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REVISTA ILUSTRATĂ IV.

Mai gâcițT
Ție-ți plac ochii albaștri
Că-s senini, ca mândrul cer,
Drapel mele-i plac căpril
Pentru ce ? Astai mister!

acum și voi!
Inse eu admir cei negri 
Și din negri numai doi -- 
Pentru ce? Nu vreu a spune 
Aiai gătiți acum și voi!

S. V. Velțian.

Doina în Ardeal.
(Urmare)

III.

Cântecul e așa de vechili ca, genul omenesc. Ori ce des
vedare în sinul ornenimei a fost în strînsă legătură cu cântecul 
și cu música sau cm saltul, ori cu jocul. Limba este cel mai 
dintâiu instrument al musie^i și al cântului, ér natura este care 
a ajutat limba pentru-ca se producă cânt și musică. Nu a fost 
popor cât de primitiv, a cărui inimă n’ar Ii fost în stare sé 
asprime durerea și bucuria, nefericirea și fericirea. Ființa umană 
a fost creată nu ca sé fie un ce brut, ci ca ea se fie organ 
însuflețit; ea a fost creată ca se simțescă și simțind se plâng» 
ori se rida! Adecă ea. a fost dotată cu inimă și cuge.t. de viâță. 
Și tocmai acésta e, care ridică pe om ca pe un lucéfá.r în 
sferele sublimului și idealului, fițcându-1 ăst mod se fie ingerül, 
ba chiar Dumnezeul hunei visibile. Singur omul a înțeles natura 
și a priceput arcanele și inisteriele ei; sufletul său a sciut a 
se înduioșa de grațiele și farmecele natúréi, singur inima sa a. 
sciut se fie accesibilă și amică cu darurile vérsate. în abundanță 
de Creator în lumea omenelcă: în scu^t, singur omul se nasce 
pentru arte, ér arta, se fie numai pentru el. Și aci însă a fost 
diferințâ ! Unul s’a născut mai anume pentru arte ca altul, de- 
ór-ce intre omeni este diversitate în dar și putere sufletescă.

Cu cât însă un popor se arată în lumea veche cu mai 
multă cultură și putere de viâță, cu atâta presupunem, la acel 
popor mai mult cât și mai multă musică. La Evrei Jeântul și 
música se nasc, din timpurile cele mai bătrâne, naționale. Seim 
despre eântaiEa lui Moisi la trecerea peste Marea roșie și a 
Mariaméi, sora sa, cântarea lui Jov, arfa lui David și cântecele 
lui Soiomon. Am audit de rapsodii elini, de Árion și Orfeu. Și 
națiunile prin cânt și musitó au făcut de multc-orl aceea, ce 
nu putură se faca cu arma. Prin cânt și musică și-au deschis 
calea, spre mărire și progres, că și cântecul e puterea sulletésch 
a orl-cârui popor.

Cântecul e așa de vechili ca limba omului, ca graiul sau 
cuvântul: precum ciivéntul e accentul și națiunea sufletului 
omenesc, Întocmai e cântul interjecțiunea sau ecoul acelui suflet. 
Cuvântul sân limba e frate dulce cu cântul și cu. música, diferind 
natura și intensitatea tonului, ambele avend acelaș isvor: sufletul 
și inima. Do aci numai înțelegem, pentru-ce cuvintele puse in 
óre-care armonie*și mesură sunt acomodate, pentru melodie. In 
armoniile de salt, de bucurie și jale parcă audi graiu și limbă. 
De aci artiștii și compositora sunt i|ternisațl ciliar prin acésta 
de lume posteriora.

Dar im, orl-cc națiune și rassă. își pricepe cântecul sau 
música sa. Așa. a. fost în vechime, așa e astádl! Da, căci în 
acel cânt, și nmsiege depus chiar sulidul seu, acela își 
simțesce spiritul siTu, geniul și natura sa. De aci cântecul și 
música națională. Germánul se inspiră aiujind, cântecul și música 
sa, în ele se vede pe sine ca printr'o oglindă. Francosul ase
menea, căci Beranger plângea când audia cânlându-se „Marse- 
ilesa.“ Asemenea Slavul și asemenea Maghiarul, care din a sa 
musică cetesce: ..Sírva vigad a Magyar'" Și óre Românul aii- 
dind Romana, Ardeleana etc.?!?! Ecă nu avem numai limbi 
diverse — avem și miisicl și cânturi, cari ca și limba se deo
sebesc între sine,i unele ca ceriul de pământ de altele.

Tóté cântecele din început, credem, că au fost de un 
caracter poporal, căci poporul le-a făcut, și au fost acelea aino- 
rose, religiöse, balade, idilice (bucolice.) La poporul evreu, aflăm 
cântecul literar depus în S-ta Scriptură, dar cine ar afirma, că 
poporul se nu fi avut și el cântecele sale. Grecii din poesia 
poporală au putut se formeze pe cea literară ; și pe acesta cale 
putem admite și la. Romanii antici poesia poporală, mai vârtos 
că ei au avut și limbă poporală alăturea cu cea latină cultă.

Cu tóté acestea poesia poporală la orljge popor vechili și 
nou e inferioră poesiei nóstre poporale; atât în abundauță, cât 
și în genialitate. Ba scrutând cu deadinsul, venim la acea cu- 
noscință, că de o poesie adevérat poporală isvorîtă, pe nesciute, 
în mod prea natural, din sufletul poporului la multe popóré 
numai relativ a putut și pole se fie vorba.. Apoi poesia popo
rală mai nouă a fost plăsmuită, de animați autori, cari nimerind 
gustul poporului, au isbutit se li-se populariseze versurile și se 
devină ca și poporale, Beranger compusese poesil, cari deviniră 
cântate și cunoscute de vulgul frances. Rouget de Lysle compuse 
„Marseilesa“ și acésta în revoluțiiine se arată ca cântecul po
poral isvorît din sufletul și sângele frances. Petőfi a scris poesil, 
în cari fiind depuse guslul și apucăturile maghiare, acelea devin 
adorate, de popor, și în multe privințe Unguiil neavend poesie 
poporală, se servesc de acelea ca și de-o poesie poporala nu 
numai în cântece de ședetore și petrecere, ci chiar și în chiui
turi la joc. - Nici cântecele cântăreților cavaleri din timpul 
cruciadenilor, nici cele ale Troiibadourilor (Trouverilor) din Pro- 
vanțe, - în Germania cântăreți amoroși (Minnesänger) nu au 
fost plăsmuite cu adevărat de inima poporului. Nu mai puțin 
cântecul „Nibelongilor" dinpreună cu aposul german „Kudrun“ 
ori „Gudrun".

Un cântec ca sft'l pri mesei de poporal trebue se nu aibă 
nici cea mai mică legătură, cu lira literară. Ce se i.liceni apoi 
de petrecerile, de Carnevalul de Veneția, de Kirchinassurile 
(Kirchmesse) Germanilor - - Sacsonilor - sau de cântecul tri
vial de odinioră din Paris numit „Menuet r“,

Nu susținem, că popórele Europei și în specie cele roma
nice ar fi fost lipsite de darul plăsmuirei poesiei poporule, dar 
asemănând poesia lor poporală, cu a nostră, vedem ce deosebire 
mare esistă. Nici un popor nu are atâta dar pentru cr.ațiunea 
poetică, cum are Românul, adus de împăratul Traian în aceste 
(éri. Pentru aceea se și dice : Românul e născut poet!....

Poesia poporală la Români în aceste țeri e forte veche; 
se pote admite, că nu ne dă cunoscința sigură despre timpul, 
de când s’a. născul. E probabil se fi răsărit cu cele dintâi urme 
de limbă, română, în forma careijjeste recitată. în limba română; 
dar ea este forțejveche, decât ca se o putem pune’ în careva 
dată, cronologică. Este încă. înainte de epoca lui Aurel ian : nu 
doră din aceea că se cântă: „Hai și-o Leru, și-o Leru-i Domne!" 
care refren pote însemna altceva, decât aceea ce sefcugetii adl 
că însemnă. In domeniul antic ai poesiei noslre poporale ocupă 
un însemnat loc „colindele“, „bocetele" (cântecele de morțl), 
apoi cele de cununie, descántele de tot soiul, cântecele de tot 
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soiul, cântecele de jale și altele. Cele mai vecin sunt însd co
lindele, bocetele, dcscîntecele ; ér după acestea baladele și idilele.

De când Românui in aceste féri și-a îngropat morțil sei, 
{și el i-a îngropat delà colonisarea sa aci), de atimd cu încetul 
și succesiv credința romană despre ceea lume a versificaL’o in 
limba sa din Dacia, și de atunci bocetul, de atunci și celelalte. 
Din limpid apunerei mărire! romane, sau delà invasiunea órdelor 
barbare in Dacia, pentru Român se descinde ușa plânsului, 
duiEvi și nöcazului. Din acestea (.Iile pentru densul ceriul se 
înnoreze și pémêntul fumegă, de aci încolo el îșT petrece o di 
bună, dót® rele. Și din aceste dile „mai virtos" rcsar câiîtecele 
sale de durere sau cântecul jalnic poporal.

