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Creștinism și Românism.
—■ Din Istoria civilisațiunil poporului român. -

(Urmare.)

Din capul locului am dis că Românul e un popor forte 
religios; drept aceea religitmea, potem dice că mai cu seina 
i-a conservat esistința pre păment. - Se scrutăm pămentul 
României, se scrutăm țera ardeleană, Bucovina. Bănatul, Basa
rabia și alte părți unde locuiesc Români și pre totindenea vom 
alia aședeminte archeologice privitore la religiune. In acestea 
aședăminte religiose zac ascunse mai multe monumente de 
mare importantă pentru istoria nostră națională. Scrutați pă
mântul locuit de Români și ve-țl alia în el multe monumente 
archeologice! Dacă tote monumentele aflătore în regatul 
România, Ardeal, Bucovina ar potea vorbi ne-ar da istoria 
nostră adevărată și întregă!

Intru adevăr țerile locuite de Români sunt pline, precum 
de monumente istorice și profane, de asemenea sunt pline și 
de monumente privitore la istoria bisericescă a Românilor. Nici 
o țeră pre lume, nu poșede atâtea aședeminte religiose ca țe
rile locuite de Români.

Pre munți, pre șesurl, pre delurl și coline, lângă rîurl, în 
sale și orașe pre totindinea întălnescl câte un aședeminl, câte 
un monument religios! ...

In munții cei mai ne umblațl și mai impenetrabili; 
au locuit. în timpurile mai depărtate Zachastril, în câte o mănăs
tire, in câte un schit, unde 'și petreceau vieț?, în post și rugă
ciuni. - - Așa au fost mănăstirea Durâului, Voronețiului, C.iri- 
bucului și alte ne numărate, în cari 'șl petreceau viața călugări 
și zachastril --- ascunși de sgomotul hunei. - Și c* de folo- 
sitore pentru creștini au fost acestea mănăstiri! Dacă, se întimpla 
de vre-un creștin călător rătăcea pre acești munți neumblațl și 
în urmă dând de vre-o mănăstire seu de vre un Și.-bit, aci in 
dată afla ospitalitate, odihnă; și apoi la plecare era condus de 
cătră unii din călugării mănăstirii, acest peregrin, până ce ’șl 
alia calea cunoscută. - Tote acestea mănăstiri sunt astădl 

document! vil despre religiositatea poporului român. Ma 
înainte de acesta, ministerial cultelor din Romania, condus de 
fericita idee, de a face în țâră puțină scrutare archeolo- 
gică, de a. cerceta schiturile și mănăstirile și est mod a des
coperi in ele monumente filologice - istorice. Cu acesta cer
cetare archeologică ministerial cultelor a în sarcinat pre Papa- 
zoglu, Boîiacu. Pelimomi și pre Al. Odobescu. Papazoglu pentru 
districtele Prahova, Dîmbovița, Muscelul și Oltul ; a aliat în 
acestea, vreo 30 de schituri și mănăstiri precum și biserici vechi. 
Dintre toj cu mai mare succes a reușit Odobescu. El in douë 
districte, Argeșul și Vilcea a aliat 50 de mănăstiri, schituri și 
biserici vechi1

1 Vecii ardeiul „Archeológia“ în „Rev. Carp", a. ll'IiO ; pag. 393.—

Și őre cum de pre pămentul României se află atâtea așe
deminte religiose? - Răspunsul l’am dat mai înainte când am 
afirmat că Românul e un popor forte religios și iubitor cătră 
locașurile și instituțiimile religiose. Intru adevër poporul român 
în cursul seculilor și-a pus totă sperarea in D-(}eu, religiune și 
biserică. Domnii României erau forte religioși și donau sume 
însemnate pentru întreținerea mănăstirilor și a monachilor. - 
Ma, câți domnitori ai Romanilor nu au edificat cele mai multe 
mănăstiri?!.. Ștefan cel Mare, de câte ori învingea pre Turci, 
LeșI, Tătari și pre alțl inimici, totdéuna edifica în locui unde 
a învins câte o mănăstire:

„După acestea vorbe Ștefan strânge oștire, 
„Și învingènd păgânii 'nalță-o mănăstire !“ —

(D. Bolintinian)
Mănăstirea delà Voronețiu, mănăstirea delà Hunion, făcute 

de Marele Ștefan, ne dau dovadă despre aserțiunea nostră mai 
de înainte !...
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„Orí cine se scula asupra lui Ștefan Vodă - <Jice S. FI. 
Marian1 el îi învingea și-i făcea se pórte frică de el, un timp în
delungat, căci el era omul lui D-deu, smerit, îndurător, cu 
dreptate ; și toldéuna de câte-orî avea se pórte rësboiu cu vre
un dușman nu se pornea de acasă, pană ce nu însura dóue- 
decî și patru de feciori și nu mărita dôuëdecï și patru de fete, 
dându-le tuturor zestre etc. Afară de aceea nu pornea el 
nice odată la rësboiu până ce nu alegea mai întâiu un loc óre 
unde pentru mănăstire, ca înlorcânduse delà rësboiu ca învingă
torul și deplin sănătos se edifice mănăstire pre locul acela.“ -

1 S. FI. Marian, traci iți util pop. rom. p. 32. Sibiu.

Dar nu numai Ștefan, dar și alț! domnitori ridicară mă
năstire din îndemn religios; așa p. e. Mănăstirea Sinaia edifi- 
catâ de un Michaiu Cantacuzeno la a. 1905, care fu unul din 
șese fii ahii Constantin Cantacuzeno, și acărui mamă se dice că 
ar’ ii visat un vis frumos pre muntele Sinăi -- în Palestina, 
acărui efect a fost ridicarea mănăstirei „Sinaia.“ Asemenea fra
tele acestuia. Șerban, care a fost și domn în Muntenia a edifi
cat mănăstirea Cotroceni. - Se scie din mai multe scrieri, pri- 
vitóre la familiile înalte din România și Moldova, că adeseori 
membrii acestor familii peregrinau la locurile cele sânte. Dom
nitorii țerei dinpreună cu soțiile lor mergeau la sântul mormènt 
și se rugau. Ma se ținea de cea mai fericită aceea familie, din 
a cărei sin a fost murit deja vre-un nembru la sântele locuri, 
la mormêntul Domnului nostru Isus Christos. — Potem afirma I 
că întréga Românie e plină de reni niscenție și monumente 
religiôsë, ce atestă spiritul și simțul piu și religios al poporului 
român !... Dar nu numai în România, ci și în Ardei a fost și 
e poporul forte religios. MidtI ómen! și din Ardeal în timpurile 
anteriore peregrinau la Erusalini, și unii nici că se mai întorceau, 
ci niuréu pro frumosul pământ, unde s’a sacrificat saivatorele ‘ 
lumei. Ma, familiile celea mai avute și înalte române iubeau 
preste măsură tot, ce era de caracter religios.

loan Corvinul, după ce reporta o victoria splendida contra 
Turcilor în Ardeal, ridică mănăstirea delà Sântu-Imbrii ...

