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Creștinism și Românism.
Din Isteria eivilisațiiiniî popornhii român.

Poporele rustice și ne invețale au identificat in genere 
h‘elii)iunea cu Națiunea. Popoie de sânge divers, fiind insa de 
aceea credință oii mărturisire sau dogmă, s’au credut apropiate 

consângene și orî cum de un neam. Se nu mergem mai 
departe! Românul rustic aținut și mai ține și astăijl pre Muscal, 
fiind că-șt face cruce, ca și densul ■ • de un element aprope 
consangm în naționalitate cu densul .. . Lai nu mimai poporul 
nostru — ci și altele au fost și sunt asemenea. Așa a fost cașul 
cu Isac Zabanius și cu fiul seu loan Zabanius, pre la anii 1676 
și 1690. De sânge slovaci, - dar fiind de confesunea lulherană 
și tatăl și fiul, la Sașii lutheranl din Sibiu, au intrai in funcțiuni, 
unul ca preot, și altul ca prolonotar.1

1 Părți alese din Istoria Transilvaniei p. 87. 88.
2 S. Theofanes in cronot. ml. an Constant. M. 20.
3 Acta Sanctonnn Ilungariae ex 1. Bolland. Cassoviae.

Purcecjend din acesta ignoranță sau slăbițiime a poporâlor, 
înțelegem apoi pentru ce Imperatorcle Trajan, vrând se contopescă 
pre dacii rămași în element roman sau latin, a demandat ca 
toți Idolii sau Qeil popoportilui subjugat daco-scitic, să se dărime, 
ca rămășițele acelui popor apoi să se închine 1,leilor și Temple
lor romane nou ridicate, și din Italia aicia transplâniale. 
Prin acesta acel împărat glorios a Intenționat mormentul religiu- 
nei naționale a dacilor și pre domnirea reJigiiinei romane cu 
t.otăl puterea; adeca mormentul națiunei dacice și csistința 
națiunei romanice sau esistința unui popor nou, in una țeră 
nouă. Cu tdte acestea, deși scopul s’a ajuns, putem dice in 
mod perfect, - totuși vestigiă și suvenir! dacice au esistal și 
esistă până astădl în acestea țerl, în grai, și in port; in 
temple și statue. pre care le-a scrutat și descoperit in mare parte 
chiar și un archeolog maghiar din timpul modern cu nuinoJe 
„Torma Kărolp.“

In urmarea planului politic, alui Trajan, pământul Daciei 
s'a și împlut de pcilățl romane. de Temple italicii, de cari 
sau aliat și au remas destule în clasica Transilvania, și mai cu 
deosebire in pămentid istoric al Hațegului. ..

Insa cu tute acestea ve-hiâ religiune politeistă in acestea 
timpuri la tdte poporele vechi, er.i pre pragul mo.țil, era pre 
calea adioului etern; o nouă religiune, un nou moral, o nouă 
credință, o nouă idee era la ușă. era sosita. Lumea gemea 
de doctrinele evangeliuhii - și omenii se agitau de puterea 
cuvântului, ce eșia din gura Apostolilor!...

Iniperatiil Trajan. aducând in acestea teri colonii romane, 
- e.c foto Orbe romano in/initas eo copias bominam transtulerat 

ailayros et lTrbes colendas". cum dice Epitropiu ; intre acestea 
colonii, inulțl omeni erau, deja crescin! facuțl cu trup și suflel, 

ma se dice, că erau chiar de. aceia, aici venițl cu Trajan 
cari cunoscuse pre Petru și pre Pavel.

D-l Mangra. a scris forte bine in „Familia“ a 1881, „Despre 
continuitatea ne întreruptă a elementului roman în Dacia," când 
dice scriind: „Romani cari împreună cu limba națio
nală, aduseră cultura și creștinismul din Italia in 
Dacia, avură î nituita misiune de, a fi Apostoli creștinismului; 
între poporale barbare.ee se strecurară prin patria lor, 
și de a domoli selbătăeia prin morala creștină și prin 
ci vil isățiunea lor. Mai vechi la. Dunăre, decât tdte tre- 
I urile germani* (celtice!) și slavice, Romanii avură cei 
din lăiii, aședeminte de cultură ierurchicobisericescă 
organisată in părțile acestea.

Teofan, patriarchul Conslatinopolei, mărturisesce, că încă 
din timpurile lui Galien (259) se allau preoți creștini in Dacia;2 
și iarăși: La finea se Iubii 111 aflăm aici, atâția creștini, în cât 
ei formau o episcopi'i numită: „Sisciana" careu, după Martirolo- 
giul român, era o cetate in Pauonia antică - colonia nobila 
comună3

La începutul secliihii IV Constantin Marele, învingând pre 

barbare.ee
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goți a întrupat Dacia cu Imperiul roman și astfel în acest timp 
Românit erau în Hore cu privire la libertatea și vieța lor reli
gioși și națională.

La primul Sinod ecumenic (limese) de la Nicea (325) unde 
se condemnă ereticul Aria, Romand din Dacia au trimis acolo 
pre Metropolitul Teofil, care a fost de naționalitate romană.

Românii din România, Moldova, Transilvania și Bănat erau 
creștini din timpurile cele mai apropiate de descălecarea lor în 
Dacia: că-ct pre timpul lui lustinian. când acesta frânsë puterea 
goților, și le cuprinsö o mare parte din Dacia, el s’a îngrijit 
ca credința cea adevëratâ se prindă rădăcini adèncï între Ro
manii din Dacia antică, care n’a fost alta, de cat ținutul de 
lângă Dunăre, opus Daciei ripense (Daciae v. Daciae ripensi) în 
care a fost cetatea Strove pre cum arată Brocopiu în cartea IV.1 
Mai ales in respectul eclesiastic, Românii din ambele Dacii, 
ajunseră la atâta maturitate in cosei ința națională, în cât 
se organisait în biserica națională, independentă. Imperatul 
lustinian, vrênd se înalțe locul nascerit sale, ridică tronul archi- 
episcopesc din „Prima lustiniană" (Acrida) la rangul de Archie- 
piscopiă auticefală, supunând jurisdiețiimil sale pre toți episcopii 
eparchielor Daciei ripense, Daciei mediterane, Tribaliei, Dardaniei, 
Misiei de sus și a Panoniei2.

In timpurile fatale a invasiimei (Jrdelor barbare în Dacia, 
Românii se adună la lași, pentru a se consulta că ce se facă 
în atari timpuri fhictuoșl ! Aici decid a române fie-care la vatra 
sa părintească ; mai bine a suferi și-a indura ort ce calamități 
esterne, decât a-șl părăsi vechile cămine, de cât a se despărți 
de țera lor, și mormintele părinților, soțiilor, fraților și surorilor; 

de cât a-șl părăsi casa și masa ; ogorul și codrul - moșia 
și hotarul - vechile lor patrimonii, câștigate prin sângele, ce 
a curs din atâtea pepturî de Roman la Sai miseglietușa - Vul
canul Daciei glorióse și viteze!... Românul, a voit a réméne 
în patria sa. și a nu se duce din un loc în altul, în contra 
naturii sale,... da, că poporul nostru, este un popor de casă 
și de vatră ; este un popor stabil, și nu ca alte poporö, 
căror nu mult le pasă de casă și de masă, de câmpul și de 
lunca copilăriei, ci se duc, și se duc numai se dee de bine. 
(L’bi bene, ibi patria) Românul, nostru popor conservativ în 
multe ; dar conservativ de minune in privința cosmopolitismului.

La anul 274 Aurelian ’șl trage legiunile din Dacia vechia
- (Audițl Roszler, Tiu î falvi, și Réthi - mimai legiunile!) și 

le transportă în Mesia, curea apoi se numesce: ..Nore Dacia r. 
Daria“ sau și Dacia Aare/iană în curea locuese până astădi 
frații noștil Macedo-Români fiind că o mare parte din ei locu
iesc în ținutul vechei Macedonie. — Românii, de aci din Mesia, 
au primit evangeliul cu glótele, câți nu erau încă creștini. In 
seclul IV episcopul delà Martianopole — se află de față la 
consilul general din a. 325. la Nicea. Și in aeéstâ Nouă Dacia

- aureliană, cu începutul seclidui V. se ridică mai multe epis
copate, pre cum seim din epistola Sinodului, adunat in Mesia 
înferioră la a. 458 o epistolă subscris.? de mai mulțl episcop!, 
și adresată, impëratiilui Leone - in care ’1 încunoscințează despre 
uciderea episcopului de Alesandria, a lui Protețiu?

