

Mardocheu.

Prin Ahasver, copilă, o scris se ne înălțăm, - 
Și eu, și tu, și Evreii, captivi aci, ce stăm.

Esthera.

Viul este Domnul, Taica, — ași vré se peră ’udată, 
Persia, Babilonul, ce ne-a adus odată
In asta ströinare. - Se ved cu ochii, eu,
Pre Ahasver că more, cu întreg palatul seu!

Mardocheu.
AtarI vorbe, blăstămuri, ine .jur pe legea mea,
Esthera se le (.lică, eu nu credul, și-așa — 
Și-așa un suflet mare, cu foc entusiasmată, 
Me jur, pe alui Benjamin, sentință adorată.

Elhera.
Pol al meu Taică, ce — în Scheol, petrece - Abicail. 
Te jur csplică-ml mie și pentru Lsrail
Mai pote se suridă vre-odală al seu sori1?

Mardocheu.
Pricepe lică dulci«, mai scumpă, ’litre leciore,
La Ahasver vei merge, poți, chiar reyind fi.

Esthera.
Al meu Dmimedeu mare, - ce pot eu au(,li?.'

(Va urma)

CRONICA
— 10 August n. 1901.

Trecând redacțiunea și redactarea foii nostre in mâ- 
uile unui nou redactor, din causa că fostul redactor 
Ioan Baciu fiind inorbos și ocupat cu multe ¡dacei4! 
credem cum-că redactarea acestei foi nu va suferi nici o 
daună, ma sperăm, ca ea se va presenta înaintea on. 
public cetitor cu totă puterea, cu totă tăria în privința 
conținutului literal" și formei sale teclinice. Ea se va 
conduce întru tote așa, ca spiritul și colorea românâscă 
se o predomnâscă, cât numai va fi posibil. De unde 
înscris va fi pre drapelul ei: „Literatura națională“ și 
vorbă românâscă însuflețitbre, ținend cont de trecutul 
nostru, de trecutul poporului român, care din vremile 
cele mai grele, ce au trecut preste capul Iui, s'a des- 
voltat, s’a consolidat, s’a educat a venit la cunos- 
cința de sine și s’a cultivat numai și numai cu ajuto
rul condeiului, purtat cu multă abnegățiune de Apos
tolii trecutului, cari ca și nescan Martiri, pentru o na
țiune delăsată, și-au sacrificat viață, linisce și bani, 
și-au sacrificat totul în interesul patriei și al poporului 
român.

In orașul Bistrița, de present, sunt 2 foi germane, 
una politică inagiară și una pedagogică, Pentru ce se 
nu aibă și românii din Bistriță și jur? Pentru ce să se 
uite românii numai cu inânile in sin la conpalrioții lor, 
la aptitudinea și la spiritul lor de desvoltare . . . ?!

Pentru-ce, când și Românul, astadj, in ¡mul 1901 
și in noul seclu XX. are omeni destoinici, are carac
tere firme și nepătate și are inteligință destul de mare?!

Se începem numai, se ne mișcăm numai, se dăm 
din mâni numai, și se ne arătăm, decă vrem se trăim, 
și se nu ne plângem mereu de „omeni“ că nu avem 
și că noi nu putem produce ceva bun.

TÎMPULUI.
Un popor nu trebue, nu se cade, nu este iertat; 

e pec;it și blasfemie a se dejosi și a se uita nu
mai în vîrful capului la alții! El trebue se aibă am
bițiune și se aibă ambițiune națională, pre cum au și 
alte poporă. El trebue se lucre și se învețe!

Cartea și lucrul sau munca au făcut Europa; cartea 
și muncii au consolidat pe Germâni și Italieni!

Acesta nu e bipotesă, - - este dogma istorică 
de credință!

Din acestea considerațiuni proprietatea, edițiunea 
și gedacțiunea s'au stabilit în Bistriță, ca se fiă și Românii 
din acest ținut „aequo juie“ și „de fado“ representați 
prin o foiă în limba lor alăturea cu celelalte nemuri. 
Nu avem pretensiunea se facem nu sciu ce svon, se 
ne înpunem ideile nostre; — tot, ce vom face va fi 
numai se susținem lumina sus și se nu o punem sub 
obroc, până când alte minți și capacități vor eși ca se 
facă mai bine ca noi, se lucre cu mai mult succes în 
arena de desvoltare.