Dintre tote țerile locuite de Români, Moldova e mai abun- 
dantă în schituri și mănăstiri. Mulțimea schiturilor și mănăstiri
lor in Moldova e forte mare. Mulțime de persóne îmbrăcau 
tagma călugărescă, - chiar și secsul femenin se dedica 
mănăstirilor mai preferind viața monastică, de cât lumea ne im 
păcată și sgomotosă. Acestea călugărițe sunt cunoscute — după- 
cum se scie -• sub numele de: „maico.“ Familii renumite 
boieresc!, ’șl duceau adeseori, dacă aveau mai multe fete, pre 
una și o lacéu mirésa mănăstirei. Și tóté acestea pureedeu 
din simțul religios!...

Era mănăstiri prin Moldova, in cari se vedén câte 
300—500 de maice.

Am dis mai înainte că creștinismul a conservat Românismul. 
Cu toții avem cuno cință bare-mi a parte, despre istoiia Mun
teniei, Moldovei și Ardealului; precum și ale altor părți locuite 
de Români.

Din istoria acestor teri știm învederat, câte calamități 
veniră preste sermanul popor român. - Și el ce a făcut în 
cursul timpilor când au venit atâtea rele preste capul lui’?... 
A stat și a. suferit flagelul soitei crude și tirane; a stat, 
că-cl avea credință vină și sperare in Dumnedeu : — a stat, 
că-ct avea religmne și avea biserica!... Mongoli, Tătari, flunl 
și alte limbi păgâne, fără lege și fără D-deu inundará ca lăcuste 
în țerile locuite de Români; și totuși ele tóté s'aii stins, tote 
au perit, ér Românul totuși singur el, singur el a remas. Da ! A 
remas, căci credința și biserica l’a susținut. Biserica și murele 
creștin i-a fost lortBjSCiimp și pentru el s’a luptat și a suferit 
ori ce. Bi erica și sântul altar, nu a voit se le lese in mâna 
păgânilor infideli, a. mai preferit se moră, de cât se fie lipsit 
de unica sa mângâiere - de biserică!...

Nu mai mult și-a, apărat Românul vieța, decât religiunea 
și numele seu creștin. El a mai voit a muri decât să se facă 
Turc, Tătar, Got or! ceva. -

Michaiu Eroul, in revista, ce a făcut’o preste armata sa 
înainte de începerea străduitei lupte delà Călugărenl, astfel se 
adresase cătră bravii sëi ostași :

„Frații mei de arme, vreți se fiii, turciți“
„Și copil voștri! rëu măcelăriți?!...

„Și legea și dreptul, nu vor fi călcate?!...“
„Sântele altare in gemei2 schimbate?!...“

Éta Michaiu Eroiil, generalul cel mai mare al timpului séu. 
prin acestea vorbe întru atât a animat oștirea, română și creș
tină, în cât acésla mică, dar bravă oștire, ce nurnéra lb.OfXj 
Români, a sfărimat deplin oștea lui Sinan-pașa, ce consta din 
200.090 'furci, la Călugărenl!... Etă Michaiu Eroul provocă 
pre armați! söi se dea pept cu păgânii, și se nu lese a se turci, 
și se nu sufere ca altarele creștine să se profaneze de cătră 
necredincioșii păgâni. - Și întru adevér cu ce eroism se luptau 
Românii contra 'furcilor și Tătarilor numai pentru că sciau mai 
cu séma că se luptă cu ..păgâni,“ — e înscris cu litere mari 
și de aur în istoria Românilor și în analele domnilor români.

Când andén Moldovenii, că vin în țera lor Tătarii ori 'furcii, 
ca se le-o devasteze, ér pre ei prindindu-i se-i facă păgâni, se 
sculau cu mic cu mare, bătrânul ca junele, bărbatul ca nevasta, 
și muierea bătrână ca fata junișană. 'foii și Iote se sculau și 
eșâu înaintea păgânilor și cu ajutorul lui D-iJeu ii respingeau 

și învingeau !... —
Românului, după cum de repețite ori am demonstrat, i-a 

fost torte scumpa religiunea sa, și a prețuit forte mult numele 
de: „Creștin.“ Pentru acest nume se lupt i servitoriul ca boieriei 
teranul ca vodă !. ..

Preferea mai bine Românul se moră de cât se’șl denege 
legea sa - religiunea!

Etă un esemplu!
furcii vin și atacă casa Domnului Constantin Brancoveanul, 

care avea 3 copilași, și’l silesc să se facă păgân, să se facă. 
Turc :

„Biancovene Cnnstantin, boier vechiu și domn creștin,
„Lasă legea crești nescă și te da-n lege turcésca.
„De ți-e milă de copil; — și de vreai ca se mai iii!“

Așa strigă Turcii, cătră Brancovean și-l amenință, dar se 
vedem ce le respunse el ?

„Tătarei păgânilor, dușmani ai creștinilor.
„Nu iné las de legea mea, face-țl cu mine ce-țl vrea?“

Ce respuns resolut și frumos! Ce caracter nobil ! Ce 
simț creștinesc! Ce inimă bărbătescă! ...

Dar’! pașa turcesc tăcu semn, după acest röspuns a lui 
Brancovean, veni călăii și prindind pro cel mai mare, din cei 
3 copil ai lui Brancovean, — îl puse pre scaun, și-i reteză 
capul; ér Brancovean tatăl séu. ce dise? — „Domne fie voia 
Ta! Est - mod esclamă numai!... După cea cădut jos capul 
coconului acestui mai mare, apucă pre *cel de mijloc cocon, ’1 
puse éra pre scaun, și de cât sare și capul acestuia de mâna 
călăului!... Brancovean esclamă și acum: „Domne fie voia 
Ta!“ Chiar pașa s’a mirat de atâta constanta, de atâta 
nepăsare de morte, ma chiar pre el fa cuprins o milă; deci 
cugetând că bare-mi acum ’1 va potea îndupleca pre Branco
vean, ’l mai provocă odată ca se primésca legea turcéscá.