Vedem din acestea date și acte istorice că întreg elemen
tul român până în seclul IV se creștinase. Acestea date scurte, 
din istoricul creștinării poporului nostru, de aceea leam ci- 

tat aicia, deși forte pre scurt, - pentru ca să se vadă clar și 
lămurit, timpul, când s’au creștinisal Românii, se afle ori ciner 

,din acesta espunere a creștinării elementului daco-roinan 
din Dacia, cmn-că Români au fost ei mai dirtlâiu, cari an 
primit religiunea lui Christos; și prin acésla. nu numai, că șiau 
conservat naționalitatea etnică, - dar au fost și un factor 
de civilisățiune, întru înblândirea ordelor barbari', cu cari veniră 
în atingere.

Increștinându-se dară poporul daco-român, civilisațiunea 
și cultura sa au fost vii și au mers mână în mână cu religiunea 
sa, cari i-an conservat limba și numele seu. Da Numele seu? 
Căci numele de „Român“ i-la conservat numai și numai religiu- 
nea s’a făr nici un comenlar! Românul rustic și astădi sö ține 
de „Român“ nu atât din punct de vedere de rasă, și de etno- 
logiă, ci mai vârtos din punct de vedere religionar. — el este 
Român, fiind-că vorbesce românesce dar românesce se rogă 
el, muierea și pruncii lui la D-cJeu ; românesce aude el cânlân- 
du-sé în biserică și lăudând pre d-deu ; românece aude el 
la îngroparea morților, — la cununia tinerilor; românesce i-se 
cetesce lui la sfințirea caselor, la sfințirea țarinilor; — româ
nesce i se cqtesce când e morbos! - El e Român curat, și 
ca Român postesee posturile și nu bagă in gura sa bucată ne 
iertată ■ ca cei, ce nu simt Români. - Românescă e biserica 
sa, românesc! sunt sărbătorile sale; românescă e pomana 
sa pentru mort și sunt românescl tote și tote datinile sale 
religiose!...

Ce s’ar fi tăcut acest popor, fără istorie, fără carte, fără 
desceptare în timpurile cele vechi, și în era feudalismului;

- ma, în timpurile când „érdele barbare veniau ca și lăcuste- 
în agril semânațl — și în timpurile, când istoria era pentru 
Român, cum a un episcop catolic mi „Oculus mumii!“ 
Ce s’ar fi făcut acesta ginte dacă densa nu ar’ li avut o- 
altă istorie puternică, adecă Religiunea s’a pentru carea el era 
Român, și care nume, cuprindind în sine scumpa și draga sa 
religiune nu l’ar li dat pentru o lume, — cupridind în sine 
scumpa și prețiosa sa religiune, de care era legată cu calene 
granitice limba sa, in carea și numai prin care se pote ruga 
lui D-deu, manifestându-șl și esercindu-și credința s’a avitică, 
cu carea s’a desceptat pre acest pământ. câștigat cu sângele 
în resbelele lui Trajan de la Turda și Sai miseghetusa ? ... Drept 
a scris Borfmiu dară: „Non tantum pro vitae, qaanturn pro 
linguac, mcolumitate, certasse rideantur !" Și întiu adever, Pronia,, 
s’a îndurat, de poporul român credincios, de acel popor cu mare 
reverință și frică față de cele dumnedeesci, de acel popor, ce 
și-a pus și-și pune unica speranță și mângâiere în biserica s’a, 
care nu a avut și nu vedeau altă persona mai de încredere în 
lume ca pre preotul seu, după cum a scris și un erudit, națio
nalist dintre ai noștri!: „Noi seim una, - bunul, blândul și în- 
teligintele nostru popor român, are o inimă plină de cele mai 
nobile aspirățiunl, că el trece prin foc și prin apă pentru pás
toriul söu sufletesc, ori bărbatul seu conducător, dacă aceștia, 
prin tractament corespundâtor, au schit, se-i câștige încrederea, 
au schit sé-1 convingă, că-i voiesce binele și propășirea!"4 intru 
adever, mulțl Bărbați au cutrierat pământul Românilor, și toți 
s’au stins, toți s’au dus și nu au lăsat nici urmă după ei cum 
nu lasă paserea în aer. Adecă: „Apa a. trecut și petrile au remas“, 
de ore-ce „Apa trece și petrile remân!...

(Va urma.)

4 Or. Greg. Silasi. — Kspositia română din Sibiu. —

1 Petru Major. Istoria bisericoscă. —
2 Novela 11. el 131.
3 P. Major. 1st. biserieescă.

: • : • ;
•

Când va fi çliua din urmă...
- Dies irae, dies illa!

Când t-a fi dina din urină,
Și de-apol,
Ce cei face Morte cruda
Fără noi?...

Fără noi. cari ne vom stinge 
Și nom fi.
Se mai moștenim o lume,
Ce-a peri:
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Fără noi, ce ne vom duce
Atunci curund.
Unii în liaiu, lângă lumină, 
Alții-n Iadul fără fund?!

Lacrimi, lacrimi de durere
Și necaz,
Uluit ați curs pre a mea față,
Și obraz:
Căci a lumei negră sorté
Am gustat, -
„Ce a mii mai dulce-n lume.
Aia lăsat!...“
Și-am gustat fluidul negru
De venin.
Din pocalul lumei cele
Vitrege și eu suspin.

Dar' când o se piară lumea,
Ea ardând,
Se te ved, deu, și eu Morte -
Atunci plângând,
După lume, după omeni
Că nor fl:
Las, se plângi cu întristare,
Scil tu scil,
Cum am plâns și eu odată
De amar,
Las' se plângi... și eu vom rîde, 
„Ho! ho, ho! Și ho, ho, — ér.

Ce vor face Șerpii negrii
Veninoși - -
Și Cameleonii iarăși*
Schimbăcioșl,
Gând vei arde, lume, lume
In un foc ?...
Cum vei plânge Nedreptate -
Ne-a vend loc
Se mai locuiescl pământid
Păcătos : —
Și tu negrii Viclenia
Cu al teu tip neguros! ?

Câte pepturl însetate
N’am vâffut,
De Dreptate — și o caută — 
Atât (Ze mult.
Pre pământ în dar o cauți:
N'are loc,
In zedar, cerci fericire
Și noroc,
Căci de-ar scobori, sermana,
Pre pământ,

Ce gândiți, ar înghiti-o
Nedreptatea — la moment!

De prisos, âmblă cu lampa
Ore când
Diogene, din vechime
Căutând
Om și omeni și Dreptate:
N’a aflat!
Filosofu-n dar se duse
Și-a âmblat
I)ece ani după Dreptate
Tot setos, —
Necăjit ca n’o aflase,
Nu s'a-n lume, mai întors.

Ce vei face Nedreptate,
Unde-i sta,
Când va arde și în flăcări
Va-n nota,
Cuibul teu, acestă lume
Și-a peri ?
Ce. vei face. Pismă sordă
Unde-i fl ?

Ce vor face Șierpil negrii
Veninoși,
Și Cameleonii ârășl
După vreme, schimbăcioșl ?

Ce veți face, pofte negre 
Sensuall,
Și voi trântori fără» lucru 
Sard’napah,
Cari strigați în lumea, largă
Toastând:
„ Vivat, țara, națiunea !“
Dulce bând ...
Er’ Națiunea, unde este,
Cei cu ea ?

Colo afară-n câmp, muncesce, 
Să oe potă susținea.