Ibe aci și cântecul de jale al Românilor numit „Doină" 
încă e forte vechia și el dirivă chiar din timpurile nefericite, 
când veniră Hunii, Cotit, Gepidii, Tătarii etc. Și acest cântec 
pururea a fost alimentat de necazurile venite preste Român. 
Oricum, Doina așa cum o pricepem noi ișl are leagănul la po
porul român în Dacia, căci acest pământ a fost acela, ce i-a 
sângerat pepiid !

Nu-i vorbă fost’a Românul ctuprins de nefericiri și in Ita
lia: vedem delà începutul Urbei acolo luptele cele miulle, res- 
belele săngerose, ca. nu a fost popor pe faja pământului să ^e 
li bătut atâta ca Romanul ; vedem pe Gali intrând in Roma, 
pe Hannibál înaintea porților ei; vedem cum se sfâșie Roma
nul in sine și se măceiesce. Hei ! dar altcum e durerea și ne
fericirea pentru Roman in Italia și altcum in aceste teri. Aci 
Românul e lăsat in voia sorfii, munții ii simt citadelele, aci 
Românul fără nici un sprijin, gonit și asuprit, aci este țiul vi
treg al lumei. Și numai aci dara s'a născut doina în adevërata 
ei putere. Do aceea Doina im este, decât plângerea cea mai 
fidelă a sortii nefaste, ea este interpretele diirerei sufletesc!. 
Un bărbat al nostru a <jis : ..JDIodia Doinei pentru cel ce o 
pricepe, e. insoși plângerea ferii!" Așa este! Ea este eflusul ini- 
mei întregi lui popor român, al inl.regei sale vieți, ea este isto
ria. sa, și așa Doina, este îmbrățișată, acasă, la câmp, și în co
dru, și pe munte, liste un testament lăsat delà tată la fiu pănăj 
apll. Doina este cântecul țeranului, și cântecul JLramilui este 
Doina. De Doină e, legata o sorte, o violă, o istoria. In Doină 
se oglindesce (led spiritul, natúréiul și suliéiul românesc.

Tote poporele orientului și a părții sudice europene au și 
au avut o fantasia. aprinsă, un spirit cam sburdalnic și un 
graiu laconic, inse precisa! și fiilosofic. Așa a fost poporele 
orientale antice ca și cele din Asia, între cari Iudeii, Chaldeil, 
Fenicienii, Asinii; de aci întreprinderile lor îndrăsnețe, sentin
țele lor pline de spirit. Tot așa poporele meridionale ale Euro
pei, ca rassa elină, și romană; de aci limita lor originală, ope- 
rile lor pe câmpul Bellonei ca pe câmpul l’acei, fala lor pen
tru o morte gloriosă și în urmă graiul lor cu spirit și plin de 
sentințe filosofice. Chiar astă(JI poporele din aceste ținuturi po
sed unele din calitățile strămoșilor lor.

Românul din Muntenia, Noldova și Bănat e de o natură 
mai glumetă, de un graiu mai scurt și laconic, de un spirit 
mai nepăsător de cât Românul din Ardeal, Maramureș și Se- 
lagiu. Cum am |ice mai precis, Românul din Ardeal și Mara
mureș conține un temperament mai melancolie, o inimă mai 
jalnică decât cel din România. Oii pe unde vei câlâtori, pe la 
Mureș ca pe la Someș, pe la Ternave ca pe la Crișiu, pe® la 
Satu-mare și Sălagiu, pe la Maramureș și Chior, tot un cântec 
jalnic rei afla. Prea firesce, că vei afla în aceste ținuturi cân
tece ce se vor numi: Horea de pe Mureș, Horea de pe Ter
nave, Horea de pe Crișiu sau Horea de pe Maramureș, tote 
laolaltă vor fi în esență una și aceeași melodia, unul și acelaș 
•cântec.

Ce este acesta divergință ? Se pute admite cu mare drept 
causa mediului de viețuire. Poporele nordice orl-cine scie că 
se deosebesc de cele sudice în multe calități psichice, er me
diul de viețuire pentru Român fiind divers, am putea aplica și 
aci acesta lege fisică-naturală. Dar este și altă causă, anume 
starea socială-politică din un loc și din altul. Este sortea unuia 
și a altuia!

Ardealul a fost cuibul unde se așecjară tote ordele bar
bare, limbile păgâne fără, lege și fără Diminerjeu. In Ardeal 
i-a plăcut mai bine Râului a se încuiba. Aci a fost arena scor

monită de íiorósele ghiare ale Parcelor neîndurate. Dacă ar sci 
se vé spună Carpafil, Mureșul și Oltul celea ce le-au védet 
odată, amar v’ațl întrista. Dar nu treime se vé spună munții 
și rîurile, căci vé spun vo.ie pană astăi.ll cântecele și horele; 
pepturilor românesc!! Vă spune vouă: Doina din Ardeal.

Intr’adevăr, poporul jeran, asuprit prin jugul iobăgie! și 
legat de glia prin tripartitul lui Verböczi; poporul suferind 
multe calamități prin lomete, ciumă, coloră, desbimîri și cerle 
intre Principi; el sărăcit și Iară nici un drepl, cuprindem! de 
câte-orl aceste țerl terferea iataganului osman și ajugend dilele 
telegeilui Basta și încontinuu fiind dejosit la: 7'icălos-Măi itda \ 
ne putem esplica pentru poporul român din Ardeal spiritul seu 
mai jalnic, temperamentul seu iimădușit-llegmalic, .natura sa 
răbdurie; ne putem esplica diferința intre cănlecul Românului 
ardelén in comparare cu al celui din România.

Dar sortea poporului român prelulinflenea a fost nefavo
rabilă. Românul un popor agricol, păstoria și plebeu, fără clasă 
patriciană în genere, dehîsat și amărit prin vremuri grele, în
gropat in nesciința. trecutului ca se nu mai scie el cine este 
și astfel se m ii aibă vre-o ambil.iime naționala, ori ideală, 
in urmă lucrător din (.li in nópte fără a ajunge la o stare buna, 
in tot locul a suspinat și prin urmare in tóle ț(u-Jfe Românul a 
fost jalnic și ca să se mângâie și-a cântat eântecul séu de jale, 
ca nici un alt popor de sub sőre. Căci:

„AudiRațl, audil
„Vers de Român necăjit !

Românul între altele a l'osl un popor necăjit; la el și-a 
aflat íntr’adevér loc (jicerea bibliei: ..In sudorm feții tale rei 
mânca pânea ta D Capul familiei cu palma, este necesitat ași 
finea nevasta și copil, afară de dările grele și de multe soiuri, 
afară de róbetele, donmăriile și boerescul. Dar apoi ce se Iacă 
țeranul, care nu are unde lucra, și dacă are. nu are ce lucra, 
când:

„Stau in drum și mft gândesc 
„Ce s'apuc, ce se muncesc, 
„Rănea se-ml agonisesc, 
„Copilașii se-ml hrănesc. 
„Întristat pe gânduri pus 
„Me șuii pe deal in sus 
„Și ochii când mi-am întors 
„Me uilaiu pe vale-’n jos ;
„V6(Jui omenii arând, 
„Cu plugurile în rând, 
„Numai plugulețul meu 
„L’a ’njelenit Dmnnecjeu . . . 
„Că doi boi cei avuseiu 
„De vremi grele-i răpuseiu, 
„Și me rugaiti de bogafl 
„Ce au boi și au argat!
„Se-ml dee boii'nlr’un cias 
„Se-mi aru și eu loc de-un paș 
„Dar înzedar m’tun rugat
„Că'n samă nu m'au luai" ele. etc.

Și apoi tot aleanul inimei, tot necazul și iotă nefericirea, 
Românul și-le stimpără prin câte un cântec de jale, prin câte 
o Doină; și cumcă Doina s’a născut sub influinta acestor vici
situdini temporale, vom vedea chiar din etimonologia cuvîntu- 
lui „Doină.“

V.

Se vedem ce (Jice D-l B. B. Hașdeu cu privire la „Doină.“
Dînsul se esprimă în „Columna lui Traian“ între altele 

astfel despre Doină:
„Dacii și Litranii au fost dintre tote nemurite congenere, 

singuri, cari au păstrat intact in fond și în formă pe „doina,“ 
una din moștenirile cele mai frumose ale primordialei ario-eu- 
ropene, care ne arată pe străbunii noștri comuni cu mult mai 
înainte, decât cele mai vechi inscripțiiml monumentale, numind 
poesia; „cugetare“ și „risiune “ după, cum mimia pe Dumne
zeu : „ Luminos. “
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„Dhhi“ in sanscritică - a cugeta, în persică „di“ și în 
perso-achemenidică „dhi“ a vedea. Forma parlicipală: „dhi- 
na,“ sau „dina“ cugetat, vădutu, de unde femeninul „dhai- 
na“ — „duina“ = ceva cugetat sau vă(Jut în înțeles de cân
tec in aceea epocă preistorică, în care familia ario-europee nu 
se trunchiase in diverse ramuri."