Drept aceea, scrieți fraților, cari aveți voiă, plă
cere și dragoste: articlii, corespundințe, novele, poesii 
ele. pentru acesta Revistă, numai ve rogăm se scrieți 
curat, la înțeles, legibil șl în spirit moral și creștin; 
și suntem gata a da cuvîntul ori și cui fără patimă și 
interes privat; suntem gata a ve lăsa se vorbiți din 
colonele acestei Reviste modeste.

Autorii de opuri asemenea sunt rugați a-șl trimite 
câte un op, nou apărut, pentru acesta Revistă in care 
vom deschide o colona pentru critică și recensiune in- 
parțiala. - Tot ce se ține de redacțiunea și adminis- 
trațiunea foiei sunt a se trimite în Bistriță (Besztercze).

- Și până atunci: Salutare tuturor spriginitorilor ma
teriali și spiritualij
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A sosit la Redacțiunea acestei foi Raportul despre Insti
tutele de învețâmînl gr.-cat. din Rlașiu : Gimnasiul superior, In
stitutul pndaaopic, Scolii de aplicația, Scola de fete și Scota în
vățăceilor de meseriași și neguțători pre anal scolastic l{d()()!)OL.

In fruntea s’a are un știidiu : „Poesia idilică“ de Dr. I. Rație 
prof. care după cum se vede este scris de o persdnă cu vaste 
eimoscințe literari, atât din domeniul literaturei române cât și 
din domeniul Iile almei altor poporâ. AîarI studii cum rari se 
ved astă(,ll- nu pot de cât se facă admirațiune autorului lor, 
cari intru adever simt studii literari' de mare vaiere și și lucrate 
cu seriositate veterană. ..Sic itur ad Astra!‘‘...

Din acest Raport vedem că a constat corpul profesoral 
la gimnasiu din a) un director, b) 14 profesori ordinari, c) din 
3 profesori estraordinarl și d) din 2 calecheți de altă confe
siune.

La Institutul padagogic din 1 director și 7 profesori or
dinari.

La Scota de apUcățiune din 3 profesori.
La Scota saperioră de fete: din 5 profesori (3 bărbați, 

2 femei).
La Scola elementară de fete din 4 profesori (2 bărbat,! și 

2 femei).
Internatul „Vancean“ de fetițe-. 1 director și o direcloră.
La Scola gr.-cat. pentru învățăcei <Jela meserii și neguță

torii: 1 director, 2 profesori, un presidenl al comitetului de 
supraveghiare cu 8 membri.

In Gimnasiu pro 1900 1)01 au f’nst student! . 457
In islitutul pedagogie...................................96
La scola de aplicațimie.............................. 68
La scola superioră de fetițe .............................41
La scola elementara de fete.............. 85
La scola de meseriași și neguțători! .... 52

La olaltă: 799

Usamenele de maturitate scripturistice sau ținut in dilele 
16, 17, 18, 20, 21 și 22 Main a. c. din limba și literatura ro
mână, maghiară, latină, grecă, gormână și matematică. Resul- 
lattil : Eminețl 4, bun! 11, suficiențl 25. In urma acestor resid
íale 37 din 40, maturisanțl au fost admiși la esamenul verbal 
ținut m dilele 24- 27 luniii sub presidio! lui Kitncz Elek și a 
comisariului consistorial Dr. V. Hossu. Resiiltatul: 1 matur cu 
eminență, 6 maturi cu bine, 24 maturi, (Í relegați pre 3 luni 
și 3 pre un an.