Ce veți face, ce. veți face 
Trădători,
Eflalțî, fără de suflet
Vîndetorl ?
Voi, ce nu vreți a cunâsce
Pre popor,
Patria, părinții vostril,
Ce cu dor,
V’au nutrit, la sînul dulce
Și crescut,
Ce veți face, când va arde 
Lumea, tâtă-n un minut.
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Ce veți face, când m aide
’N mare foc
Lumea tată ?... I)eu atuucia, 
La un loc
Cum veți arde Scorpii, Hidre, 
Cameleoni,
Șerpi, Balauri, și Hiene

Vampirionl.
La un loc! Scrum și cenușa!
- Așa dio!

Hră eu voiu sta de-o parte
Și voia r'ide: Ho, ho, ho!

S. P. Simonu.

La scólá.
1

Eram în Blașiu. Ținem prelegere la clasa IV normalii. 
Clopoțelul sună — 10 ore și in ciulea șciMei se începe un toi. 
crescând din ce în ce, prin înbulzala fragedelor ființe, cari ca 
albinele din coșnițl părăsau șalele de învățământ și frănSanlau 
aerul rece de ernă, săltând veseli, ea mieii primăvara.

Cofărițele sgugulite lângă zidurile țapene ale școlei, ca si 
buhele între flori, începură a se clătina incunjurate de stu- 
dențl.

Totul era plin de vieță și părea că edificiile se rădică 
în aer.

La Mijlocul băncei din fundul salei in care prelăsasem și 
acum, ca și de altă-dată, ca întotdeiuia, ședea singur ca cucul 
— Simion, un băet ca de 11 ani, frumos, cu o față blonda, 
bujorată, bine desvoltat, deștept, cu ochii conținu scăldați în 
lacrimi, cu judecata unui matur, trist ca salca din cintirim, 
cu cotele rezimale pe bancă și palmele lipite de urechi, ca 
bucuria, ca unduia atmosferă, pătrunsă intre părerii răsunători 
ai salei, — se nu lovescă în sufletul densului, se-i remânâ 
gândurile, ce se resuceu în crerul lui neconturbate, inima in- 
vălită în jale și durerea ne mișcată.

îl privii mult așa.

Odată, pare-ca se însenină orisomil grijilor lui. Redică 
capul, privi ingrijal în jur: nu era nime; scóse din sîn, 
de lângă inima cu durere, ceva învelit întro batistă veche ca 
și năcazul lui, dar incă curată, o desfăcu, o duse cu sfințenie 
la buzele lui tremurănde. .. un sărut doios și ér o aședă la 
locul de unde o scose. Două briliante se rostogoliră pe fața lui 
tristă ce o ascunse iute in palme.

Tot așa făcuse, baetul acesta și in orele trecute. Fusesem 
martor la umile lacrimi, jurate ca cristalul, prădate din ochii 
lui nevinovați si trist! în cari, de câte ori privăm, plin de 
compătimire, nu vedem, decât espresia unui vulcan de dor 
aprins, oglinda unei inimi torturate. Cu un interes nespus de 
mare, îl urmarăm încontinu si inima-mi mi se sfârșa de 
jalea lui.

Trebue. se cunosc tempestatea infiorătore ce întunecă 
sorele bucuriei lui copilăresc!.“ Cu pași încețl, cw un suflet 
compătimitor, cu o privire blândă mângăidsă, me apropii de 
el. Școlarii eeialalțl observară mișcarea mea și la un moment 
formară, o rota de ochi curioși în jurul nostru. Nu voii a tor
turii pe serinanul băet in presența lor și astfel planul îmi 
slmră in vént. Stai! inii cugetam la mine acasă, în sîn- 
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gurătate, voi putea neconhirbal și cu succes a satisface dorin
ței și chemărei melc.

„Unde ești in corlei?“ - il întrebai.
„La N. rotar!“

- „Cu cine?"
„Numai singur!"
,,Știi unde e locuința mea?"
„Știu la peste drum cu rotariul!“
„Ei bine; la 11 ore vei merge la „Consum“ am 

an pachetaș și îl vei aduce acasă!"
Gu acestea il părăsii; copii încă se depărtară conlinuân- 

du-și jocul lor vesel ; — el ișl [inse fata in palme.
Era cătiă amecjl Singur în odae, cu capul rezimat pe 

mână, dâdem sbor liber cugetelor insolite de bubuitul focului 
din cuptor, - îmi făiirem interogatoriul cu care ași putea pă
trunde mai adânc, in inima chinuită a sennanuliii Simion. Me 
ridic; • - pășesc lângă terestră ; privire-mi, străbate printre gia- 
niurile asudate, se întinde peste casele ce pipau gros- din hor
nuri și se resfiră vagabondă pre albul sclipicios al zăpeijil. În
tregii natura geme sub povara bătrânelelor. E tristă, tristă ca 
o bunică jalnică, dar nu mult și va reiniineri, și va reîncepe 
farmecul, dragostea copilărescâ. 'fotul va li bucurie, lotul vieță, 
totul dragoste și farmec. Și ore inima omului, apucată sub 
greul sortei, se gemă tot mereu ? ore ei, se nu-i zimbescă au
rora dulce a fericirei? -- Are el, omul, se lie escepțiune aces
tei legi date de D-(.leu pentru mama natură? și ore jalea, du
rerea lui Simion, se nu ajungă capăt? se nu se scuture de pe 
sufletul lui ca gândacii de pe Horea mișcată de veni ? se nu 
se deslipestii de inima lui și apucată în ghiarele unui orcan 
se dispară în estrema depărtare a uitări ? Ra da! .Avem 
cel puțin speranță! O, speranță! de nai li in lume câte inimi 
desperate s’ar sparge ca beșicuțele de apă în orizonul despe- 
rărei! Tu ești firul, rasa binecuvântată. ce conduci pe sermanul 
muritor rătăcit în nefericirile acestei vieți.

Privirea-mi se adună de pe câmpuri și se grăinădesce pre 
stradă. Grupuri, trec studeiBi veseli conversând și discutând.

Câți ti-a venit ? - numai 30 de zioți ! Bravo, pe 
sară!? După ce voi anticipa 20 II. gazdei pentru vipt. Și restul? 

lom boteza ! ele.
In curtea de peste drum, o copilită ca de 10 ani, vioie 

ca o sprintenă c-aprioră, sărea printre columnele ridicate din 
zăpadă. Ea cântă un fel de ciripit păseresc și doi porumbi 
albi ca argintul curat, sburară de sub streșina casei pe umeri 
ei obli și se desmerdară întrun zimbet dulce, plin de dragoste. 
Copila scose din gurița ei și puse in ciocul lor - de bună 
samă mâncare. Porumbii giigulițl îșl întinseră aripele spre a 
sbura și întrun moment păru că, un adevărat ânger îșl ia sbo- 
rul cătră ceriu. Apoi se mai întorse copilita prin curte, scose 
ceva din sînu-i drăgălaș și pe furiș puse între grămada de 
lemne.

O feinee apăru in prag. Ce faci Anulă? Am dat la 
porumbi inamică! așa-’s de frumoși ei; mor de dragul lor! 
Copila fugi naintea mamei, o cuprinse cu drag pe după gru
mazi și se sărutară dulce.

In ușa odăii mele sună un lin cioc?nit. Me întorc; ușa 
se deschide și iatăml înainte copilul așteptat.

- „Poftiți mă rog!“
- „Rine! stai puțin!“ — îl privesc lung; — nu se 

schimbase nimic; tot. aceeași durere, tot aceeași întristare, tot 
aceeași fală amărită și tot aceiași ochi scăldat! în lacrimi.

„Spune-mi dragă băete, de unde ești?“
— „Din satul B. comitatul Treiscaunelor!“
— „Ce-țl simt părinții?“ -
Stelișorele lui se umplură de lacrimi și buzele începură 

a tremura. Mi se părea a fi atins corda cea mai simțitore. Me 
așteptai la ceva trist.

-- „Tatăl meu e mort de un an, a fost preot; er mana 
e în grija unicului frate, ce am și care e econom."