„Marci bunul Dumnedeu,
„Creștin bun, m’am născut eu ;
„Creștin bun a muri vreu !!
„Taci drăguță nu mai plânge,
„Că-n pept inima-nn se frânge,
..'faci și mori in legea ta:
„Că tu ceriu-i căpăta!“

Llă ce réspund? și acum Brancovenu pașei !. ..
Etă ce dice cătră cel mai mic cocon, mai remas încă în vihță r
„Taci drăguță nu mai plânge

„Taci și mori în legea ta:
„Că tu ceriu-i căpăta!“
Pașa se mânia, făcu semn, și e.ă și cel mai mic cocon 

a părăsit vieța pămentescă ! Ce Iacii inse tatăl séu când vedu 
jos capul copilului seu cel mai drag și mai mic? — „Domne! 
fie voia ta!“ — Atâta e tot ce făcu și d¡se! ... Dar în urmă 
pașa nu s’a îndestulit numai cu afâta că a stins dulcea vieță. a 
lor trei coconași, nu i-a fost destul că a versat sângele alor

I 2 Biserice turcesc!.



IV REVISTAILIi STRATÀ

trei mehișei nevinovațl ; nu ! Ci el dădu ordinea se apuce chiar 
și pre tatái lor, pre Brancovean, căruia apoi trag pelea jos și’l 
întrebă :

„Brancovene Constantin 
„Giaur1 veeliiu, giaur creștin, 
„Cască ochit-a te uita 
„De'U ciinocî tu pelea ia?!"

1 Nume dat creștinilor de elitră Turei.

Și Constantin Brancoveanul seini mort le strigă:
„Tătărime, liftă rea
„Le'țl mânca și carnea mea, 
„Nu ine las de legea mea: 
„Se scițî c’a mórit: „Creștin“ 
„Brancoveanul Constantin !“

(V. Alesandri)
Au rm e acesta un adevărat martir, pentru legea, pentru 

religiunea sa? — Au nu a murit Constantin Brancovean și cu 
fu săi morte eroică pentru religiunea strămoșescă ? Etă un 
adevărat model, de religiositate pentru I tâ posteritatea creștină! 
Etă un adevărat model de constantin și resohițiune romănescă 
pentru tot Românul următor!...

Etă un adevărat surcel din vița unui Regal și Scevola!... 
Ne vine se asemănăm acesta scenă tragică cu asemenea scena 
din istoria sacră și anume eu sacrificarea celor șepte frați Ma
cabei pentru legea lor párintéscfi, înaintea tiranului Aiitiochu 
ca și bravul Constantin Brancovean cu cei trei coconi ai lui. 
Asemenea au fost uciși și acești șepte frați Macabei, toți înce
pând delà cel mai mare până la cel mai mic. „Tu ticăloșiile 
ne scoți din viăța acesta inse împăratul hunei, pre noi, cei ce 
suferim și ne sacrificăm pentru legile lui, erăși ne va învia !" 
— Așa cjise al doilea fiu Macabeu și muri voios pentru, legea 
sa. Al treilea dise: „Din cer le-am căpătat tóle acestea și din 
cer eră le voiu căpăta! „Și muri și acesta voios pentru religiu
nea strămoșescă. Și est mod toți se sacrificară până, la al 
șeptelea ; ér pre acesta Anlioch a voit se-1 cruțe, i-a promis 
averi și ranguri numai și numai sa se bipede de legea sa; 

dar muma așa-i disc: „Rogu-te fiule că căutând la cer și la 
păment și la tóté celea ce sunt. în transele se cunoscl că din 
nimica le-a făcut Dumnedeu ! Nu te teme de iicidătoriul acesta, 
ci te fă demn de frații tăi și primesce mórtea ca odinioră se 
te afli cn frații tăi în viăța eternă ! „Astfel (fise mama sa, ér 
fiul dise: „Ce așteptați?... Nu ascult de mandatul regelui, ci 
ascult de mandatul legei, curea sa dat părinților noștri! prin 
Moisi, și în est mod se. sacrifică și acest mai mic pentru legea sa 
părintăscă. - - In urina fu, ucisă și mama acestor șepte frați 
Machabei. — Etă acesta tragedie s’a jucat și cu poporul român, 
acărei objeet a fost românul și creștinul Domn: „Constantin 
Biancovean.“ Ori cine, credem, a cetit balade, cântece, poporale, 
novele istorice și altele, cari tractează vreo înlimplare din viăța 
poporului român; și credem și aceea că secer a aliat esemple 
destule cum și-a apărat Românul legea sa religiunea și 
mai bine a preferit mórtea, decât se’și lapede legea sa. —- Șunt 
esemple, că adeca dacă se intimpia se prindă Turcii vre o fată 
creștină, din țerile române, aceea fata se sinucidé ori se arunca 
in api, numai se nu cada victima necredincioșilor păgâni, cari 
se-i profaneze trupul și sufletul. Nu urca ea pre Turc, pentru-că 
d ră ar fi fost urii. Ee ure.i pentru aceea că-cl nu era de 
legea ei, peiitrucá era păgân. Și apoi Românul uresce din inima 
și suflet pre păgân!... Sau mi a aliat sultanul turcesc resis- 
tința din partea lui Mircea. și a lui Loiot Vodă, dis Basarabii, 
când a prelins ca se i-se trimită in lot anul pre lângă tributul de 
deee mii și câte cinci sute de copil în lie-care an, pentru ca 
se-i înșire in armata s’a ? ... Loiot Vodă Basarab respunde soli
lor trimiși de Mohamed II. ci el se supune la tributul anual 
de deee mii. dar nu se va supune nici odată a da și a trimite 
sultanului Mohamed cinei sule de băieți. I,)eu ! a fost forte dure
ros pentru Mircea. și Loiot Vodă cel mare, d's Basarabii, a 
trimite Turcilor copil creștini pentru a-i turci și a-i face păgâni!... 
Intru adevăr Romanul a ținut forte mult la credința și legea 
sa strămoșescă, și acesta a fost în mare parte arma cea mai 
ageră prin careu și-au apărat naționalitatea și esisteuța de ațâța 
secuii, de când veni din Roma in aceste töri.

(Va urma.)
S. P. Simonu.