In 2 August șt. n. noptea a trecut la cele eterne vicarii.il 
Coronen al Năseudului (Rodnei) Dr loan Pop, un bărbat erudit 
și diligent, cu care s’ari mai împuținat șirurile bărbaților devo
tați pentru biserică și națiune. Nu este aci locul, se înregis
trăm meritele defunctului, o vor face acesta acei, ce au trăit 
în inmediata apropiere și referință cu densul. Deplângerea și 
doliul unui întreg ținut, al Soineșiului și Bârgăiilui, ca odată 
pentru Dr. 1. Lazar, fost director ginmasial, ne spune, cuincă 
întru adever niorlea s’a arătat și de astă datîf dușmană față 
de bisericile și școlile nostre ! -înmormântarea s’a făcut cu o 
pompă mare, demnă de adormitul în Domnul.

Intru adever, perderea e mare, și atari individ! este 
durere și daună că ne părăsăsc, cu tote că în locul repausa- 
tuliii se va alia, pre cum credem, iarăși un individ destoinic, 
vorba lui Barițiu : „Nici un om nu este ne-înlocuibil“: ... AstătJI 
când se deschide un post și se da în concurs o stațiune paro- 
cliială mai bună - ațâța concurenți se ivesc, în cât înaltul 
consistor, nu mai scie că pe care se 1 vedă și pre care se nu-1 
uite!? — Este o mare luptă pentru esistință astădl, chiar în 
vi‘a D-lui. Și totuși - - ori și unde, numai pentru unul este 

menit norocul, pre cum a fost și cu vaccanta parochiă Bistriță, 
în urma morți! no asceptate a iubitului nostru Silași, - - câți 
numai n’au dorit se liă favoriți de sorte și fortuna și totuși 
numai On. I). Gerasim Domide preot din Rodna noué, a obținui 
beneficiul cu denumirea din 27 luliu a. c. st. n. acărui instalare 
va fi in 19 August st. n. și cu care, credem, după cât cunoscem 
respectabila personă, că va fi în destulit publicul credincios, er 
noi, după datina română i-(Jicem : „D-deu te.-a adus, bine-ai 
venit, bine se petreci!" Mari îndatoriri sunt legate de noul păstor 
sufletesc; beneliiciele mari au și îndătorirî mari și turma mare 

face somnul scurt, mai cu seină în timpul presinte !
Da, în timpul presinte! și timpul ’1 fac omenii — er’ 

vremea o face D-deu. — Amentind aci, cuvântul „weme,“ în
țelegem vreme bună și rea, cum o dă D-deu! Și vremea 
în anul acesta, a fost destul de bună: In 20 luliu n. a fost 
noptea o vreme de așa cât neam adus aminte de ani! copilă
riei. A urmat o căldură grozavă pre timpul seceratului -- apoi 
ârăș! ploi grele și în 4 August, Duminecă, în sărbătorea: „Maria 
Ma.gdalina“ seu cum îi dice poporul pro aci „Foca“ a fost o 
ploie torențială, deçà nu chiar rupere de nor, mai cu semă în 
partea orientală a orașului și-a hotarului — în jos spre câmpie. 
De alunec! ploua, ploua și plouă: „I:.m satis nivis atque dirae 
grandinis inisit Dator... grave ne redirel seculum Pirrhac. (Ho- 
ra.țiu - c. II)

Er poporul agricultor asceptă numai vreme bună și di cu 
soro, ca se vedă în urmă ce a făcut, cum a lucrat și ce rodă 
îi va da grâul secerat, care ascâptă pus în clăi, se liă îmblătit 
și dus la moră. Cum va fi roda un se sciă, deorece în multe 
locuri holdele au fost forte ierbosâ.

Actul întroducerei de paroch în Bistriță. Introducerea de 
de paroch a M. On. Domn Gerasim Domide preot din Rodna- 
veche, în parochia gr.-eat din Bistriță se va îndeplini în 19 Au
gust a. c. conform următorul program :

1. In 18 1. c. la 5 ore p. m. primirea noului paroch și 
Inseratul în biserica gr.-cat.

2. La 8 ore sera cină comună în hotelul „Regele Unga
riei.“

3. In 19 1. c. la 8 ore a. m. serviciul divin și îndeplinirea 
actului întroducerei.

4. Banchet.
5. Petrecere poporală.

D-nei Parascheva Costea, Scărișora ;

POSTA * * *

« * * REDACȚIUNEI.