— - „De mult ești în Blașiu?“
„E al doilea an. Ascept inse primăvara, se me duc 

acasă.“
— „Da, după esiimen!“

„Nu! Nu mai studiez. Pe un an suin dator cortelul și 
pe șesă luni viptul. De o jumătate de an încoce gazda nu-mi 
mai dă nici de mâncare și de acasă nici un ban. Apoi și dorul 
mamei abia îl pot purta.“

„Ce știi de acasă ?"
„Nimic! De când suin in Blașiu nimic !“
„Aslăvară cum ai lăsat pe mmnăta acasă?“
„Nu am fost că n’avém bani!“

— „Tu sc-ris’ai acasă?“
„O, de câte ori, dar totdeuna fără răspuns.“
„Cu ce te nutresc! dacă gazda ți-a denegat viptul?“

Simion se roșii ca para focului, plecă ochii spre padi
ment și păru încurcat.

„Spune, spune! N’ai téma, căci vreu să-U ajut.“
„Anula, fata rotariului ! Numai ea e cu milă, îmi 

dă lot ce póte.“
— „Și ce-țl pôle da?“
— „Mâncare!"

„Dar bani?"
„Nu! Nici ea nu are !"

„Serman băet!“ Ore cu puLințâ e că o mamă dulce se-șl 
uite până într’atăta de puiul ei, de ce-i mai drag și mai scump 
în lume; de speranțele ei, mângăerea e.i, de suliéiul ei?! Nu! 
nu se pète! A presupune rău despre o inimă de mamă e pă
cat. Mari trăbue se fie valurile înpedecătore, pe cari o mamă 
se nu le polii, străbate.

„Spune-mi băete! E căsătorit frățiile teu.? și cum se 
înțelege cu mama?“

— „E călătorit și tóté ar fi bune, dar sofia lui e rea 
și tot mereu amenință pe mama că o dă pe ușă afară.“

„Destul !“ Ințăleg tôle durerile lui. Trist e, când omul 
încăj din primăvara dulce* a vieți e persecutat amar de série.

„Lasă băete! l’ortă-t.e la învățătură și D-dău va purta 
grijă de line ?

„0, nu ! Nu mai învăța, nu am nici o dorință, de cât 
se văd pre mama și atunci mai bine cerșesc, mai bine mor 
de càt se me mai despart de ea ; dar nu ! Eu simțesc prea 
bine, ca nu o voi mai vedea, că nu o voi mai... mamă... 
mamă... -

El îșl prinse capul cu manile și începu a plânge dureros. 
Mi se rupe inima, păreu și păreți! casei a plânge de jalea lui.

„Nu te teme băete! Mmnăta e sânălosâ; dar veijl, are 
mult lucru. Nu plânge! Iată ii scriu eu acum se vină la Blașiu, 
se te vadă și se o vedt. Uite eu încă n'am fost de 3 ani acasă 
și am și eu mama bună, dulce, care varsă lacrimi pentru 
mine in tőle rugăciunile ei și eu încă o doresc, dar nu plâng. 
Nu plânge nici tu, se așteptăm; va trece ému asta uriciósá, va 
veni frum isa vară și ne vom stîmpera dorul la sinul iubitelor 
nóstre mame. Tu inse nu trăbue se aștepți până atunci ; inu- 
măta va veni [ieste o septămână sau peste două, lată chiar 
acum îi scriu se vină iute, iute.“

Mă aședal la masă, luai penă și hârtiă și prin câteva 
rânduri grăbite făcui o iconă tristă ca nóptea, a vieți lui Si
mion, a ființei necăjile,

— „Cum chinină pe. mmnăta?“ —
— „Ana!“
0 adresai și cu cinci crucerl alăturați o predai băiatului 

care se legă de amăgitorea speranță ca și navigatorul aruncat 
în valurile mării de o scândură rătăcită.

- „La postă băete ! Și de adî încolo vino in totă (Jina 
la mine. Vei aduce viptul delà „Univers“ pentru mine și cela
lalt concăsan al meu, vei mai asculta câte ceva și in schimb 
ai puțină mâncare și câteva parale.

- „ Viu ! și s’a dus.
Gânditor, cu pași ne siguri, ca unul fără nici o hotărîre 

trecu drumul în curtea rotariului ; nu întră in casa, unde nu-l 
așteaptă de cât ochi răi și gură rea și ca se nu sgribure de frig 
sernîanul băet - începu a crepa cu toporul niscc așchii de 
brad, mai tarijiu scóse ceva dintre lemne și plecă. Ajuns în 
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stradă privi îndărept, nu vedu de cât ochii Anuței căutând 
compătimitori în urma lui. El ii răspunse cu o privire inulță- 
mitore și începu a îmbuca dintro bucată de pâne, ca cel-ce n’a 
mâncat de trei dile.

De aci încolo Simion era mai tot la mine.
A doua rji a venit și Anula. Ea era o copilă frumosă, 

grațiosă, totă inimă, veselă ca un boboc de roșă acoperit de 
rouă în diminețile plăcute de Maiu. Fără sfială mc întrebă 
dacă îi permit se vină cu Simion. Avea o voce subțire, dulce, 
plăcută ca melodia unei vidre.

- „Iun saltă inima de bucurie când îmi văd odaia în- 
frumsețată cu nisce îngerași frumoșei ca voi. Aveți totă liber
tatea aici. Pentru mine sunteți numai plăcere ca și pentru 
Anuța porumbii.“ „Câți porumbi ai?"

„Trei!“ — respunse fata chochelă, — „dar unul mi 
se cam duce de acasă? Atâta îmi sunt de dragi. Simion ia 
adus când a venit la Blașiu.“

Ambi se aședară, ca doi pui de păsărele, lângă cuptoriul 
ferbinte ce ca un copil sburdalnie, se îngâna cu bubuitul lui 
desmerdat. Anuța scftse din sinul ei drăgălaș o bucată de 
pâne, alta de friptură și le dete lui Simion.

— „Mânca porumbelule !“

— „Amândoi!“ - <Jise Simion sfrângând cu grabă bu
cățelele în două dete câte o parte Anuței.

„Fie !“ respunse Anuța hotărită.
Mâncară ca doi puișori și începură a povesti, a șopoti 

încet apoi mai tare. Zinibiră, riseră și în jocul lor copilăresc, 
uitară cu totul că mai sum ș’ eu în odae.

— „VedI S niioiic! - eu nu pot fără tine, dise Anuța 
privind drăgostos în ochii lui lucitori.

— „Nici eu fără tine Anuță !“
— „Așa că noi tot amândoi vom fi?

„Tot Anuța!“
„Gând leai duce de aici, ași plânge, ași plânge de 

dorul tău.“
„Și eu ași plânge dup« tine Anuță! disă Simion.

— „No! Pune Iu acum!“ Și Simion puse palmele în’ale 
Anuței. Ea lovia cu mânile ei albe ca neua și îșl arunca pri
virea plină de farmec în ochii lui, spre a se convinge au cumva 
¡1 dore! ? Riseră amândoi. Erau fericiți ca două turnirele.

(Va urma).

P. Turcu.

DE ALE POPORULUI.
Poesil poporale.

Bade, dorul de la tine, 
Preste multe delurî vine 
Și nu-l pote opri nime... 
Nici țigan cu cetera, 
Nici cioban cu fiu era, 
Fără eu și mândruța: 
Amândoi cu inima.

Cocoș negru, cântă-n cruce
Scolă bade și ti - duce!...
Las’ se cânte-a doua 6ră,
Vină, Mândră și ine scdlă.
Mândra mea, nu m’a sculat,
Pân a fost sbrele-n pat
Și ciurda din sus de sat. — — —
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Sculă, sculă, mei bădiță.
Că surele-i in portiță.
Și ciurda la dmnbrăviță!. .1

*❖ #
Trimis‘o-mperatu caile
La fetele de pe sate,
Se mi porte rochii in Hori
Că remăn fără feciori;
Că feciorii cei frumoși
Toți sunt la Liberă scoși.
Nici aceea mii dreptate: 
înălțate Imperate!
Cei frumoși se călmiescă,
Cei uri(i se vesek'seă ;
Cei frumoși pe car de foc.
Cei hâ(,li cu feti* la joc.
Cei frumoși se duc in lume.
Cei liăiji pun la feti* nume!