Esposifia de plante anuali «i vivace la Paris.
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Melancolie.
Singură șed în liniștea firii.
Cu gândul la tine... in dragi depărtări... 
Și'n pieptu-mi rămâne speranța iubirii, 
Și-o lume Întreagă de scumpe visări...

Jb’ivirea-mi se perde în sera crescândă 
Ce, velit și’ntiride mai des peste sat, 

în vremuri trecute sufletu-mi s’arentă
Și uit peo clipă că tu m’ai uitat...

Trăiesc inc'odată orele sfinte
Ce /tururi •— speram - - se n’aibă sfârșit...
Din ochii-mi se scurg done lacrimi, — ferbite: 
O iartă-mi, iubite, că — m’ai părăsit!

Olimpia

La scolă.
(Urmare)

O umbră momentană, (le fericire, păru a licări dulce și 
pe fața suferindă a sermanului Simion. Ce polea face ochii 
Anuței pentru el, nu potea nime altul, se uite necazul, se uite 
durerea, se uite dorul, sinul maniei, ochii mamei, dulceța de 
mamă, tota tote și ca un puiu de păsărică, când paserea se 
aședă doiosă pe marginea cuibului, întregului raiu se simțescă 
fața lui, inima lui, sufletul, corpul întreg, adierea lină a zefirului 
fericirei.

Ce bine le stă lor așa! Lin băiet și o fată done inimi 
fragede ca buzele unei feciore, done suflete nevinovate, curate 
ca cristalul din munte să se unescă ca lumina a doné stele 
vecine, într’o dragoste curată, într’o bunătate, într’o simpatie și 
în tote, ce sfinte sunt naintea Atotsciitoriuhii. Viețile lor par a 
fi împletite una cu alta, ca doue flori intru cunună. O, de n’ar 
fi sortea atât de mașteră micuțului Simion, de nu l’ar'persecuta 
atât de ne milos, de nu iar fi verit în inima lui înbobocită dorul 
acela gigantic, înflăcărat și mistuitor, ca și care altul nu esistă, 
cum nu esistă niel mijloc de al potoli de cât singur numai 
sinul mamei. El nu pote gusta liniștit, fără sacrificiul durerilor, 
fericirea ce se varsă din ochii senini ai Anuței Nu ! Plăcerea 
acesta pentru densul e o lingură de miere picurată întrun vas 
de amar; ea e o fantomă amăgitori1 a sorlei, - îi arată o rază 
de dulceță ca se simțescă mai mult focul infernului amar, ger
manii băiet! Apucalai pe povernișul nefericiri, de unde e grea 
rentorcerea și raza blândă se tise para mângaitore, nu e de cât 
depărtarea ta în abisul întunecat al torturei.

Razele sorelui bat orisontal in páretele dinspre răsărit. 
Copii se despărțiră. Anuța sbnră sprintenă pe scară în jos. Si- 
inion remasă singur privind cu jale în urma ei ca și unul ce-șl 
vede singura rază de bucurie dispărând din ochii lui. Se gândi 
puțin și se duse și el.

Se înoptase. întreg Opidul îmbrăcat în haina nopții visa 
în brațele lui Morfeu.

întins pe patimii, dădeam sbor liber cugetelor mele și cu 
iuțala fulgerului cutrierară lumea și erășl se opriră în fața 
panoramei unei vieți triste când deodată adeca se umplu de o 
lumină puternică. Credem că un vulcan a desfăcut pântecele 
pământului și limbile lui focos., fâlfae în odaea mea. Cuprins 
de spaimă sar la ferestră. Foc! foc! - Casa rotarului era în
cinsă în flăcări. —

Foc! foc! Se amji pe stradă și resiinetul infioros pătrunsă 
întreg orașul. Ca fulgerul urmă o învălmășală de nedescris.

Era se sar pe scară în jos când cineva suflând des și greu 
urca în sus.

„Iute, iute,“ sună o voce subțirică și spăriată. Era vocea 
Anuței.

— „Fiți buni! ieșisă Simion tremurând. întinse brațele și 
copila ca o păpușă înconscie trece în posesiunea mea,

— Iute, iute, strigă din nou Anuța și Simion fugi voiui- 
cesce pe scară în jos.

Cu dorul pe brațe intrai în o lae; o pusei pe pat și aprinse 
lampa.

„Nu mai vine !“ oftă îngrijită.
„Va vini ¡udată Anuță!“

Ea se redică de pe pat și se așeijă lângă mine pe divan. 
Iml și uitasem ce se petrece afară, cum uitasem și acea că 
lângă mine era o ființă paménléscá. Eu totdéuna aflu mai multă 
poesië, mai mult farmec întrun boboc nevinovat. întru picuri de 
roue, într’o copilită ce încă nu scie păcatele lumii căreia totul e 
vieți', totul e dulce, bucurie, desmerdare, totul e fericire, - 
de cât intro ființă care in tot momentul se maschează după 
lacunele acestei lumi.

Un ciocănit grăbit și ușa se deschisă.
„Aci esti Anuță?“ întrebă o feniee ce représenta pe 

Anuța în mare.
„Aci suni mămică!“ Și ne rugarăm amândoi că fata se 

reinână la noi.
„Ce nefericire!“ (.lisei eu compătimitor.
„Dapoi scit D-le, așa o căsuță primitivă nici n’a fost 

potrivită pentru noi."' - Respunse ea mândră.
„Inlruadever ! e asigurată de bună séma!?“ 
„Da!“

Ea privi lung în ochii mei. Ea încredința despre Anuța 
se dusă. Anuța începu a lăcrima strigând „porumbii mei, porumbi 
mei nu mai vin.“ Ca se o liniștesc plecai eu după ei în spe
ranța că voi întâlni pe Simion. Scoboril scara în curte ca se 
ajung pe mama Anuței.

„O ștrengarule ér ești în cale-ml !“ strigă năcăjită și 
dispăru ca o nălucă în întmierecul nopții. In aceleșl urme eram 
și eu. Mc împedec; ■ ceva mototolit în zăpadă. Un suflat greu, 
un gemut îmi băgă, fiori reci în óse. Më plec. „O nefericitule!“ 
Sermanul Simion. - îl ridic, plin de zăpadă, cu (-apui gol, 
înghețat de frig ¡1 duc în casă.

„Porumbii mei! strigă Anuța fugind înaintea mea, dar 
se retrase spăriată. Privi lung să? se convingă de ceea ce veijii 
și isbucni în plâns.

Simion întins pe pal se ținea de cap; eu îl frecam; 
Anuța plângea.