Și erășl: „Dacă poesia poporală la noi și adecă cea li
rică nu este de proviență latină, atunci ea nu pote fi de pro- 
viență latină nici la frații noștri din Occident, dedrece Româ
nii au fost o națiune prosaică pretutindeni/ (Un neadevăr față 
de poporul român ceea ce scrie Hașdău!)

Și scrie mai departe D-l Hașdău, că poesia poporală li
rică în Francia aproye peste tot, cea spaniolă și italiană pe 
jumătate, - - negreșit nu ca limbă, ci ca gen și ca spirit tre- 
bue se iiă de proveniență celtică . . . Așa dară la toți neo-la- 
tinii Doina e autochtonă, la apus celtică, la răsărit dacică . . .

Așa îșl dă părerea eruditul bărbat cu privire la etimo
logia ori originea Doinei.

Cu tdte acestea, cuvîntul nostru Doină sau Daină nu are 
absolut nimic cu sanscritul și perso-ac.hcmenidicul „dhi“ și 
„dhainâ. “

Precum melodia Doinei cântecul - s’a născut și plăs
muit pe neseiute in mod prea natural, neforțat, întocmai 
chiar „Cuvîntul“ ca atare s’a născut, putem fjice, pe nesimțite 
și ca un onomatopoetic al simțemintelor, de c-are era predomi
nată inima poporului român, și dedrece Doina conține în sine 
ceva jalnic și dureros — e consacinte, precum și seim că ea 
s’a născut din sentimentul durerei, întristărei, nefericirei, și 
numai și numai sub influința acestor simțeminte, pentru că ort 
ce cânt tot-odată e și un simțemînt. Atât Românul cât și alte 
popdre au unele interjecțiuni, prin cari își esprimă simțămân
tul de durere sau bucuria. Așa la Romi n cea dintâiu interjec-
țiune de durere și necaz a fost și este: 17/i resp. H, Ah, sau
Ai! grec.: papae ! lat.: vae! germ.: Wehe! — I«i dela lat.
vae! Dar din vai! s’a fjis și se fjice și ai! în unele ținuturi

! sau Auieo! sau o ! oi! oloi!
Gând Românul a fost cuprins de durere, a început se 

cânte cu esclamațiunea durerei Ai! dar acest cuvînt nu i-a su- 
pedicat măsura de ajuns ca se potă eși cu măsura tonului, 
a căutat să-i adaugă un mic refren și încă pe cel de sine mai 
obicinuit: înțeleg părticeua : „na sau na!“

Este mod: Ai-na, ai-na, ai-na, ai-na.
Și pentru ce a adaus totuși silaba na, și nu pe ra, sau 

pe altele? Respunsul e ușor, când vom esamina bine, cum am 
fjice, lălăiturile melodiilor poporale. De es. pe popor adese
ori îl aiujl, când horesce fără cuvinte lălăind în treba lui: ni, ni, 
ni, ni, ni, sau: na, na, na, na, na, na, sau: ia-na, 11a, ia-na, 
na, na-re! ca și cum fjice: la, la, la, la, sau: ia-la, la, la, 
iu-la, însă pe acestea mai rar. Cea mai obicinuită e na sau 
nd. De câteon în joc nu esclaină: „Na măi na!“ sau „Na co
pile na!" Sau după jocul „Hațegana“ :

„Cine ’n lume a văfjut, ia-na, na, na, 11a! 
Om urît cu haine bune, ia-na, na, na, na! 
Hai! 11a și na și na! ia-na, na, na, na! 
Ca și grâul cu tăciune, ia-na na, 11a, na!

Așa avem mai întâiu :
Ai-na, ai-na șl-apoi ai-na.

Sau cu ă:
ăi-na, ăi-na șl-apoi ăi-na.

Sau cu h înainte :
hai-na, hai-na șl-apoi hai-na.

Sau :
hai, hai șl-apoi hai-na-re.

Ca în cântecul :
„hai, hai dorule hai,

Sau :
„hai dorule, hai, hai-na-re.

Vedem de aci, că Românul se folosesce singuratic cu re
frenul nă (na), ca și cum se folosesce cu silaba „re“ ca ultim 
refren.

Așa d. e. Ai-na, ai-na și ai-na-rc.
Până aci avem deci format cuvîntul: „Ai-nă“ — dar nu 

avem cuvîntul dorit „Doină." Seim însă că Românul în vorbi
rea sa, dar cu deosebire în cântecele sale, la cuvintele și sila
bele începetore cu vocala a (ba chiar cu una din celelalte vo
cale) își pune înainte „D“ sau „Da“ deplin, d. e. Duleo! 
D-auleo! sau:

„D-ânimuță cu d-amar
Nu te supăra ’nzădar."

Sau :
„Tun’o Domne și-o trăsnesce. 
Că d’amar mă năcăjesce !“

Sau :
„D’ierlei Dunmeijeu păcatul 
Celui ce-a d’aflat d’oftatul, 
Că d’omul dacă d’ofteză, 
Puțin se mai d’ușureză!“

Sau :
„D’aufjit’ațl măi Români,
Cum e legea la păgâni?!“ etc. etc.

Pe acestă basă începând poporul nostru refrenul seu de 
durere cu vocală :

Ai-1111, ai-na și ai-na-re,

a (Jis punénd înainte pe D :

D’ai-na, d’ai-na și d’ai-na-re,
Sau :

Ai-na, d’ai-na șl-apoi d’ai-na!
Ca în :

„Ai-na, d’ai-na și d’ai-na-re : 
Cine o (Jis întâiu d’ai-na-re, 
D’arsă i-a fost d’ânima-re“

și așa mai departe. — Ba Românul de multe ort esprimă pe 
silaba Da întregă la începerea cântului; așa d. e.:

„Da cine dor pe vale 11’are
Nu sci luna când răsare.“

(Va urma).

Mama.
O! ce dulce-i a fi mamă, 

Nou născutul când o chiamă 
Cu un plâns pătrundetor, 
Ca se-i dec ajutor. —

Ce ferice se simțesce, 
Când duios la el privesce! 
Și-l stringe la peptul séu 
Adorându-l ca pe-un I)eu. —
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Și-orl-ce grige și ’ntristare 
Din sufletul ei dispare. 
Când micul ei ângeraș 
1-i surîde drăgălaș ...

Dar rai Domne, mult o dâre. 
Când boia vestejit ore 
In micul ei s'a ’ncuibat 
Și nu-i chip de-a fi. salratl...

Lângă leagân stă ’utlistată ... 
il privesce desperată .. .
Manile cu-amar îhî frânge...
Plânge, plânge și er.. . plânge.!...

Er când mórtea, - - tirănesce
Vine,... sufletu-i.. . răpesce ...
Și-ol lui trup ... române . .. rece 
Ea la mormânt il petrece. -

Dar rai, nu mai pote plânge! 
Numai inima-i să frânge, 
Și-ori cât s’ar mai încerca, 
Pe el nu-l pote uita ...

Veronica din Selagiu.

Pulpitul misterios.
Domna Vibra Aurelian gănditore, ■— ședea pre un divan in 

jdoaruJ ei elegant, mobilat cu gust.
După câteva momemte se sculă și merse într'un uiîghiu 

chiliei, unde era o mescioră cu două pulpite, din cel mai 
umos lemn de eben, și lucrată cu gust artistic.

Luă din busunariul rochiei o cheie, de care era legată o 
rmă de mătasă, de colbre galbenă.

Deschise pulpitul din dreapta și luă un pachetaș, de sori
ni, cari erau legale cu o sîrmă de mătasă er de colorea 
ilbenă.

Le examina cu atențiune mare, și după ce se convinse 
ă n‘a aliat nici o schimbare, un zimbet de mulțamire se ivi 
re buzele ei.

Se aședă apoi la masa din mijlocul chiliei. —
Treime se grebesc - <Jise ea, căci îndată vine Pompiliu. 

[iar causa o durere mare dacă m'a surprinde.
Deslegă sîrtna și luă nisce foi de hârtie, pre cari era scris 

n litere mari „piarul meu.“
Timp de un pălrariu de oră a scriat.
După ce fini, legă hârtiile laolaltă, și le puse drept, 

i pulpit.
închise apoi cu precauțiune pulpitul și puse cheia în 

.isunariu.
Șese ore au trecut și Pompiliu încă n’a venit? ore 

ude intârijiă? Gât sein eu nici o afacere urgentă nu-l pite 
iținea... am promis Victoriei că jumătate pre șepte o voiu cer- 
îta cu Pompiliu. Când a plecat de acasă l'am făcut atent, că 
. șese să se rentorcă. El mi-a promis, deci nu înțeleg de ce 
itârdiă. Până acuma a fost în totdeuna punctual.

După ce sfârși monologul acesta se sculă și merse la 
irestră, se vadă că, ore vine Pompiliu?

— Nu vine — (jlise ea cu amărăciune. Ore nu i-sa în- 
mplat vr'o nenorocire ?