** *
Căpitane, Căpitane,
Sloboijime din cătune.
Se mai prind plugul de corne. 
De când plugul l'am lăsat.
Pită caldă n’am mâncat,

Numai prifont ne sărat 
Și-n picidre frămenlal.

*

Me dusei in prundul sec. 
Dorul mândrii se-l înec.
Strigă frunza răchilii: 
„Nu-n neca dorn mândrii !u

Da, de ce se nu-l înec, 
Dorn mândrii-i dor subțire 
Scote voinicii, din lire!?

** *
Dis’a Mama, că mi-a face 
Cisme cu călcâie-n nalte 
Și m a da după Comitate.

Da. Condrale. ce mi-i Imn, 
('.ă mere, sărind, pe drum ! ?

l.lis’a Mama, că mi-a face 
D6ue brâe de mălasă 
Și m a face preuldsă ... 
Mi-o făcut in ddiie ițe 
Și m’o făcut dăscălită, 
După dascăl unguresc: 
Vinerea se nu postesc.

Culese de A. B.

Aman seu Jom Purim.
- Tragedia in !> acte, cu un prolog.

(Urmare din nr. 15.)

SVALV.I ///.

(Doi soli ai palatului, arătândul spre Mardoeheu)

Set ar

l’rivesce lângă portă!

Iliyta.

E Mardoeheu, evreul, vai, cât de prost se portă, —

Șetar.

Că-cT el nu saluteză pre Aman, cum se cade; —

Biț/ta.

Nici capul, nu și-l pleacă !

Șetar.

Vai, vai, cum i-l'a rade, 
Aman, Aman, odată cu paloșii-asculit: 
Ce om și ee nalură, Evreul urgisit.
Dar nu! !n a sa fală se, vede ceva rar, 
Destinul par' câ-i este măreț, inse amar!

Cu ce frică, întrat’a, la Rege, adt el, Aman.

Șelar.

l’rivesce la Mardoche, o, ce viclean dușman ! 
Dușman! Că-cl Sclavii eștia aduși de-în depărtare, 
Se ijice că pre alte popotă de sub Sore 
Le lin, nedemne — apusă, păgâne pre păment.
Și di<‘, că »iwwoi (Zc//.yh, denșil popor sunt drept și sânt. 
Aman, Aman, pre stele, ce om ambițios,
Va se-i sugrume Aman, pre Ceriul măjestos!

Biflta.

Aman, o, Aman este de tot prea ingânfat, — 
Se-n verte rota Sorții, cum nici n'ai cugetat.
Er’ SânțiI Magi predică: «Ascuns e venitoriul
Și nu este în stare pre lume meritoriul
Se afle-a sale taine.“

Șetar.

0! Aman, pe-al meu Sore,
Va sei se-nfrângâ-n lume ori ce. Și-alui onore 
Se fie profanată de-un om ca Mardoeheu?
0! Aman, ești in stan*, se treniure-iin Erreu,!!

B'ajta.

Cu mult respect se uită, chiar’ mulțl acolo unde, 
Alui Mardoche fală la portă se ascunde...
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Ai cugeta se aibă aici vrc-o putere
Aici la Palatul lui Ahasver,

Șef ar.

Se cere
Prea multă indulgință. se poți a suferi
Pre-un om, fără rușine, pre est Evreu, de-aci: 
Ci Aman. Aman este.

Bújta.

Se pare, mi se pare, 
Că-n lontru cu vre-o sclavă a pus ceva la cale. 
Ba am vedut cu ochi pre Marele Eunucii 
Schimbând cu el la verbe.

Șelar.

Eu nu pot se me-apuc, 
Că scit dóra, ce are? Pre Magi, va fi ucis 
De-Aman, Aman, tcrore, ce-n suflă și în vis.

Biț/ta.

In Sare e liei/ina, la față și suride, 
Ca Stéaa, când sub ceață la alte stele r'ule.

Șetar.

Dar nu i-se sci țera și vița, cum s’ar cere, 
Și e ne cunoscută, c'alui Ormuzd putere.

(Cortina cade)

SCENA IV.
Ahasver, Eslliera.

Ahasver.

Selbatica voință acelor doi tâlhari,
Amar iné zguduiră, și ce îngrijiri mart 
Nu trebue de-acuma se iee ■— al meu Palat, 
Când Begele se simte, mereu amenințat. 
A ta veste, Esthera, amar m’a sguduit 
De nu erai, Begină se scit, ași fi murit, 
Atins de a lor pumnare. Infamii de mișei, —, 
Am pus ca se-i ucidă, se-i véd cu ochii mei, 
Cum mor în i hinurl grele voind ei se omorc 
Pre Ahasver, un Bege. Incinte ca un Söre.

Esthera.

Iertare, - al meu Bege, că nu le-ai dat, ce bine !... 
A lor suflete negre, cum vrur se te-asasine !

Ahasver.

Mai bună și mai dreaptă iertare nu poteam 
Se dau la cei doi lotrii.

Est hei a.

E drept, și eu (Jiceam, 
Că cei, ce-n loc de bine, cu réu ne rcsplătesc. 
Spre dauna omenimei, în lume ei trăiesc... 
’Peres și Bigtan crede, ce ren ar fi căusat, 
Poporului și țeril fiind asasinat.

Ahasver.

Un Bege, cât e lumea, de griji se tot apasă, 
Și tronul și domnia în pace nu mai lasă, 
Pre nici un rege, care-i cu traiul seu în mâni, 
Și nu sci de arii ride, ori n.i va plânge mâni?

Esthera.
O ! Dómne, luce încă șl va luci-al íéu sori1!

Ahasver.

A mea inimă ție, cu ce-țl este datore;? 
Ce daruri, ce omilgiurl, se capete Esllier, 
Femeia prin car’ încă trăesce. Ahasver?

Esthera.

Eu nu făcui nimic, decât trtbe se facă 
Ori ce supus, când vedi1 că Begile se-atacâ;

Ahasver.

Așa de ințelâptă, vai, cine te-a cre eut? 
țlnțelepțiune-n tine mereu am cunoscut).

Esthera.

Părinții mei, iubiți!, și Domneijeiil meu.

Ahasver.
Se nani deu fericirea, ca se-i cunosc și eu?
Și țara ta frumosă? 0, fericita țeră.
Ce-ai dat inimei mele ființa așa de rară!

Esthera.
Se fac gloria țerei, așa am invițat,
De la străbuni și rude pre cari i-am ascultat.

.-I has ver.

Din sat ești, din cetate, se-ml spui mie îndată

Esthera.
Și acestea le am scumpe.

Ahasver.
Te rog, se-ml spui îndată 

Al teu gen și-at’a țeră, ori dora ți-e rușine 
Se-țî spun! a ta familia, ci, crede nu-țl stă bine!?

Esthera.

E drept, că mi-e rușine, atunci când nu fac eu, 
Nimic pentru-a mea ginte, de-un sânge cu al meu ;— 
Bușine, stând acuma, pre scaun de mărire 
Și nu-mi véd neamul vesced și plin de umilire.

Ahasver.

Pre Ormuzd, ce ne-ascultăl?

Esthera.

Me lasă, Bege, lasă, 
E timpul, ca se întru; se merg în a mea casă;...

(Esthera lăcrimând, se depărta).

Ahasver de pre tron

Ce ț)inâ, ce inimă!... Misteriosa, forte:
Misterul mc jur pre Sóre, misterio în a ei sórte!

(Cortina cade)

SCENA r.

Eslliera, Halae.

Esthera.
Ce lung mi-a părut timpul, de când te-am fost trimis 
Se allí despre tote!...

Hatae.
Ascultă, ce-ani do (Jis.
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Esthera.

E drépta vorba hunei, e drept cu Mardocheu ?
E drept că o se pieră tot popului evreu?

Hatac.