— „M’a lovit“ — șopti el încet, m’a lovit mama Aimței,— 
me dore, me dóré.

Anuța pusă mâna ei pe capul lui plin de durere și începu 
al mângâia. Taci Sím ióné,-că îți va trece, lasă, îți pun eu balis- 
luța mea udată cu apă, că așa îmi punea și mie mama 
când më durea capul. Ea întinsă batista pe capul lui, udată 
dar nu cu apă ui cu lacrimile ei ferbințl.

„Mi mai bine !“ țlise Simion apucând pe Anuța de mână 
Ea isbucni cu hohot în plâns.

- Nu plânge Anuța! nu mö mai dóré; ecă ine scol. El 
se ridică înceL și greu, ca o flore călcată, ce ârășî încercă ași 
înălța statura încântătore spre a primi sărutul dulce al mirelui 
ceresc. El suferea, dar nu potea vedea lacrimile Anuței prădate 
și ochii ei plânși.
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Pusei nisce haine lângă cuptor ca pal lui Simion. Anuța 
■obosită adormi pe divan. O acoperii cu plapoma mea. Ador
mirăm cu toții.

Addua di Simion se sculă cu noi, dar cu durerea in cap.
Așa trecură cjile după dile.
La două săptămâni, sortea învârti pe sermanul Simion în 

undele sale înspmnăgate și il aruncă cu furie in ghiarele ascuțite 
a unei lungori torturătore, care răpindul din cercul nostru plă
cut, pe brațele ei ce ii băga în fragedul corp treimirăturile unor 
friguri sălbatice, îl duse, precum un vultur prada sa. pe anti
paticul pat al spitalui.

Eu și Anula nu-1 părăsirăm nici aici; dor pe noi ne mai 
avea cu iubire, cu bună voința in lumea asta mașteră.

Pilnic, cănd orolojul in t naiul catedralei, ca un baritonist 
înbătrânit, batea patru ore d ipă aniiadt și clopoțelele institutelor 
dau signalele vesele, Anuța tristă, slabă, cu florile feței 
odată rumen frumose acum veștedă și palidă, plină de 
suferință, aștepta eu nerăbdare în porta Internatului de fetițe. 
Ea suferea (-linurile turturelei reinasă fără soț, jalea floricelei 
ce ne mai legănată de adicr-a zefirului amoros închină capul 
sub jugul suferinței.

„Vino Anuță!“ - ii dicem — și tăcuți, călcam pardosela

dură a trotuarului până la spital. Intram în odaia aceea tristă 
și ne aședam lângă patul morbosului.

„Simione!“ — Striga, copila cu un suflet compătimitor, 
deșteptate, deschideți ochii și ve<]I pe Anuța lângă tine; ea 
plânge și se sfărșesee de durerea ta; spunei ceți doresce inima 
sățl aducă ea tot; tot.

Simion se tredi din somnul greu, se întorsă pre spate. 
Ochii Ini se deschiseră și ne privi cu espresiunea unei lume 
de durere; ei se umplură de lacrimi și se reinchiseră în sufe
rințe. Ișl strinse mâna pe sinui plin de chinuri și începu a aiura: 
„Mamă!... mamă.“ - striga dureros - • „așteptămă... fii bună 
... ecă vin... vin o! ce hinei acolo... lângă tine... mamă 
cât e de frumos ... mamă ...“

— „Nu mai plânge Anuță!“ disei cu milă — Vino se 
mergem, peste câteva dile se va scula și Simion și er ve veți 
juca veseli ca mai iiainle. Ea ¡șl șterse ochișori, mă apucă de 
mână, obosită, și plecarăm.

îngrijitorul ne Însoți in curte; — îi apásai în palmă ulti
mul flórén ce avem cu adausul: „grijesce bine de sermanul.“ 
Anuța observă; fini strinse mâna se mio sărute ferbinte de 
multe ori.

- „Nu draga copilă! Asta e dătorința nostră de creștini.“ 
Odată cu sosirea priinăvărei, cu reîntinerirea natúréi, se 

reinsanătoșă și Simion; -- reinfloriră roșele în obraji Anuței.
De acum nu se mai jucau, căci Simion era debil ca o umbră 

ei se aședau ambii lângă mine și ascultau cu drag la povesti.
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Era o (Ji Irumosă de primăvară. Sőréié lucea cald, și dulce 
ca sărutul unei mame. Rcndunelele sburau grațiose prin atmosfera 
plină de odorul florilor și legănată de mi'iardele de insecte; 
natura totă reinlinerită.

De pe terestra institutului priveam bercul înverdit, îmbrăcat 
în haină sărbătorească și Târnava săltând veselă pe lângă Blașiu 
în jos cătră patria mea de care ine cuprinsesă un dor.

Pe podul Târnavei. cătră Vexa pășea grăbit mi băiețel cu 
o coriiță pe mâna stingă, ér in drepța cu un băț ce-i servea 
ca tovarăș de drum; apucă pe lângă câmpul libertăți în sus și 
nu’l mai vérjuí.

Profesorul întră în curs. Ce a propus nu sein. Cugetul îmi

Clădiri la Țară.

era la băiețelul cu atâtea suferințe pentru care ași fi sacrificat 
mult, mult, de ini-ar fi fost cu putință.

Sermanul Simion ! Pre când tatăl său, devotat cheinărei 
sale sfinte s’a sacrificat pentru binele, pentru fericirea neamu
lui seu, — el sermanul încă din frageda auroră a vieții să se 
lupte, bătut de sorte, cu atâtea nevoi, cu atâtea chinuri, se 
vagabundeze în lume părăsit, ne ajutat de nime până la stin
gerea ultimelor sale fjile. El nu știe cere ajutor și omenimea nu 
voiesce a vedea că în densul apune de pe fermamentul viitorului 
un ostaș viteaz, un stîlp al națiunei ba pote un lucefăr con
ducător spre lumina libertăți. Și Domne, câte focurâ cari ar 

lumina orisonurl mari, se sting la prima licărire, la prima flacără 
spre vieță în lipsa unui băgatei ajutor, în lipsa unei neînsem
nate părticele din dărniciile spre scopuri lucsosè a ómenilor 
avuțl.

S’â dus și Simion! Dar me voi interesa de vieța lui. Nul 
voi da uitări nici odată. Astfel më cugetam mergênd cătră casă 
după finea prelegerii când vëtjui pe Anuța plângând. Ea veni 
mainteml.

„Mi sau dus porumbii! Porumbii mei!“ (Jise apu- 
càndii-më de mână.