Se așeejă apoi pre divan și plânge cu amar.
După șepte ore Pompiliu întră la ea.

- Nu te mânia scumpă Vioră, el cu vocea blăgină, 
1 nu mi-am ținut promisiunea. 0 afacere extraordinară, urgentă 
i’a reținut.

Ce afacere ? întrebă ea.
- Scuză, dar deorece e un secret...

Care nu mă privesce pre mine, ’1 întrerupsă Vibra.
Da, ai gâcit, (Jise Pompiliu ridind.

Pe fața Vh>ei se ivi o dure marere.
După câteva momente reluă :

Ei este permis a te întreba, că din ce causă nu mă 
privesce și pre mine acel secret?

- E o afacere complicată. Suiri legat cu parola de ondre, 
că până ce nu se aplaneză, se nu grăesc nici un cuveni.

- Ce, ca soției tale, care scii cât de mult te iubesce, 
care se înteresăză de lot paștii tău. poți se-i spui.

- Adl o imposibil a-țl împlini dorința. Mâne înse cu 
plăcere ’ți stau la disposițiune.

Se uită la orologiu.
- Trebue se merg. La 8 bre afacerea mă rechiamă.
- Nu te las, tjise ea cu vocea sacă. și-l prinsă de mână.

Ochii i-se umplură de lacrimi.
Pompiliu îi apucă talia mlădiosă, și depuse o sărutare fer- 

binte pre buzele ei înfocate.
De ce mă torturezi scumpe Pompiliu ? Tu nu mé mai 

iubescl. Tu mi-ai devenii infidel!...
Cum poți presupune așa ceva?

Vibra se uita drept în ochii lui.
Cu expresnme de rugămănt duios dise :

Purtarea ta mé silesce. Dacă mai iubescl, spune-mi, 
unde te grăbesc!? Te rog, te conjor!...

Pompiliu nu mai putu resista.
Lacrămile Vidrei, vocea ei duidsă, rugătore ’1 desarma.
— Intre Doreau și Luneescu s’a ivit un complicat. Lun- 

cescu m’a rugat ca se-i lin secondant. La 8 bre avem consfă
tuire in causa acesta, (Jise eb

Mă pune in mirare audacitatea ta. Tu nu vorbescl 
sincer, tu mă seduci.

El nu-i dete nici un răspuns.
Nu dicl nimic? Atunci consider tăcerea ta de aiir- 

mațiune ...
El ér tăcu,
Se uită de nou la orologiu

Un pătrariu pe nb A. Trebue se plec la moment.
Depuse sărutare pre fruntea Vidrei și eși.
Ea cu ochii așa de imploratori, așa de duioșl, așa de 

dureroșl se uită în urma lui, în cât ar ii trebuit se-i fie inima 
de petră, dacă nu s’ar fi înmuiat dinaintea acestor priviri. —

El înse nu observă privirile ei...
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(Neli încetă, mergea în sn.s și în jos prin chilie.)
Inima ii halea cn o putere mare.
Se vedea amăgită în speranțele ei.
Visul ei, fericirea ei, e nimicită.
Pompiliu nu o mai iuhesee.
Când se gândea la acesta, un fior de grbză o apuca. 
Voia se legă in urma lui, se vadă că unde merge? 
Simțea înse că nare putere.

Ce destin fatal mai am și eu începu ea cu vocea 
tremurătore. Fericirea mea au fost numai ca o Hore plăpândă, 
nimicită de brumă. () Pompiliu ! Pompiliu ! Tu nu scii cât de 
nmlt’te iubesc. Tu nu scii că vieța mea mimai dela tine depinde. 
Tu nu scii, că mimai pentru tine trăesc...

Numai putea continua.
lsbucni |n suspinurl convulsive și ’.șl ascunsă capul în 

pălim.
Se așei.lă apoi pre divan și plângea.
Orologiul din chilie vestea orele 11 a nopții.
Morleu nu voia se-o cuprindă în brațele sale.
Parcă-i era dușman adl.
Și a propus se aștepte pre Pompiliu până ce va veni.
Dacă o va convinge, că "ntradevăr conflictul ivit între cei 

doi amici ai lui l’a silit se meargă de acasă, ea er va Ii fericită, 
forte fericită. -

Ea înse nu voia se creadă acesta.
El are amantă.
Acolo a mers.
Ar vrea se mură, se mdră cât mai îngrabă.
Numai mortea o pole scăpa de suferințele ei.
Mortea !...
Pilele ei fragede se apună atât de curund în negrul, 

înfiora Loriul morment unde nu vede surele majestos cu razele sale 
argințil, unde nu vede blânda lună, stelele sclipitore, nevinovate, 
ceriul senin, 1111-s dimibrăviore cu flori mirosilore, ce atât de 
mult iuhesee.

Mortea înse e îngrozitbre !...
Dar de ce se trăiască ?
E convinsă că Pompiliu nu-o mai iuhesee.
Pentru ea ar fi chin vecinie, nesfârșit.
Ce a avut mai scump pre acest păment au perdut.
Altă ființă muritbre nu pole se vindece ranele ¡uimei ei. 
Plângea cu hohot.
După 1'2 ore, când pompiliu întră în chilia Vioriu, mare 

îi fu mirarea, când o află plângând.
Abia [iutii dice;
- ■ Scumpă Vibra !
O cuprinse în brațe, o strînse la pepl, apoi acoperi gurița 

ei cu sărutări ferbințl.
Timp de câteva minute statură așa. fără de a i,lice vr’un 

cuvînt.
Scumpă Vidră ■ începu Pompiliu - ascundl un 

secret...
In acest, moment ochii i-se lăsară pre mescidra din un

ghiul chiliei.
Vibra observă acesta.
Se făcu palidă.
Perplexă dise :

Se lăsăm acestea deocamdată... Spune-m(, unde ai 
fost până acuma?

— Absența mea tocmai la acel secret se referesce.
— Ah! esclămă Vibra.
Pompiliu nervos sări în sus.
- ■ Așa dară totuși e adevărat! ijise el cu vocea răgușită. 
Apoi cu pași febrili se preumblă prin chilie.
Sângele i-se sui în cap.
Tremura.
După câteva momente mai mult în sine c,lise:

N’am voit se cred... Perplesitatea, espresiunea ei, 
esclamar.a ei au tradato. Secret nimicit.

Se adresa apoi cătră Vidra :
O ruga re am ...
Vorbesce Pompiliu.

- () presimțire rea me silesce, ca se abusezl aijl într’un 
mod puțin exagerat de sinceritatea ta. Te rog, deschide pul
pitei mesciorei . . .

Vibra fără de a dice ceva îi dele cheia, făcându-i numai 
un semn din cap, ea se mergă se deschidă singur pulpitul.

El lua cheia și cu pași mari merse la meseibră.
(Iu mâna tremurători1 deschise pulpitul.
Afară de pachetașul cu haitii, se afla in palpit nisce obi

ecte, pe cari el forte bine le cimoscea.
Lua pachetașul fără de a-se atinge de ele.
Merse apoi la masa din mijlocul chiliei.

Cere timp de cugetare.

Deslega pachetașul.
Se uita la adresa de pre coverta unor epistole, apoi zim- 

bind le lăsă din mâni.
Privirea i-se lăsă pre o hârtie pre care era scris „țliarul 

meu.“
Făcu un gest de mirare.
Nervos îl lua în mâni.
Și cetia cu nesațu.
Fața îi luă o expresiune veselă.
Lăsă diarul din mâni și-’n paroxismul bucuriei, fericirei, 

cuprinse pre Vibra în brațe.
lartă-mă scumpa ineal...

- Asta au fost causa purtării tale neobicinuite de adl? 
întreba Vibra.
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Da. Am fost prea ușoratic. Scil cât te iubesc.
îi spuse, că au primit o epistolă anonimă, în care un 

„Binevoitor iu“ de al lui îl făcea atent, că ea ar sta în cores- 
pondință epistolară secretă cu’n respectiv.

El nu voia se credă acesta. De aceea nu i-a spus nimic.
Gândind tot la epistolă ș’au adus aminte că un pulpit al 

mesciorei nu l'a văijut nici odată deschis.
împrejurarea acesta îi era suspectă.
Voia să se convingă cu siguritate.
De aceea au mers de acasă la aier curat.
Au gândit mult, forte mult, și în sfârșit s’a convins, că 

ea e nevinovată.
S’a bucurat că nu ia spus nimic, cruțând’o cu acesta de 

durerea ce iar fi causat vorbele lui.

Când a venit acasă și-au allat’o plângând și mai mult s’a 
convins că e nevinovății.

Convingeiea acesta inse nu dură mult timp.
Se schimba într'o presimțire rea.
Mai mult din glumă îi vorbi despre acel secret.
Ea deveni palidă, perplexă.
Atunci credea că totuși este ceva la mijloc.
Acum inse după ce cu posivitate s’a convins că Vibra e 

nevinovată, că’l iubesce sincer, ea intotdeuna, cere iertare 
dela ea.