O, vai, cum se mai văietă, în haine spintecai?,
Cu f'al,a negurilă Mardoche prin cetate,
Cum plânge, și cum strigă cu vuitul desperat :
„A(Ji more și se stinge - ■ un popor nevinovat.
Și pere națiunea iudaică și pere,
„Căci Aman, Aman crudul pretinde ■ așa și cerc.

Esthera.

Aman, o. Domne Aman? Vai, lasă-me Hatac!

Hat ac.

Și eredt, că dór’ nu vrusem de tóté eu se tac ? 
Că-s sol, gândesc!, că dóra, nu mi-e destul de ren ? 
Ascultă, ce se-n lîmplă acum cu Mardocheu : 
l’re el, se-1 nimicescă, vai, Aman are-n gând
Și vRa lui sc-o stingă, intrigă, in curund,
Atât e vicleni’a de mare-n al séu pepi,
In cât seduse și pre Ahasver înțelept,
Eâcăndu-1 sé-i apróbe, voința deavolescă,
S'omóre în o dină, națiunea evreescă,
Ce sta sub stăpânirea și sceptrul seu regesc.

Esthera.

Se stîngă, se omore, poporul cvrcesc ?

Hatac.

Se vedl că ce intrigă, țesuta la Palat
Faimosul Aman, crede, și cum a cuvântat;
„O! Rege, grăi densul, aci-n Imperiul teu, 
O ginte, e aicia, poporu astut și rău, -- 
Națiune, fără semen, cât line pre sub Ceriu, 
Ce nu sci de virtute, onore, caracter: 
BriganLă și bigot 1, perfida fără sema 
Și pre ascuns croicsce la planuri Iară temă, 
Ci, planuri se rcstorne a lucrurilor lire. 
Dedală-i la revolte!! Și noi cu o oștire 
In fata nostră astădi, suntem amenințați, 
Prin denșil, ce prin țeră ei sunt împrăștiațl. 
Și nu vedl legea nostră, de ei hulită, Rege, 
Hulită, defăimată, - si ea e și-a ta lege?! 
Prea multă paciență, se credi, nu-i de folos, 
Atuncia, când cuțitul ajunge pân la os!“ -

Er’ Ahasver, respunse, dîcând: — Te las în pace, 
Te las, se faci cu denșil, o! Aman, ce-’țt place - 
Și aruncata Aman la sorți, când o se pieră, 
Poporul, și căduta din Soite, o di amară: 
(A treispredecca dină din luna lui Adar)
In astă di se pieră, Evreu-n mod barbar!...
Așa mi-a spus cu jale, bătrânul teu iubit.

Esthera.

Și Ahasver, anume la asta s’a-nvoit?

(Va urma.)

CRONICA TÎMPULUI.
— 25 Septembre n. 1901.

L'n eveniment însemnat și caracteristic, potem dire „isto
ric, a avut loc in ultimele (.Iile ale lunii lui August!.. ,

Din nebăgare de seină. a rămas afară din rubrica: Seiri 
încrunte,’ a numărului trecut înportanta .»cire despre „publi
carea Decretului, care privesce aplicățiunea legei față de Con- 
gregațiunile catolice din Erância. Acésta aplicSe a legii, este 
in așa mod formulata și croită, în cât ori ce Ungare și Cerere 
de. autorisățiune (i. e. concesiune pentru fundare de Ordurî re- 
ligiose sôii pentru întemeiere de Instituțiinn jiublico-religiose de 
eătră Ordurile esistente sau nou in li in tinde) să se potă face mai 
de tot imposibilă. Prin acesta nona lege, sa pus intre morte și 
vieți! esistința unor Insliliiținm cu reson in societate, ca ele
ment’ de cultură și civilisațiune și nici de cum ca elemente de 
balast sau superflue in o țeră, earea, pre lângă că nu-i este 
iertat a uita urmele de progres din timpul Henedictinilor — și 
este mi nuiniai romanică și catolică, dar a fost și este încă 
corifeul cultural în sedii istoriei pragmatice de civilisățiune ! •

., . . . lubeș, rijnorare dolorem !" Da, tot mai mult se restring 
libertăți;e religiosë în acea Erância, unde guberniil ei pole se-și 
însemne prea bine efectele epocei anarchiste, cari grâsesă cu 
puteri1, și pre cari ar trebui se le isoleze, tocmai prin fapte 
contrari, ca cele de adî. . .

Pontificele roman, acum erășl din prilegiul atentatului de 
la Huffahe contra lui MaițKinley (pro: Măc-Kinlejeh) se grăbescc 
a publica o Enciclică, in earea se provoce pre popôre și guberne 
la luptă contra Anarehistuhii. E întrebare, că iiva inlluințată Erância 
de puterea cuvintelor acelei Enciclice, ea, earea după cum ne 

spune jurnalul : „La croir“ nu are nici un monument, pre care 
se nu slee scris: Liberté, Egalité, Fraternité?!

In urma publicățiunil Decretului, care privesce Congre- 
gățiunile religiósö în Francia, sunt a se cere Iote cererile de 
autorisățiune în decurs de 3 luni, delà data promulgățiunil, de 
la Ministrul de interne. Ér în Cererile pentru concederea de a 
fonda none CongregățiunI, ■ este a se înscrie Numele tuturor 
membrilor fundatori. Pre când celelalte Societăți de drept 
public în Erância, pentru a-șl acuira personalitatea sau ființa 
publică juridică, nu au, de cât, a-șl arăta numele Administra
torului societății. In § 14 se eijice, că nici un membru chiar, 
ne? autorisât al Ordului, nu póte se dirige vre-o școiă, séu insti
tut cultural. Și după Art 13 § 52. chiar Congregățiunile deja au- 
lorisate, nu pot se fondeze vre un Institut, fără de a-șl cere 
învoiala Consiliului de stat; - și o vorbă a acestuia e destul, 

se le nimicescă.
La lia care c’rere apoi, sunt a se aclude 2 esemplare 

din proiectul de statute a nou înființândei CongregățiunI ; lista 
tuturor indiviijilor. etatea, locul nasceril și naționalitatea. Dacă 
cutare personă, a aparținut altei CongregățiunI, atunci acésta, 
esle a se însemna pre o listă, pre cum și numirea și uhiccițiunea 
acelei CongregățiunI, datul, când a intrat și când a eșit acel 
membru din acea Congregățiune și că. sub ce nume a fost 
cunoscut în acea societate? Le recere mai în colo, resursele de 
venit sau starea linanțială, inventariul și pusățiimea de local. -

In Statute, treime să. se facă Declărățiunea cum că Con- 
gregățiimea se supune, cu toți membrii ei jiirisdicțiunii Epis
copului diecesun? — De unde, foia, „Laterne“' dice, că impu
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nerea, ca Congregățiunea să se supună cu toți membrii ei Au
torității Episcopului pr. și învoiala Episcopului, darii vrea. séu 
nu, se iee Congregățiunea sub jurisdicțmnea sa, este o curatela 
politiică prin EpiscopI, și că ii'aldek Jimisseau vrra se și-I facă 
pre aceștia de polițiști ai statului. — Tot așa și jurnalul 
„Liberte,11 care esclamă, că spre rușinea seclulm XX, Frftncia 
ca o republică gloriosă, vrea se formeze o castă de Parias, din 
acei, ce servesc moralului și lui D-(Jeu și acésta apoi în numele 
păcii, libertății și toleranții!

în urmă, după declarățiunea Episcopului. Ministrul cere 
opiniunea Comunei, în carea s’ar așecja congregățiunea pr. și 
Act oficios de la Prefect, — ér' după trecerea Cererii prin Con
siliul ministerial, - ea, se așterne parlamentului, care are a 
decide asupra autorisățiunei séu ne autorisățiunii In cas de 
denegare, din partea parlamentului, Ministrul pune cererea 
de autorisățiune pre cale politică séu administrativă. Și dacă se 
efeptuesce resultatul din partea administra țiunil, atunci tote 
actele se predau Prefectului de despărțământ. -

Cea, ce ar privi desdăunarea membrilor, Congregățiunilor 
disol vate, după cum se esprimă o foiă frâncesă - depinde, 
de la arbitragiul și gustul autorităților politice.