„Lasă Aimță că ér vor veni !“
,,O, nu mai vin! Totdéima când v.mém delà școlă îi 

aflam acasă, ei sburau pe umerii mei, dar acum! nu! nui 
voi mai vedea, porumbii. — „De nu vor veni, mâne vom merge 
amêndoi söi căutăm !“

„Și cu Simion!" Adăugă ea suspinând.
„Da, toți, trei !"

Cu acestea ne apropiarëm de casă. Ne despărțirem. Pe 
cum se vede Anuța nu scie nimic despre plecarea lui Simion. 
El s’a dus fără ai spune ; scia că pe ea o dore forte, că ea se 
va lega de grumazul lui și va plânge amar; scia că nu va potea 
pleca pe asta cale și de acea se* dusö așa pe ne știute ; dar 
ducâsë, ori cum, numai de i-ar fi spre bine.

Când începutul cjilei următore ne da sărutul de întâlnire 
și studenții pe tóté stradele opidului se adunau ca albinile, la 
foculariul sciinței, la făurirea viitorului, më surprinde o epistolă. 
Primesc adresa; serisóre necunoscută, o desfac curios, më iau 
fiori. Domne ce dușmană e sortea ! Uitasem se spun că nepri
mind nici un respuns delà mama lui Simion am scris din nou 
la primarul din sat căci preot și învățător ■ întru cât scia 
Simion ■ - nu era pe acolo și acum îmi stă înainte rëspunsul 
următor: ..Domnule! Mama băietului Simion e inortă aprópe 
de un an, feciorul ei căsătorit e dus in Moldova, ér casa și 
puțina avere ce aveau e posesiunea unui jidan crișmar... N. N. 
primar.

Ga un smintit am dat fuga în cancelarie și în graba mare 
uitasem a mai bate la ușă. Am descoperit tóta întimplarea 
Directorului normelor care îmi mulțumi și luă mësurile necesarii 
a afla pe băiet.

Tot în dina acesta când sórele perpendicular îșl în figea 
radele sale pe mirésa natură, în oraș unduia trista veste că la 
Grăcimiel, au scos omeni din apa Tèrnavei esundate, cadavrul 
unui băiețel în sinul căruia ailarë doué pose, a unei femei și a 
unei copile. Pe dosul celei dintâi era scris: „Puiul mami!“ ér 
pe a doua: „Anuța ta.“

P. Turcu.

Pre-ălbastrul cer lucesce-o stea, 
A treia'n jos de lună.
Aseră am privit la ea,
Și Șisuiam se-mi spună :

In lumea asta suspinând
Pre mine nu me vede ?...
Dar' ea atunci chiar ca un gând 
Ușor, ce'n graiu se perde

Peri, și — sus in urma ei 
Albastrul se cemesce,

--------- ---------------------

N o s t a I g i ă.
Pre, cer s’adună, se pun nori, 
Și-o pldie se pornesce ...

Eu fug se-nti caut adăpost, 
ALăhnit pre nori, pre stele, 
Pre mine că-s atât de prost 
Se me căiesc la ele.

Er cea micuță d’albă stea
Sglobie’n a ei fire:
S’ascunsS, căci scia și ea, 
De-a mea nenorocire...

Antoniu Pop.
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Aman séu Jom Purim.
— Tragedia în 5 acte, cu un prolog. —

(Urmare)

Hatac.

Lăsata să se scrie la Satrapi și Regințl, 
Ce giibemeză astăcjl a Persiei ProvincI, 
Acesta grea poruncă, acest fapt infernal, 
Și (jiua Marții încă, — moment de tot fatal, 
Gând sângele va curge pre paloșă și spedl, — 
Când ai se vetjl cu ochiul, ce nu ai vrea se védi 1

Esthera.

Blăstem și pre Ahasver, acesta de-a voit ?!

Hatac.

(Dându-i Edictul - dat, de Mardocheu Edict pentru Susa et Susiana) 
Privesee și Edictid și vetjl chiar anumit, 
Ce trist adevăr astădl, îți spune gura mea!

Esthera - - fcelindu-J) -

O! Adonai sânte, mai ești tu unde-va?
0! Israil iubite, sermane Mardocheu,
Mai are de voi scire Elochim Domneijéu?

Hatac.

Ce vaiete, ce plângeri ce lacrinie și jale
S'aud, se véd în țeră din deal și pân’ la vale ...
AdI totă țera este un plâns și o dorere,
Atjî totă națiunea asceptă mângâiere.
Prin Susa, Mardochee, pășesce întristat,
Sermanul, n'are pace; în plâns și în oftat
Petrece-șl dina, noplea ; cum geme de-n grozesce, — 
De dina cea fatală plângând tot povestesce.
Și plânsul și dorerea sunt numai la Iudei, 
La Ceriu ridica astădl și ochi și măniiri ei.
Și unii cad pre față lovindu-se în pept, 
Ér’ alții-nchișl în case implor dreptate, drept: 
Prin posturi și ajunuri amar se chinuiesc, 
Me dóré, mé cutremur, când numai povestesc.

Esthera.

0 mie! 0! Națiunei!

Hatac - - (suspinând adenc) —

Și scil cum m’a rogat
Cu ochii plini de lacrimi, se întru la Palat,
SC-’ți spun, se mergi, la Rege, sh-țt puni tot suliéiul, 
Ca Regele se riunpă, în graba Edictul.

Esthera. fRiimpându-și vestmântul) —

La Rege, vai. la Rege se intri nu-i iertat, 
Se întri poți atuncia, când densul te-a chemat: 
Alt-cum la morte-ndată, ești, Hatac, osândit.

Hatac.

Și nu te dóré, totuși, de-al tău popor iubit?

Esthera.

De când sciu și ’nțeles’am, că i-sa decretat 
Perirea, nimicirea la. Susa-n lung și lat, 

Și-n toi ținutul esta nu sciu, décá mai sunt 
Ființe ea și mine, se plângă pre păment?

Hatac.

Și vai, se nu mergi dară, la Rege, o! Regină?

Esthera.