Vibra de o parte se bucura că și-a recâștigat fericirea, 
de altă parte îi era năcaz că Pompiliu au cetit notițele naive 
din cjiar, cari mimai la el se refereu.

Alex. Țințariu.

N u-i
Când ți-am spus, că ’mi esci alesă 
Te-ai făcut, că nici nu-’ți pasă 
De iubirea’ml genuină,
Ce te alintă ca pre o Zină.

pentru noi.
Și ’n graiu slab, cu vorbe moi
Mi-ai dis „nu-e pentru noi“

Al amorulni cărare
Tu copil, eu fată mare!“

AȘi ceri a, mea învoire
Se ne perdem amendoi
Pe cărarea de iubire
Inse . .. șeii... „Nu-i pentru noi

Ioi n Turdeanu.

pririja societate teatrala ron]ăi]ă ambulantă in Transilvania.
de Vasilie Podóba.

(Urmare).

Cu recunoscintă trebue se amintesc la acest loc pe dem
nii bărbat! ai națiunei nostre, cari au remas până in sfârșit 
călduroșl părtinitori ai societății nostre și aceștia au fost: ma
rele român Ladislau Vaida, secretar miri, în pensiune, reposat 
în 1891), mi-se pare, losif Pop, ai,ll judecător la curii, proprie
tarii Lazar Baidi și Gavril Iles, ambii repausați, Alesiu Pop, 
advocat, loan Petran reposat în 1900. Baidi și Petran au lăsat 
fundațiunl însemnate după jnortea lor. Tot asemenea și Ladis
lau Vaida. Binecuvântată se fie memoria lor. Și mulțl băr
bați asemenea lor se dee provedinta poporului român, căci 
numai așa va putea înainta și finea pas cu alte popore.

Societatea nbstră teatrală era constituită in .1870. nu 
potea progresa înse. îi lipsea motorul, care sc-i dea un avânt 
bre careva. .Acest, motor și-l’a găsit în nemuritorul artist ro
mân și director al teatrului național din BucurescI Mateiu Millo.

Mateiu Millo în vara anului 1870 vine cu trupa sa tea
trală în Transilvania, și încă - precum sein - - cu concesiunea 
regimului maghiar, căci șovinismul de aijl era. numai in fașiă. 
De atunci încbce a devenit hidra bătrână și blăstămată, care 
dacă ar fi în stare, ar ridica muri chinezi între noi și România. 
Millo cu trupa sa s’a produs în mai multe locuri în Transil
vania. Așa la Brașov, Sibiiu, Blaj etc. In Cluj a venit la finea 
lui Iunie. Venirea lui a făcut mare ’fferbere între student!. 
Inteligenta sub presidiul protopopului Gavril Pop s’a consfă- 

tuit, cum sii-1 primescă. S’a constituit un comitet de primire. 
Acesta a câștigat licenția, ca Millo se pută da reptesentațiu- 
nile în teatrul național maghiar. Noi studenții abia așteptam 
se vedem producțiimile sccielătei bucuresecne. Cei mai mulțl 
însi? nu eram în stare se ne cumpărăm bilete. Am mers la 
Millo, care forte s’a bucurat, când a aflat, că în Cluj sunt 
mai mulțl student! români, decât maghiari, în gimnasiul părinți
lor piariști, cu deosebire în clasele superibre. Bucuria lui s’a 
potentat., când a înțeles, că avem societate de lectură și so
cietate de diletant!. îndată ne-a rugat, se mergem la probele 
ce se țindu în teatru, <iăci are se ne dee unora dintre noi 
ceva roluri neînsemnate, pentru cari nu are pcrsone. Am mers 
cu droia la probe, Millo tare s’a bucurat, când a aliat, că ne 
pote întrebuința cu ușurătate pe mai umili dintre noi în ori 
ce rol de a doua mână. Ba era supărare mare între noi. că 
nu putéin avea roluri cu toții.

Vâdend. atesta Millo, a luat un bilet de visită, pe care 
a scris cu mâna proprie: ,. Presentaloril acestui bilet au liberă 
intrare în teatrul român. Mateiu Millo, directorul teatrului na
țional din Bucuresc!.“ Atâta le-a trebuit studenților. Sera, când 
se deschidea teatrul, toți erau grupat! la ușa galeriei și îndată 
umplea galeria. Car! nu incăpAu sus, își luau libertate de a 
se duce și între culise sub titlul, că ajutoră celorlalți. Millo a 
petrecut în Cluj vre-o 2 -3 sépLémánl. Ce efect au avut re- 
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presentațiunile acestei societăți pentru societatea clujană, chiar 
și cea maghiară, doritorul de a-1 sci mai pe larg ’1 pote afla 
în diareic române și maghiare din acel an. Constalez aci pe 
scurt, că dacă teatrul maghiar din Cluj ar fi fost de 2-orI 
așa de spațios, ¡necum e, tot nu ar ti fost in stare se cuprindă 
publicul doritor de a vedea representațiunt teatrale române. 
Se înbuldiau cu toții la bilete, publicul maghiar, ca și cel ro
mân. Conversarea în teatm era numai românesce.

Nu sein cum și de unde, dar atunci toți maghiarii vor- 
biau bine românesce și erau făloșl, că vorbesc în limba acesta. 
Noi studenții eram cu mare atențiune la producțiunl. Caro ac
tor cum se înbracă, cum îșl fac masca, cum se întorce, cum 
pronunță etc. Ne grâbiam a doua di se-i imităm, ceea ce ne 
și succedea.

Dacă George Lazar a dus cartea româncscă în principa
tele române, aiji România liberă, Mateiu Millo a adus scola 
Thaliei române în Transilvania. Eu suin de părere, că societa
tea teatrală a lui Millo a dat impuls nu numai societății dile- 
tanților români din Cluj, de a o imita și a eși și dinsa din 
tre murii caselor preoțesc! din Cluj și a cutreera multe locuri 
de frunte în Transilvania, deșteptând astfel simțământul națio
nal în tote clasele poporului român, pe unde a umblat ci a. 
dat impuls chiar la înființarea societății nostre pentru crearea 
unui fond de teatru român, căci la câțiva ani după venirea so
cietății lui Millo în 1870 și a lui Pascali în 1871 s’a și înfiin
țat societatea, și va veni timpul când tot. societatea acesta va 
trebui se fie imitată în privința constituirei societății teatrale, 
care numai ambulantă va putea fi, precum a fost a lui Millo și 
Pascali.

Dacă societatea nostră pentru crearea unui fond de teatru 
român ar li existat în 1870 ori 1871 și ar li dispus numai de 
mijlocelc de cari dispune adi, și era in stare provătȚ.lă ajuto
rarea unei societăți ambulante de teatru și-i da ajutor de 4—5 
mii fl. la anul, ar fi rămas inulțl dintre actorii societății lui 
Millo și Pascali aici în Transilvania. Și ai- fi verbuat membri 
din societatea diletanților români din Cluj și din alte părți, și 
acjt am sla cu mult mai departe în privința simțământului și 
mândriei naționale. Căci trebue se recunoscem, că la ori care 
popor pe lângă scolă și biserică numai teatrul îi pole câștiga 
mândria națională, căci în el se ved personificați eroii națio
nali, bărbații cari s’au luptat pană la vărsare de sânge pentru 
drepturile și libertatea poporului, din care au eșil. In el se 
laudă cu efect datinile bune și se ¡iot sbiclui vițiele ce se încuiba 
pe ici colea.

De aici putem pricepe pentru ce jertfesce cu milionele 
regimul nostru în totă țara pentru Thalia maghiară din an în 
an va jertfi și mai mult, căci prin teatru pot fanatisa masele 
poporului pentru afaceri naționale.

Depărtându-se M. Millo cu societatea, sa din Cluj, noi 
studenții ne-am dus pe vacațiune fie-care la părinții săi, căci 
au fost dat vacanțele. Abia am așteptat se vină tomna, ne-am 
și apucat de lucru. Ce repertoar am avut în 1870, am arătat 
mai sus.

îndată s’a simțit în rolurile fie-căruia efectele școlei lui 
Millo. Unii dintre noi așa de esact imitau pe actorii români, 
de se uimiau toți privitorii cu ocasiunea representațiunilor 
nostre, ce le avem în totă luna cel puțin odată. Cu deose
bire a escelat Vasiliu Filip în rolul lui „Moise,“ evreul din „Li- 
pitorile satelor“ și în ,Paracliserul,“ apoi Ioan Baciu în rolul 
grecului „Kir Jani Ardelaș.“ Andreiu Centea în rVântură țeră,“ 
Maria Centea în rolul „Catrina“ etc.