în Frăncia! Așa în acésta țâră, unde în jurnalul 
„Autorité“ scrie vestitul Paul de Cassagnac: „Eu țin francmaco- 
neria de o societate ca și celealalte, ce nu are în vedere, de cât 
scopuri bune politieo-humanitari și se ocupă cu cea mai sânătosă și 
pură filosofiă !“ ... (N. 12)

Nu cumva ține de astfel și Anarchismul ?
Așa în Frăncia !

♦
* +

Președintele Statelor unite din America de nord „Mac- 
Kinley“ spre care la Biffalo- în America — sau descărcat doué 
pocmiturî de revolver, de cătră mâna cainiană a lui Zolgoz, a 
trecut la cele eterne după o agoniă destul de grea la 14 
Septembre n. în diua de sâmbătă diminâța la 2 ba ore. 
Acesta este al treilea Președinte in republica Statelor unite, 
mort prin atentat! Cel dintâiu președinte mort prin atentat a 
fost: Lincoln, pușcat la. 1864 în teatrul de la Washington de 
cătră teatralistul Booth, un partisan fanatic al partidului de sud 
(4 Martie 1881) — Garfield cătju victimă unei bombe in gara 
de Washington, aruncate asupra lui de Charles Guiteau. din 
motivul că nu is’a dat un oficiu la stat. -

Se erueză și se véd la acestea doué atentate de mai 
nainte, fără îndoială, numai motive de politică sau private, pr. 
și că acestea doue atentate au avut și ceva basă de rațiune 
à la Orsini, pre când atentatul actual contra lui Mac Kinley e 
lipsit de ori ce motive, pre cari le-am potea înțelege, și faptul 
nu învolve nici un element juridic de pertractare sau circimi 
stanțe ușurătore.

Acest fapt criminal, este un aci. curat anarchist după cea 
mai pură doctrină și sistemă metodică de asasinare-- predicate 
de conducătorii și apostolii evangeliului anarchistic.

Cine a fost hac Kinley'!'
— Mac-Kinley, a fost un Președinte al Fnianei ame

ricane - un Președinte al unei republice gloriose și cu trecut 
istoric. —

Pre Mac-Kinley, lumea ’1 numia: „Împărat“ și era privit de 
Napoleonul Americei. Capul séu, représenta în imagine și con
tura pre Augustul séu Napoleonul, reînviat, așa pre cum se 
represintă acestea capurl in potretele lui August și Napoleon.

Va se (Jieă capul séu, représenta un cap de Imperator roman!
Privind la lisonomia séu oglinda feței sale, se esperia că 

totuși ce mult se deosebesce noua generățiune americană a Cuce

ritorilor sau Espansi vist ilar președinți de călra vechia generățiune 
de Președinți' luptători pentru independință cad.es. Wasching- 
ton ! ? -

Mac-Kinley este vestit pentru așa numită lege relativă la 
poterea de espansiune și protețiune industrială și comercială în 
lăuntru și în afară față cu Europa, - a Statelor Unite, 
numită „Mak-Kinleg Bili“ care a avut prin urmare délié 
forme politice. Prin acesta Mac Kinley a causal multă dauna 
în mod simțitor Europei, pre când pre America prin acesta a 
întărit’o forte tare în mod financial. Nu puțin folos i-a adus 
Americei și resbelul cu Spania prin cari1 Fniunca, câștigă te
rhére de țâră însemnate. Avantagiul ne mai aiirjit al indus
triei, ce sa desvoltat cu o celeritate aprópe ne credulă în era 
dominantă alui Mac-Kinley a înnălțat poporațiimea statelor 
unite la una din cele mai celebre poporățiunl industrali și 
comerciali din lume. —

Dar ce folos, când: „Tóté sunt deșertățiune,“ și când 
„Sic transiit gloria Mundi!...“

Geniul și capabilul om de istoria, este devins și nimicit 
prin o mână a urnii „Nemica“ în societate, ér de acum a unui 
Erostrat istoric!

(’e vreți ?
Lumea și omenii în ideile lor au intenționat se nimieâscă, 

se omóre, se cureze un reu, prin o medicină, prin carea mai 
mult l’au înpoterit, l’au îngrășat.

Înțelegem, medicina ; Libertatea prea mare și liberalismul 
republican — mai cu séma în America.

De. Religiune? Cu popii nu ne facem trâbă. Dar 
efectele Evenimentelor demințesc intențiunile gubernelor libe
rale politice, puse în fruntea statelor. Pre Alesandru II al Ru
siei - se fjieem un Despot, și pre Carnot și Mac-Kinley, se 
dicem republicani de libertate și liberalist! ii oinórá tot mia 
și aceea mână, o mână nihilistă și o mână anarchista.

Pen tru ce ?
Pentru că la unul libertatea e prea mică, la altul liber

tatea e prea mare!
Președintele Mac-Kinley la Buffalo. un oraș in partea 

nord-ostică a Americei cade victimă unui atentat de revolver, 
comis de cătră polonul Leone Czolgoss in „Baritonul de mit- 
sică" a „Esposițiunei panamericane,“ ce s'a deschis în acel 
oraș.

Iote speranțele medicilor, la început erau optimiste, și 
eredén ca Președintele va trăi, dar a fost numai o cestiune 
de 8 dile când eangrenândui-se corpul și inveninându-se, 
prin glonțul remas in stomac, care s’a constatat, ca a fost în
veninat, Mac-Kinley in 14 Septembre n. a pornii pre calea, 
pre care au pornit Carnot, Humherlo și Garfield. Mac-Kinley a 
înfruntat o lungă și grea agoniă in carea el singur, ne mai 
putând suferi chinurile de agoniă sau lupta intre morte și viâță, 
și sperând că in dată ce Mórtea-i va învinge vieța, lupta va 
înceta și ra fi pace, s’a rogat de medici se im mai ajute vieții 
in lupta cu mórtea, pre carea el o vede mai tare, ci se-l lese, 
se, facă bine, se-l lase, se moră !

In locul densului, după Conslituțiimea Uniunei - decă 
președintele more inuainte de espirarea teiminuhii de 4 ani, 
urmézá vicepreședintele și până la ocuparea oficială, afacerile 
le conduce Ministrul de esterne.

După lege, fostul vicepreședinte. Roosenvelt a și ocupat 
deja Președenția și a accentuat că va mma aceea politică ca 
și Mac-Kinley.

SOIRI MÉRUNTE.
Sfițirea bisericei gr.-or. din B.-Prund. se va 

îndeplini la 16 (29) Sept. a. c. prin Ex. Sa Înalt Prea
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Sfimțitul Domn Arclt¡episcop și Metropolit loan Mețian. 
La 1 oră p. m. Banchet în ..Hotelul Comunal.“ 
la 8 ore Petrecere cu joc.

Mandatele postale (le colore roșa, de la 1 
Oct. numai pe terilorul terilor Ungaria, Croația și Sla
vonia se pot folosi, Austria și țerile ocupate (Bosnia și 
Herțegovina) vor li considerate, de stlfinătate și se vor 
întrebuința pentru trimiterea banilor mandate postale 
de colore galbenă (Mandat de poste international) pe 
cart este a se serie și numele (erit destinate.

Escursiune. In 10 Septembre a. e. s'a făcut o escursiime 
de câtră studenții din România la Atena sub conducerea D. 
Profesor Tocilexcu. In 13 a fost o recemime solemnă in 
marea sală a Universității, unde Rectorale ureză un .. bine ați 
renii!" Studenților români, dicând : „Salut in roi fraților pre 
România intre,gă ! El a mai clis, între altele : „Nu pot se admit 
in peninsula balcanică, de, cât numai pre Români și Greci, sin
gurele eleminte de cultură și, cirilisătiune, !"

Săpăturile cele mar! de etnologia clasică delà Del/i 
în Grecia, făcute de cătră Frânces! sunt mai pe sfârșite.