D-ș6rei Silvia Cristea, Blaj ;
D-lor: Tilu Doinșa, Valea; Pavel Lazar, H.-Brad ; Georgiu Cimoca, 

Hidiș ; Gavril Bodnar, Bokkia ; ioan Căbașiu, Cracovia; Ioan Vlas, Albac, 
am primit prcțlul abonamentului cu mulțumită, foia se va trimite regulat.

—o—

Onorații Domni, cari vor binevoi a scrie pentru foia, sunt 
rugați a scrie legibil și la înțeles; pe margine să se lase loc pol 
cam de 2 degete pentru observările redacțiunei. Er cei ce scriu 
gătituri sunt rugați a le scrie în epistolă închisă.

vicarii.il
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REVISTA ILUSTRATĂ ENCICLOPEDICĂ
GAZETA SĂTEANULUI.

Anul al 18-lea
Ese din 1884, sub direcțiunea lui C. C. Datculescu Ia 5 și 20 a fie-carei luni.

10 Lei Abonamentul pe an la ediția pe hârtie obicinuită
20 Lei Abonamentul pe an la ediția pe hârtie velină.

Abonamentele încep de la N-o 1 a iie-cărui an (5 Februarie) și se plătesc înainte. Cu numărul nu se vinde 
.Gazeta Săteanului“ și nici planșele polorate.

Seriitorii cei mai cit ~vâdă și specialiștii cei mai reputațl au colaborat și colaboreză la acSstă revistă. Cestiu- 
nile agricole și horticole sunt cu deosebire tratate.

mai mult în vadă, l’e o pag. (15/25) Pe ’/a pag. (12/15) Pe V-i pag. (0/15)

4
4
4
4

4
4
4
4

4

După locul mai puțin sau
Pe an
Pe i/s an
Pe ’A an
Pentru o

1000- -2000 lei 750—1750 >IHI 1500
750- 1750 „ 500- 1500 75Ö
500- 1500 „ 250- - 750 125 375
250- 750 „ 125— 375 7*»- 275

Se plătesc înainte și se socotesce timpul de la înserarea primului anunciu.
-------- Revista „Gazeta Săteanului“ c onorată cu subscripțium de abonamente din partea Casei NI. S. Hogelui și a 
Domeniului Coronei.
-------- Revista „Gazeta Săteanului“ e onorată cu o subscripțiune din partea Societății Centrale Agricole din România, 
trimețindu-se și la toți membrii ei.
-------- Revista „Gazeta Săteanului“ se trimite în cel puțin 2000 comune rurale din țară.
-------- Revista „Gazeta Săteanului“ se trimite tuturor bibliotecelor rurale, Prefecturilor, ele.
-------- Revista „Gazeta Săteanului“ e onorată cu o subscripțiune de mai umile abonamente din partea Ministerelor de
Agricultură, Instrucțiune și Primăriei Capitalei.

.... Liragiid lie-cărm minier, în Anul al XVHI-lea, de cel puțin 6000 fascicole, ceea-ce
kjdr dl iLdtl I re|)lesint<WL44.000 exemplare pe an.

Redacția Administrația și
Bucuresci, 117 Calea Victoriei, colț cu str. Banului.

Arbori și Arbuști
roditori, floriferi și de umbrire

de la Pepiniera C. C. Datculescu din Slobozia-Galbenu (jud. R-Sărat). 
A

30 hectare de cultură specială.
Catalogul, împreună cu modul d’a se planta, se trimete la cerere adresată Magasimilui Datculescu 117 Victoriei, Bucuresn

Semințe de Cereale selecționate și alte produse, de la Ferma lui C. C. Datculescu din Slobozia-Galbenu.

Espedițiunile se fac franco vagon Gara Făurei pentru Muntenia, er prin R.-Sărat pentru Moldova, în saci 

cu plumbul de garanție al Fermei. Dacă nu se trimete saci se pun noi mușama cu adaos de 1 leu, cari devin 
proprietatea cumpărătorului. Costul se plătcsce la comandă.

Tipografia A. Baciu, Bistrița, strada Lemnelor 44.
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