Rolurile le-am fost învățat forte bine. Fie-care dintre 
noi era în stare se reciteze tote piesele din repertoarul sus 
amintit și destul de bogat, căci 8- 10 representațiunl eram in 
stare se aranjăm fără de a repeți careva bucată. Avăm fri- 
serul nostru, care ne masca și ne pregătia perucile, și dela 
care Ioan Baciu așa a fost învățat de bine, de în provincie 
dânsul înlocuia pie friserul. Suflerul era Vasiliu Micle, avea 
destul de mic rol, căci numai la aceea trăbuia se grijescă, ca 
se nu sară careva dintr'un act într’altul din nebăgare de seină. 
Altcum noi așa de siguri eram în rolurile nostre, de începem 
representațiunea de multe-orl fără de a observa, că suflerul 
nu e Ia locul seu, ci conversa în public, din care causă de 
multe-orl era silit să se bage pe sub bina la locul seu, ca să 

nu fie luat la răspundere. Sciind noi fie-care tote rolurile d 
piese, era ușor să ne substituim unul pe altul în cas de împ 
decare. Cu tote acestea în provincie așa au fost împărțite r 
lurile din piesele, de cari îmi aduc aminte, precum mrneză ac

I. „Nunta țerănească,“
vodevil într'wi act.

Alecse Leonescu................................................ Vasiliu G/iețe.
Chir Gaitanis Loghiotatos................................ vasiliu Filip.
Moș Trohin, Păcală, fruntaș........................... Andreiu Centec
llenuța, fata lui................................................ Mana Centea.
Frunză, pușcaș................................................ V. Podobă.
Un vornicel de nuntă..................................... 7. Gărruș.
Un priveghitor . . ’................................
Țărani, țărance.

II. „Lipitorile satelor,“
vodevil în ti acte.

Kir Jani Ardelas, arândașul moșiei Haramul 7. Baciu 
Jupanul Moise, orendarul satului . . . U. Filip.
Vântură țeară, răcjeș......................................A. Centea.
Ion teslarul, răcjeș...........................................7. Gărruș.
Catrina, soția lui..................... D-șora Maria Centec,.
Nițu copilul Catrinei......................................Vasilie Podobă.
Gavril Sârbii, argat ......................................G. Alesandresc^
Märtin, pădurar................................................ Vasilie Ghețe.
Jupâneasa Rucsanda.....................................
Măriuca, orfană ... D-șora Margareta Alesandrescu. 
Subprefectul......................................................
Un gendarm......................................................
George, țăran ................................................
Țărani, lăutari, gendarml.

III. „Soldatul român,“
comedie în 2 acte.

Iosif Smicea, soldat................................................ U. Podobă.
Rëmurea, soldat..................................................... G. Alesandresc

IV. „Baba Hârca,“
operetă în 2 acte

Baba Hârca
Chiosa
Gângu 
Boierul .

loan Baciu
G. Alesandresct
V. Filip
V. Podobă.

V. „Muza delà Burdujeni,“ 
farsă într’un aci.

Caliopi Busuioc . . . D-șora Marg.Cucoana
Șal. Trohin. vameș și amor, de Cucoana Caliopi 
Baron Flaimuc . . .
Signor Turlupini . . .
Chir Lacherdopolos . .
Stanică, băiat de țăran
Sluga la Cocdna Galiopi

Alesandresci.
And. Centec

George Alesandresc

loan Găvruș.

VI. „Cuiul lui Pepelea,“
comedie într'un act.

Arvinte......................................................................Vasiliu Fiii
Pepelea..................................................................... Toan Baciu

VII. „Paracliserul.“
Florin, tînăr țăran......................................George Alesandresc
Florica, tînără țărancă..................... D-șora Marg. Alesandresc
Colivescu, paradisier................................ Vasilie Filip.

VIII. „Millo Director sau Mania posturilor,“ 
comedie.

Millo, director al teatrului național . . Ioan Baciu
Nenea Naie................................................ Andreiu Centea.
Lucșița, soția lui Naie...........................Marg. Alesandresn
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Lina, íica lor
Tachi ....
Serviescu .
Giupiciu
Ion, servul lui Naic

Maria Centea. 
Va sitie Podoba. 
G. A.lesandrescu.. 
Ras. Filip.

T. Garras.

X. „Păcurarul din Ardeal,“
canțonetă de Iosif Vulcan.

Predată de . T. Baeiu.

IX. „Balul mortului.“

lorgii........................................................................... V. Podâbă.
Guconu lenache Daniean..................................... And. tțentea.
Gheciu......................................................................K. Filip.

XI. „Chera Nastasia,“
canțonetă de F. Alesandri.

Predată de D-șora Margareta Alesandrescu.
(Va urma).

CRONICA TÎMPULUI.
25 August ii. 1901.

, LV scurtă fu și rém - ea a trecut, cum trece, o umbră 
dulce sera!...“ Ce scurtă, a fost și yacatiunea, - va ofta 
acuma și junimea stúdiósa, elevii, de la multele și îndepăr
tatele institute de învățământ, acum când sunt aprópe de în
ceperea unui nou an școlastic, de începerea anului școlastic 
1901 -1902; - acuma, când se apropie vremea se părăsâscâ 
voirile și casele părintesc! - și cu desagi! încărcat! se iee 
drumul spre Palestra Maselor, spre Templul sciințelor și arte
lor. Ne aducem și noi aminte, de acelea timpuri, când qu câtă 
bucurie, la finea anului, veniam acasă delà școlă, spre a ne 
săruta și înbrățișa părinții, și frați! și surorile; spre a ne re
crea trupul și sufletul obosit — în 2 Iun! de respirare; și cu 
câtă duioșie și oftare — la. eaiirarea (Jilelor de văcațiune ne 
despărți« in de părinți, frați și suror! ; și cu ce simțâmânl 
neînțeles, valeijicém atunci casei pănințescl, satului și ținutului 
nostru plin de suvenir! copilăresc! și idilice.

Câfe gânduri, câte doriri și câte idei nobile nu se învâr- 
tian atunci în capul nostru ; dorind, dóréin ferbinte se ab- 
solvăm gimnasiul se ne facem clerici sau teologi cu reverandă 
și brâu negru ; - se ne facem, ceea ce dorian chiar și pă
rinți! noștri!, car! 'șl sacrificau totul penlru noi, së ne facem 
in urmă popă și încă popă românesc, së le cântăm în bi- 
serică româ.nesce ! Da, nobilă și sftnlă dorință, căci ce este 
mai sfânt și mai nobil pro pàmênt, ca a li servul lui Christos, 
ca a fi pwpt ?

Și ce a fost în trecut, și ce este astăcj! scopul bietului 
Român, care ’ș! dă ultimul denar pentru fiul seu, este se-’l 
facă popă și dacă nu póte acesta - atunci barem învățător 
sau dascal.

De când începe copilul de român a âmbla la șcdlă — 
pare că e sigilată pre fața lui popia ; de unde la Blaj p. es. 
pre timpul nostru - dacă nu și astăcj! - șludenților mar! și 
mic! li se c,licc de căt.ră Blăjenl: „Părinte,a deși erau numai 
ștudențl sau „dieci.“ Nici că stiméza poporul nostru, pre 
nici un cărturar sau inteligent, ca pre popă. E o persona acésta 
sfânta înaintea poporului, ca și preoții cortului. mărturiei din 
legea lui Moisi.

Când ești privit de preot când te vede Românul că 
ești popă numai se te porțî ca preot - și din lăunlru și 
din afară - altă vorbă, altă privire, altă traetare, alt suflet 
din partea lui, de unde țjicerea scripturii: Neam sfânt și preo
ție alésa" e făcută, pare că, numai pentru poporul româ
nesc !...

Nu chiar așa alte Națiuni ! O miiă și o sută de cariere, 
o miiă și o sută de ocupățitml, măiestrii; întreprinderi, posturi, 
slujbç, neguțători! etc. înbrățișeză Germanul, Olandcsul, Ita

lianul, Englesul, - dar apoi Judeul ? Și noi ne mirăm, noi nn 
minunăm, și ne întrebăm, cum acésta se póte, și cum pot se 
o scoLă la cale și se ducă o atare vidță acei omeni? AucR 
numai pre Român, când vede ceva minunăție pre la orașe, 
escliimând în al sân graiu satiric: „Ce belea e Neamțul!" în
țelegând sub Neamț pre or! ce străin, afară de Komán și de 
Ungur.

Or! cum s'ar întorce foia remftne adeverit, că poporul 
noslru în genere și mai cu samă, a înbrălișat preoția și în- 
vâțătoria, fără de a cugeta sau a asera prin acésta, că de alte 
cariere, ori ocupațiunl ar fi fost strein ; ■— numai cât în de 
tot mică proporliimc relativ eu starea s’a numerică, socotit 
fiind el la 4 milione — aci în Auttro-Ungaria.

Măiestriile și alte ocupațiunl de subsistență, ce le au alte 
nemuri, au fost și póte vor fi și pentru el, ca și pentru stră
bunii söi, Romani vechi - un „Ars sordida“ pre când cartea 
și învățătura a fost și va fi pentru el un „Ars nobilis“ — un 
lucru sfânt și plin de respect.

Dar am fi forte ne practici și ne politici — dacă am 
lua afară ca causă, la cele ce le (Jicein, situățiunea politică și 
politica timpului de acum și din trecut!...