In Thorn - Prusia - s’a finit, un proces contra aloi* 
60 studenți de gimnas. naționali Poloni de la gimnasml din 
Thorn ( ulm și Strasburț/. Ei erau" acusați, ca făcând parte din 
societatea sâcreală a gimnasistilor poloni, cari aveau de scop 
se țină în vieță. idealismul polon, adecă (‘liberarea Poloniei de 
jugul moscovit, austriac și prusiac. Acestea societăți sau aliat 
că stau in legătură cu societățile de sfudeț! din Galiția și cu o 
foie a studenților din Lemberg. Ei au fost aspru pedepsiți.

sera

Sla-

Cardinal-Vicariatul roman, a decretat: „Suspensión divinis“ 
suspendarea canonicului dalmatin Vites, care mai nainte a 

fost ridicat delà demnitatea eanonicală prin Archiépiscopal din 
Anticari pentru că a năvălit cu puterea in Colegiul „San Girolamo 
<Di Schiamni și pentru că nu a vrut a se depărta repenlin din 
Roma la porunca Cardinal-Vicariatului.

Din causa Institutului dalmatin San Girolamo s’a ținut dilele 
acestea in Agram un înposant meeting de 8000 órnen!, car! au 
luai o resoluțiune in carea se cere delà gubernul italian rece- 
darea Collegiului de San Girolamo. S’au făcut ovățiim! la adresa 
Papei și în urmă Croații cu Italienii se îneaicrară la bătăi 
de stradă așa că s’a proclamat îndată starea de asediu.

Contra anarchistilor. După comunicarea Jurnalului ,,Kol- 
nischc Zeitii)U)V se voi’ lua în Germania cele mai aspri* și mai 
urgente mesurl contra anarchistilor. Tote convelieulile anarchiste 
(adunările de anarchisli) din 14 Septembre sunt strict oprite. 
Mésurí artificial!! Începutul înțelepciunii e frica lin l,)-eu !

Portret scump. Milionerul american Mackay pentru portretul 
soției sale a dat un honorai* de 250.000 coróne pictorului francés 
Meissonier, ea inse nu a fost îndestulitî e.i portretul, 
și la aruncat m foc. Pictorul din acêsla causa 
asemnarea poștală și a aruncato în foc.

Președintele statelor unite americane 
de 240.000 coróne din care treime se-ș! 
familiare și private.

Un eveniment istoric este și sosirea

l’ii rupt 
încă a rupt

are un 
acopere

salar anual 
tôle spesele

Gâcitură de sach.
J
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prințului Csiin din 
China în Europa - - la Germania, în (Jtleh trecute, ea m fața 
tronului lui Wilhelm II se căra iertare și să se căiască pentru 
omorirea germanului br: Ke telei* de câtră insurgenți! Chi- 
nesî. Eveniment intru adevăr istoric pentru China - se vină 

adecă fratele fiului Ceriului a împăratului Cliines 
în Europa !!. ..

Ca mai de comun, și în anul acesta, n’a remas 
publicistica politică și ne politică, lipsită de „întâlniri 
de împărați! Țarul Nic.ilae sa întâlnit la Danzig cu 
Wilhelm al Germaniei și de acolo apoi la Dun- 
querque (Dun Kirchen) în Francia cu Republicanul 
Președinte: Loubet. Inbrftțișiarea Țarului cu Loubet 
se consideră de Germania ea o înbrățișare a Franciéi 
cu Germania. -

Din pictorie doreși nimeni nu a câștigat atâta avere 
ca în 1873 repausatul Landseer Edwin pictor engles. 
Numai realitățile fac peste 5 milióne corone.

Un oraș bogat. Dintre orașele Ungariei vestitul 
Kecskemét e dór’ cel mai bine situat in privința mate
rială; are cel mai mare hotar, pe care în tjilele acestea 
și-l’a mai sporit cu câteva mi! de jugăre. A cumpărat 
moșia lui Szentkereszty Mór, de 6190 jugâre, în miezuină 
cu vestita pustă Bugaez, proprietate a orașului. Înainte 
cu doi an! cumpărase pusta Baracs dela familia Föld- 
vâry, de 2600 jugăre, de lot orașul are 52.680 jegére 
avere comună.

Moștenitor nou al tronului sârbesc. In 24 Sept. n. 
regele Alesandru a proclamat de moștenitor al tronului 
pre sublocotenentul Nicodin Lunievița, fratele reginei 
Draga.

Mai nou.
Joi în 26 Sept. n. La 12 ore și 52 minute a sosit 

aci în Bistriță, Ecselenția Sa loan Mețian Mitropolitul 
Românilor gr. or. din Ungaria. Public român ales și 
numeros. Preoțimea tractualft gr. or. în talarul seu de 
gală și spre onorea ei dis — în uniformitate înbră- 
cată. Am admirat forte și ni-au plăcut uniformitatea 
pălăriilor preoțesc!.

După o bineventare din partei» protopopului tract. 
S. Morala., — a respuns bătrânul Archiereu, cu o voce 
clară și bărbătescă, nmlțămind pentru bineventare și 
intimpinare. A accentuat, cii se bucură vedând elita 
română din Bistriță și jur fără deosebire de confesiune 
in jurul său întimpinendul; și dice, că onorea carea i-sc 
face, nu se face personei sale, ci bisericei căreia apar
ține. Acesta vorbire a. fost salutată cu mai de multe 
ori: Să trăiască! Să trăiască!...

Tipografia A. Baciu, Bititrita, «truda Lemnelor 44.
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GEL MAI MARE DEPOSIT de tot felini de păpuci pentru 

bărbați, dame copii cu cele mai ieftine prefuii. la

CAROL J. GOTTSTEIN păpuear
BISTRIȚA, piața mare danga.magistral.)

Singura vimjare de galoCi și păpuci rusescl de Pelersbmg pentru zăpadă lot 
felul de păpuci pentru casă, Lawn-Tennis, pentru biciclist! și pentru promenadă.

NOU A SOSIT! cea mai elegantă și modernă cualitate de păpuci de 
tomnă și ernă. In ce privesce ciialilatca bună se garanteze.

Coinandele după nibsură se efecluesc elegant, solid și după moda cea 
mai nouă. Specialist. în Iote mărimile de papuci pentru cei bolnavi ile pictore.

Comandele mai urgente se efeptuesc imediat.
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pentru însemarea și procurarea 

urmălorelor:
»

Cărți pentru scolă și privați, . ț.

Recuisite de scris și desemn, • r• >
Recuisite de cancelar® •- — 7

Hârtii de epistole, cuverte,

Casete, etc. ele. ----- • ■

Albumuri pentru fotografii, ’.

A’bumuri pentru ilustrate, .-.4 

Albumuri pentru poesii, ele. ■; r
• »

Cu cele mai ieftine prețuri! <y
"4 T

IV|. Bindei1, Ș
Ri'lrija. piața mare (KuiinutUi ¿4

Tipografia A. Baciu
Bistriță. str. Lemnelor 44.

Aducem la cunoscința on. public acesta nouă tipografiă, provădută 

cu cele mai bune mijlóce technice, aranjată după stilul cel mai nou unde 

putem esecuta orl-ce lucrări aparținetore artei tipografice în cel mai 

scurt timp, precum:

Tipărituri de bancă,
BILETE DE VISITÁ

Cărți și broșuri.
Foi periodice, f

Bilete de logodnă.
Invitări la nuntă,

ANUNȚURI,
Comándele se esecută premt, cu acurátéta, cu cele mai eftine 

și mai moderate prețuri.

Tipografia A. Baciu
Bistriță, str. Lemnelor 44.

Registre,
BILANȚURI, 

Compturi, 
PREȚURI-CURENTE 

Cuverte, 
Anunțuri funebrale, 

CIRCULARE.
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„BIBLIOTECA ȘATENULUI a apărut Nr. 1. și 
cuprinde o mulți
me de balade alese 
costă 20 fileri

Se pote procura dela autorul T. A. Bogdan inv. și dela Administrația „l^ev. Ilugtr.“ în Bistrița.
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