Ce greu este răspunsul, când ntóitea o se-ml vină, 
l)e-o parte, legea Curții ne obsérvánd’o eu : — 
De-o parte, ér’ cu ochii vede.nd poporul meu, 
Perind, morind și-n sânge scăldându-se, strigând 
Evreu-n óra crudă, blăslăm greu implorând?! 
Cum voi potea cu ochii se véd eu al séu sânge, 
Și cu urechia erășl, s’aud, cum densul, plânge? 
0! Adonai sânte, mai bin" se ii m~rit 
Regret, a mea vieță, regret că-am trăit!...
0! Mardocheu, Națiune - prea bunul Donmecjéu, 
Ajute-vé el singur, s’ajut, nu vé pot eu ! ... 
Mé-n fior, mé cutremur, când numai iné gândesc, 
Se întru la Ahasver, deși eu mé numesc 
(Se așeejă pre scaun și scrie).
Regina, și femeea polemicului Rege
0 sută, si mai bine de țeii, ce astădl rege. 
Tu servule, grăbesce, și du asta serisóre 
Lui Mardocheu, Iudeul... Iii aprig de piciére!

(Servul luând serisórea se depărtă)

SCENA VT.

Esthera.

O! Domne, ce va fjice și ce va cugeta
De mine Mardochee, cetind serisórea. mea?
Unica, lui speranță, unica-i mângâiere 
Apusă, acum scersă, când astădl densul cere 
Se fac s’ajut în răul și-n grena în cercare, 
Sé-1 scot pre el, și - - Evreii, din mfirte, din perdare. 
Căci, vai, emu plânge un suflet și cum ofteză greu 
Când csl, în car’ speranța, ți-ai pus'o tot mereu, 
Te lasă, și te uită, și nu vrea să-ți ajute 
In orele do lacrimi, și-n tristele minute?!
Chiar eu, a s’a. speranța, ce-am fost ne contenit, 
Chiar eu în asta oră, pre el Fam părăsit!...
Mai sum demna do densul, mai pot se mé numesc 
A sa ficâ iubită? - Mai pot se mai trăiesc?
Și óre pentru acesta, pre mine m’a crescut, 
Și orfană, la-a s’a casă pre mine, m’a ținut?
Săli las, acum se plângă, se n’am milă de el,
Se uit deal séu mime? Ce sufle infidel! 
Și cred, că de dorere, el n’a potea mori, 
Sciind că a s’a fică, a vrut a-1 părăsi. 
Mai grea ne pare mórteti, mai greu eșim din lume, 
Uitați de cei m:ii intimi, de-) sórle și de-un nume!
0! Adonai, sâ. ite, la tine cad ferbinte,
Tu singur vecji, ce luptă î 1 cerc în esti mominte, 
Tu singur, scit acuma, cu ce dor și iubire 
Gândesc la Mardochee, la sórtea-i de perire, 
Și emu îmi plânge peptul pentru al neu popor, 
Și cum de aceea duia. iné tulbur, me-nfior. (In genunchi) 
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O ! Adonai, sânte, ‘mt iertă-ai meu păcat, 
Câ n’am dat ascultare și-astfel m’am purtat!...
Aici în jur de mine, nu văd pre nime eu, 
Se-mî stingă, chinul, lupt*, ce gem in peptiil meu, 
Ah ! Ranga și-Imperăția. Palatini adorate, 
Ce negre, fiorosă sunteți și-ntunecate!
Mai liie-al morțil înger, se-mî iea a mea putere, 
Când Iote vor se-mî fie de a<Jt numai durere!.. . 
Când scivoi că muritan, acel, ce m’a nutrit, 
Cu gândul c’a sa fică pre el l'a părăsit, 
Când scivoi că Evreii, străini fiind-în (eră, 
Ei nan avut pre nime se-i scotă, se nu peară.
O! Adonai, sânte, tu nu ne vei lăsa, 
Ești drept și-țl este milă de sucumpă gintea ta!!

(Se scolă din genunchi)

8CEEA VIL

Hatae. Eslhera.
Halac.

Aici, o epistolă, mi-a dat’o Mardocheu .. .
Sermanul, adl cu densul, am plâns, am plâns și eu. 
Si nici odată-n Susa, n’a fost așa fior, 
Si nici odată Ceriul n’a fost mai plângător!
(Eslhera primesce epistola de la Mardocheu și 

[ridicânduse de pre scaun o cetesce.) 
„Iubita mea Esthera, tu scil a nostră sorte, 
„Si mi cred, că nu suferi vădend a nostră morte, 
„Bătând la lie-care în ușă, dintre noi 
„(Momfintul este critic) și nime nu-i cu noi!
„Si nu cred că uitatai că cei, ce vor peri, 
„.ludei sunt și-ei ca tine, nășeați a suferi.
„Si nu cred ca-ndolenta, o! Esthera vei sta
„Când vei vedea cmn curge sânge din gintea ta?... 
„Inima ta copilă și sufletul leu vai!
„Si lacrimile tale, și crudul tău de traiu!...
„Si Utilele, iubită vai, cum le vei petrece 
„Si gândurile tale prin nopte, cmn vor trece? 
„Copilă, pentru mine nu cer nimic, se dai, 
„Că-cl ce este, ce este, un om singur numai?... 
„Dar cer națiunei tale se-i dai tu ajutorii! : 
„Se-(T puni vieța-n luptă e mult farmecător!
„Eu cred că pentru tine, niarn năcăgit, se crescl, 
„Pre frații tăi iubită, se scil că se-i iubesc!.
„Se fii apoi tu demnă, de-al moșilor tăi nume, 
„Și-alor memoria dulce se-o (ini sântă pre lume. 
„Si se lirmedi și legea cea sântă, ce-o păstrăm: 
„Cn sânt/ele, credința, murind so apărăm!
„Așa demândă Domnul! Asfel când nai urma, 
„In Sechol bătreneția, plângând mi-oaș îngropa. 
„Copilă, tronul (ie, ascultă nu (i-e dat 
„Se-ți uiți vița străbună, de-în care-ai derivat; 
„ȚI adă deci aminte, că nu ești la domnia 
„De gintea ta săracă, rușine ca se-țl fie.
„Și-ți adă er aminte că și tu ești de-un sânge 
„Cu Israilul, care se văietă si plânge !.. . 
„Acum ți-a venit timpul și ora ți-a sosit, 
„S’arețl dacă iubesci-1 și dacă Lai iubit?!... 
„Acum Ți stă-nainte altariul de jertfire!... 
„Sărută-țl ah! Destinul și mori în fericire.
„O limbii, o credință, o lege-un Dumnedeu, 
„Pretinde să mergi la Rege, se cad! la tronul său! 
„Rușine pentru acela, ce-șl uita gintea sa, 

„Mormântul maicii sale pre el la blăstema. 
„M'aș rușina eu singur de Ceriu, de Dumnedeu 
„Când aș vedea pie cine am crescut și eu, 
„Când aș vedea pre cine-am nutrit și îmbrăcat: 
„Din gură bucâtura o-am scos’o și o-am dat. 
„Ba eu cărunt eu aslădi, ce sum între .ludei, 
„Mi-e frică și mi-e téma se nu audă ei, 
„C’alui Mardoch nepotă fiind adl la domnia 
„De Unchiu, națiune, neamuri, nimica nu vrea se sciă. 
„O, fică-atuncl sar șterge din inimă ușor 
„Speranță dormi, sânte, - aș vrea atunci se mor! 
„Aș vrea se nu văd lume, se nu sein că trăiesc;
„O! fică, când sar stinge speranța, ce nutresc, 
„Speranța și iubirea, ce adt le aflu-n tine, 
„O! fică, nu ai plânge și tu atunci cu mine?!