Ci în urmă ne pomenim pre buze, cu vorba cunoscută: 
„Cărturari simt pre mul fi.“ Ascultă mulțl advocațl, mulțl 
medici, mulțl profesori, mulțl preoți și teologi!... La toți aceștia 
le treime public, - le treime clientelă, le treime mușterii.

Preafiresce, advocatului și medicului român le treime public 
român- sc; profesorilor români le trebue inșfltute și gimnasiurl 
multe românesc! - car! nu sunt; teologilor cilalilicaț! încă și 
pre la Pesta și Oradea Mare, le trebue comune mari și bogate 
românescl, dar vai, de acesLea suin puține, candidat! sunt 
prea mulțl — protecția nu ajunge și în ultra nu este - - mai 
cu samă pentru cel sârman.

O comuna mică, cu o porțiune canonică mică și sterilă 
cu venit cinat de 20 11. 40 cor. și cu venit stolar de 15 îl.
la an éta clientela ta, căci teai cualiiicat atăța și atăța ani; 
- - ér în urmă ai purta barem economie, ci economie nu ai; 
ma, ea pretinde ham, precepere și tărie sau torță corporală, 
ceea ce nu le ai, că-ci tu te-ai dedicat studiilor și literilor — 
și ți-ai mâncat banii și tăria trupului prin fabigiăle ce le-ai 
avut când erai la școlă...

Ce este? - Este concurința ómenilor de școlă pre tóté 
terenele, este lupta pentru subsistință, și dacă acésta luptă se 
va îngroșa, e de prevéfjut, fără mult spirit profetic — că în 
line o se ne treijim la un „proletariat de înteligință!?“ Am cjis 
că e de prevédut - dar, „tempóra mutantur“ ér’ Italianul dice. 

; ¿Veder emo ¡“ — — —
Sunt acestea tóté, lucruri cunoscute; —le-am amintit acum 
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și aicea, cu ocasiunea începerei anului de școlă, când trebue 
se ne aducem aminte, că «ce multă trudă și cât de mulțl lucră
tori mai sunt, 6r secerișiul este puțin — Că, astăiji, mai mult 
ca ort și când, ațâța copil de român p. es. sunt dațl la școle 

concedem, se nu ve mirați ■ ■ concedem noi și crescerea popo- 
rațiimei, în cât, d. es. în Blaj se deschid și așa numitele 
„clasele paralele,,“ ne fiind permis dela Ministru, un număr mai 
mare ca de (50 elevi pentru o clasă. Și nu numai institutele 
nostre confesionale sunt prea cercetate de ascultători și învățăcei 
— de a lungul și curmei,lișul țerei, la institute germane, ma
ghiare, săsăsci simt o droie de băieți de-ai noștri!, cari, afară 
pote de religiime nu capătă nici o instrucțiune în limba lor. 
Ce se facă apoi, aceștia la teologie și ca preoți ?

De-ahmgul și curmei,lișul țerei sunt forte cercetate insti
tutele de învățământ. ale altor neamuri:

Un esemplu din mai multe!
La Institutele de învățământ din BisLriță — maghiare și 

săsăsci pre a. 1900 001. au fost înscriși Români greco-catoliei:

1. La Institutele ev. luth. A. B.
a) Băieți 1. la elementare . . . . 21.

„ „ 2. la gimnasiu .... 44.
b) Fetițe. 1. La elementari' . . . 10.

„ „ 2. La superiori' .... 10.

2! Școlile. civile 'unauresci și de stat:
a) Băieți.....................................................47.
b) Fetițe (áll. polg. leányiskola) . . 21.

3. Școlele catolice. Cu totul: .... 40.
4. Elementare de stat (El. áll. nép. isk. . 32.

Suma 225

Adaugem apoi pre elevii români de rel. gr. or. cei delà școlele 
civile săsăsci și școlele de meseriași și vom avea 250 sau și mai 
urniți iii de român la școlele ne-române din Bistriță. Un 
număr destul de mare. xVcestora, afară de celor din școlele ele
mentare de stat, lc-a propus religiunea în trei ani de cjile preo
tul din Șiomfalău în limba maternă cu bun succes. Și s'a pro
pus calhechismul mare și mic; istoria biblică, testamentul vechili 
și nou; apoi claselor superióre de băieți și fete, Istoria bise- 
ricéscá, Etica, și unele instrucțiuni de liturgică; dar’ numai 
Sâmbăta după amcaijî delà I 5 őre pentru un salar de 50 II. 
pre an. —

Nu e dară Românul un popor destul de iubitor pcnl’u 
carte, pentru școlă și cultură? Ba, întrece pre celelalte popóre 
ale Europei, căci alte poporă se useză de școlă numai pentru că 
sciind scrie și ceti se potă, întreprinde o mia și o sulă de alte 
ocupățiunl.

Căc> ; Lumea, Europa și noi Romanii, înțelegem sub „cul
tură“, mai mult așa cjisa cultură de carte, cultura de sciință, 
și politică sau cultura spiritului. Audim vorbinduse de poporă 
cultivate și de omeni culțl cum sunt Franccsii. Englesii, Ger
manii, Olandesii etc. Dar ore tot individul germán, tot individul 
frances, poșede cultura spiritului sau a cartei? Ore tot inclovidul 
franees a trecut prin giiimas și academie ? Noi ijicem, că 
agricultorul sau economul nostru e chiar așa de cult ca și ori 
care german, frances !

Cum ?
Un om, un țăran; om onest fiind câștigătorii! de pânea s’a 

pre cale onorabilă, cu minte și cu precepere. cu purtare bună 
și cuveninciôsâ față de lumea esternă, cu supunere față de legi 
și de mai marii săi, - cu generosit te față de ce e sânt și 
nobil; față de biserică, școlă și alte fecopurl nobile și filantro
pice, crescătorie al familiei sale întru omenie, morală și dreptate

— este cult, este cultivat, este „om“ între oisenl, - - este ..cetă
țean" între cetățeni. Chiar est mod un măiestru, ca și un ijileriu.

Ei au cultura nalurei, au cultura sufletului și cu cultura 
moralului, fără de care cultura spiritului este numai un abor, 
un eter fin, o spoială, o față-morgană. Acftsta cultură au 
avut'o lumea dela început și pre ea s’a hasat eonștituțiiinea 
■umanității, mai mult ea pre legile positive și private; ea a losl 
un drept public natural și divin. In dată ce s'a schimbat mo
ralul lumei antice, cu moralul lui Christos și al bisericei creș
tine ce au folosit legile greciei, Borsiéi și ale Romanilor sau 
galilor alpensi? îndată ce spusă o consliluțiune basată pre un 
moral divergent de moralul evangelii, numai de cât răsări o 
constituțiime politică și socială nouă in „moribus et legibus“, 
deși moralul vechiu, < a un moral hasal pre teismul șî „mono
teismul omenimei, a rămas prin tóté timpurile ca umil ce a 
formal legea umană și naturală. Căci: „Ac a rend lege, ei- și 
suni lege!...“

Cine nu a auijit nu a cetit, emu se numesce Europa 
apusaiul, astâi,li cultă și eirilisată. Pentru ce? Nu pentru că 
tot omul din aceea parte ar fi educat și îmbrăcat in cultura 
clasică a Universităților și gimnasiilor, - ci pentru că au 
instiliițiuni bune de crescere și cultură, in cari se cresc și din 
cari es omeni deștepți și apți pentru a trăi. In apusul Europei 

mai tot individul, precurgând clasele elementare sau și cele 
medii, se dedica la multe și varii ociipâțiunl n,u nuiuai de cât
— ('ă|fe potă trăi. Dar școlele elementare trebue se le facă, 
căci el nu póte fi nimica, nu pute lucra nimica, nu póte între
prinde nimica, nu póle merge nicăirea, nu póte trăi nicăirea, 
daca nu sci - - scrie, și ceti ! Aici, apoi școla este basa vieții 
și nu ca la noi, se considerăm numai atunci școli de școlă. 
când am ajuns se | otem lu i iiimi diai după carte și după 
peană, și nu ca la noi unde nu se recitéza mai nici odată 
adagiul: „Nou scolae sed ritae discimiii." Nu, școla la ei, 
este considerata, in mare parte, așa ca prin școlă se potă fi 
cineva soldat, ca prin școlă se potă li cineva măiestru, ca prin 
școlă se potă fi cineva sculptor, architect, mechanic, fabricant, 
tipograf, fotograf, eantonef-, conducător de cale ferată, ofiiciant 
postai și nu ca la noi se Iii numai popă, profesii, învățător și 
advocat. Rusă odaia școla sub acestea considerațiuni, și având 
scopul vieții praclice, Românul ar trebui barem de acum în na- 
inle se considere școla mir mult ca Mama deții, că Compasul 
unei vieți, a. cărei valuri nu le pricepem, că in călr'o ne vor 
mâna debila barca rola ?

Te miri și ți-e milă de un bet pariul*, care se năcăjescc 
cu fiul seu, sc’l facă se absolveze gimnasiu! - și acela rămâne 
câte doi ani in o clasă ! Sunt părinți, cari văd destul de bine 
că pruncii lor nu au nici o capacitate pentru carte, sau nu au 
pasiune pentru sludiarea latinei, istoriei sau matematicei. Pole 
că au pasiune pentru altă carieră. Și totuși ii necăjesc cu gim- 
nasiul, cii grecii și cu latina. Au nu este acesta un lucru în 
contra pedagogiei, în contra natúréi?

..Școlă* școla, școlă, scumpă Roiminime, dă fiilor tei, -
Școlă se trăiasa în viâță și prin școlă se potă fi măiestri buni, 

industriași buni economi buni și omeni descepțl și de caracter.
In acest spirit., privind școla. ■ se dorim ca Școla română 

se întloitiscă și se-șl ajungă scopul, ér’ elevii ei prin dânsa să 
se potă forma omeni în societate și campioni aprigi și rigii.il 
în luptele vieții.

SOIRI MĂRUNTE.
Introducerea parochului nou denumit în Bistriță, aM. O. D. Ge- 

rasin Domide s’a făcut la 19 August a. c. cu ocasiunea serviciului 
divin în biserica parochială de cătră Rév. I). loan Georgia 

rigii.il
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canonic episcopese. După Introducere a urinat banchet la Ho
telul ..Regele Fn/ariei.“ unde a fost o mulțime de ospețl aleși, 
între cari și Iluștriiatea Sa D. Comite suprem (Ir. Bethlen Ral, cu 
vice-eomil. CuaJes, Gr. Bazar Imre, din Siomfalău locuitor în Bis- 
li iță, Preș. trib. Kendefi Domokos, colonelul c. și rog. dela miliția 
comuna; Parochul rom. cath. Petru De.cei. Directorul gimnasial 
G. Fischer și alți. Se înțelege de sine că la o atare convenire 
ilustră, toastele încă nu a, lipsit.

„Se trăiască !"
Manevrele corpului 12 se vor afla intimpul de 25 August 

până la 15 Seplembre in linului Gherla, Deșiu și Beteag, și 
anume esercițelcp de reg. II de în fanlerio dela 23 August până 
în 1 Seplembre la Gherla. Esercițele de brigadă tot acolo dela 
1 pană la 15 Seplembre. Esercilele de divisiune dela fi - 12 
Septembre la Dej. Manevrele de corp la 13, 14 Seplembre la 
Beteag, Dej, și Gherla.

Comitetul despărțământului Solnoc-Dobâca al „Asociat urnei 
pentru literatura românii și cultura poporului român“ Invită pe 
toii membrii despărțemcntuhii și spriginito ii progresului cultural 
al poporului român la Adunarea cereuală ordinară care se va 
linca la 29 aug. st. m 1901 în orașul Gherla (redutul orășănesc) 
la 10 ore a. m. După ameatjl la 2 ore banchet comun în ho
telul „Corona.“ Insinuările sunt a se hicc până în 28 a. 1. c. 
in librăria. „A. Todoran“ Gherla.

Petrecere. Tinerimea română din Gherla și jur îuvită ou. 
public la Petrecerea cu dans ce o va aranja din incidenltil 
adunării despărlementiihii Solnoc-Dobâca al „Asociațimjej pentru 
lit. și cull. pop. român“ in sala redatului orășenesc din Gherla 
in favorul despărțeinetului. Începutul la 8 óre sara.

-o—

Gâcitură magică.
de: Frunză.

A

9

1 n 1

u t e 2

3 b a p à r 3

4 Dl i t n 1. r b 4

5 0 li Dl 0 i r 1 e r 5

(> V c t b a i t a, h a 6
| Dl e. n V h (l n u c 1 ni i 1

7 u ■? e i e 1 a 11 l O a 7

8 m c a i 0 a s u 8

9 a i e U. 1 o c 9

10 i t i u i 10

11 1 a r n I11
12 b 12

ti

Literilc din acăsta figură să se aranjeze astfel, că cetin- 
du-le dela stânga spre dreapta se dec nume de urmàlôrea în
semnare :

I 1 Literă din alfabet.
2- 2 Nume bărbătesc
3 3 Oraș lângă lordano.
4 4 Regat.
5—5 Oraș in Ardeal
fi fi Nume femeesc.
7- -7 Joc național românesc.
8— 8 Un renumit inventator al inelelor electro-technicc
9 9 Poet românesc.
10 10 Planetă.
II 11 Adiectiv.

12 -12 Literă din alfabet.
13 13 Un nume unui poet românesc renumit; tot acest 

nume resultă cetindu-se și dela A B. —

Gâcitură de citate.
Din următorele (1 cilale e a se scóle câte un cuveni; 

aceste șasă cuvinte ne vor da un nou citat lot referitor la carac
teristica femeilor.

1. La femei lotul este inimă, chiar și capii. (I. Paul.)
2. Stai departe de lemee, ea se pare raiu, și-i iadul adevărat.

(Proverb italian)
3. Femeia pole ferici numai prin ascultare, o feinee ne-

ascultătore e blăslămul bărbatului (Sofocle)
4. Fenice destinul tău est«": a iubi și a li iubită. (Al.lleer)
5. Iubire credincioșii, este numele prim Iii lexiconul feme

iesc. (Schiller)
ti. Conceptul vorbelor femeesci e cuprins în singurul cu

vânt: nestatornicie. (Clumiso)

I. Nițu Pop.

Deslegări de gâcituri.
Gâcitură de șacli de Maria Cute.an din Nr. ÎS—11.

In drumul vieței osteniți 
Adese ne oprim
Spre anii tineri și doriți 
Cu drag se mai privim.

Că numai cine n’a lăsat
Cu lacrimi un iubit
Spre care gândul nencetat 
Se'n torce fericit.

De ar li vieța după noi 
Se facem cum voim 
Am duce lumea înapoi 
Cu foc se mai iubim.

Gâcitură săritdre de : Frunză.

„Totul Pentru Națiune
Le au deslegat bine: Domni și D-șorele: Sabina Deleu, 

Siciu; Adollina Borza, Alba-lulia; Maria Pinciu, Hosman; Maria 
Vladii, leșelnița. Nicolae Câlnicean, Ciclova-română; Nicolae 
Coroiu Ponoreanul; Andreiu BugnaHu, Karczag; loan Pampu, 
Hosman ; Alesandru Borsa, Alba-lulia. La deslegarea gâciturilor și 
alte eorespodințe în „Rev. II." numai numele acelor persone se 
vor publica din a căror familie abonează cineva Revista.

POSTA * -x- *

« REDACȚIUNEI.

D. B. M. S.
D. A. Popp
Veronica din Selagiu. Mulțumită și Salutare !

■ vom satisface, dacă vom afla de consult, 
vom vodca - numai ve rugăm de păciință.

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



REVISTA ILUSTRATĂ IV.
M* M* M* M* M< *b Mr Mr Mr Mr *1* Mr V . ! » » ? < • * • I • • ■ • « . ! • <» f • - t • • ••• • J • • t « e,

-i'
1 I I t 

*b <•’ *b -b
I

••y» «y» «y* •*(*« 4*
i J i ; J i ; • »A« »3« kî • • 4 •

Is vor ieftin
Tipografia A. Baciu

Bistriță, str. Lemnelor 44.

pentru înseinarea și procurarea

următorelor:

Cărți pentru scólá și privați, 
Recuisite de scris și desemn, 
Recuisite de cancelare =
Hârtii de epistole, cuverte,
Casete, etc. ete.

Albumuri pentru fotografii, 
Albumuri pentru ilustrate, 
Albumuri pentru poesii, ete.

Cu cele mai ieftine prețuri!
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Aducem la cunoscința on. public acesta nouă tipografiă, provedută 
cu cele mai bune mijloce technice, aranjată după stilul cel mai nou unde 
putem esecuta ori-ce lucrări aparținetore artei tipografice în cel mai 
scurt timp, precum:

Tipărituri de bancă, 
BILETE DE VISITÂ 

Cărți și broșuri.
Foi periodice, 

Bilet» de logodnă. 
Invitări la nuntă,

ANUNȚURI,

Registre,
BILANȚURI, 

Compturi, 
PREȚURÎ-CURENTE 

Cu verte.
Anunțuri funebrale,

CIRCULARE.
Comándele se esecută promt, cu acurătâță, cu cele mai eftine 

și mai moderate prețuri.

Tipografia A. Baciu
Bistriță, str. Lemnelor 44.

Compactaría și prăvălia

F. STOLZENBERG
BISTRIȚA (Besztereze). piața mare.

Se recomandă pentru efepturea tuturor lucrărilor de compactorie modernă, delii cele 

mai simple, pernă la cele mai fine lei/ălurl de lax, pentru cărți de SCOlă, Cărți bisericesc! și 
de rugăciuni etc. etc.

Asemenea recomanda on. p. prăvălia sa bine aranjata cu totfelul de recuisite de 

scris, de desemn și de cancelariă, cărți comerciale, cărți de scolă. caiete de scris, 
notese, penițe de scris, ceruse, tăblițe, casete frumose și hârtii de epistole etc. etc. 

Mare deposit de tipărituri.