Eslhera (lăsându-se pre tui scaun) -

Amar și vai de voi! o, Iudeilor iubiți!
Se navețl voi aicia pre nime, nici se scițl, 
Că unde, in ce parte, Acela, sar afla 
Ce-n crudele mominte ar sci a ajuta ?
Se navețl voi pre nime, ci numai pre Esther 
Și-acâsta se-șl dea viâța intrând la Ahasver?!...
O! Domne, ce Ursită, se am mi-ai destinat? 
Potinte, ce voi face? Potinte îndurat?!
Eu sein dór’ că la rege, îndată ce-aș întră 
Sar stinge al meu Sőre - și ce aș ajuta?
Vai. pole că mai tare aloi Aman mențiuni 
Sar crede den, în țâra de cei răi, de cei buni?
Eșind vai, la viâță al meu sânge și neam: 
Pre drept a doua, oră, cum ar striga Aman, 
Că ești străin, - - Evreii — sunt neascultători, 
Obraznici, Iar’ rușine și prea cutezători: 
Când și cea înnălțată la. treapta de domniă, 
De lege de-obiceiuri, nimic nu vrea se sciă. 
Și cred, că al nwu sânge, pre drept sar presupune,. 
Ba, chiar sar sci atuncia, când eu maș întrepune, 
Pentru Evrei la Rege și pentru Mardocheu : 
O! I)ómne-n ce dilemă, mă ved adl pusă cu?!... 
(Se lasă in genunchi).
Ajută-mi totuși domne! Ajută la Evrei 
Cu toții adl se rogă și eu mă rog cu ei: 
Sau în nmlțit o! Domne, cei, ce ne năcăgesc, 
Și urniți se scolă-n contra-mi initlțl strigă și vorbesc,. 
Și dic cătr’al meu suflet, că nare se spereze, 
Vai nici o mântuire la Dumnedeul său!
Er Tu, Domne ești singur, spriginitoriul meu, 
Mărirea-mi și puterea, ce sci se înălțeze 
Cu fală capul meu ! -
Cu versul, cătră Domnul, acuma am strigat, 
Din Muntele lui sacru, pre min’ m’a ascultat, — 
Și m’am culcat și dulce am prins, a adormi, 
Și m’am sculat, că Domnul pre min’ m’a sprigini!. ... 
Și eu, nu mă voi teme, de mii ginți și poporă, 
Pre mine, ce-inprejuru-ml cu răul nie-n presoră! — 
Deci, scolă, scolă Domne, tu Dumnedeul meu, 
Pre min’ mă mântuiesce de cel ce-mi face rău!! 
Că-cl tu bătuși prc-aceia, pre toți, ce-mi vrăjmășesc 
Vai, mie fără vină Părinte sânt, ceresc. 
Și cu a Ta putere Tu dinții le-ai sdtobit 
Și Mântuiiea, Domne! La Tine am găsit, 
Și Binecuvântarea preste al meu popor.
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Se scolă și stă in mijlocul salei.
’Ml parca, că al fricei sa șters, acuma nor,
Din față și inima ?! - Simțesc none puteri; -
So peri dar liica neagră, se perl 'ți (Jic se peri!! 
Reia epistola
Sermanul meu Unchiu, ecâ, - el (Jiee și vorbesce. 
Că pentru el nimica se lac eu, — - nu poftesce, — 
Deși pre mine densul, ce dulce m’a avut.
Ce scumpă și iubită la vatra-i m’a crescul. 
Sermanul, Unchiu. sermanul atât de părăsit !
Și eu, așa nigrată, un Suflet inpetrit ?!.. .
Ah ! estea vorbe. Domne, in veci nu le-aș uila :
Și ee rușine mare, s’a pus pre fala mea.
Sermnam 1 meu l.’ncliiii, ecă. poporul, ce-și iubesce, 
()! câtă trudă, lacrimi, — o! eâl se chimicsce ! 
Ridicând drept, i.
Privirea și inima și nu lăsa se morii, 
Rudeniele, poporul și mori și Iu eu ei !
Că-ci dulce este mórtea cu cei iubiți ai tei.

Er Domnul, se-ți ajute, te rogă și silesce: 
Evreul ca se moră, nici Ceriul nu voesce. 
Un popul, ce braveză năcas așa de crunt, 
El trebue se trăiască, se fugă până-n fund 
Pocalul de amaruri întins de-al său Destin' 
Ajută-i la-a ta servă, poternic Elochim, 
Ce-ai întărit la luptă pre Moisi și Avram 
Și ai supus Poterniei din țera Chanan, 
Ce-ai arătat lui Iacob insomnii scara cerească, 
Și i-ai condus Tu pașii, • caii - se pribegească!... 
Ajută-i, că-cl întrava la-al seu bărbat și Rege 
Se rnoră-apoi cum sună în neagra Curții lege !
Se mori pentru națiune, ah! Ce ilustră sort?! 
Se mori pentru credința, ah! Ce sublimă Morte! 
(Strigă pre serv)
Aid, iute și grăbesce, te du la-al meu Bătrân, 
Se-i dai asta scrisore — și-o du, ascunsă-n sin! 
(Apare Servul Ilatac pre condu Esthera se pune se scrie)

(Va urma).

CRONICA TÎMPULUI.
II) Oetobre n. 1901.

Are și poporul nostru român, odata in an, serbătore cul
turală - naționala, frumos# ! Vrem ¡ulcea, se vorbim, despre : 
„Asociația nea" pentru literatura romána, și cultura, poporului 
român, - numita mai nainte: .. Asoc ia t i unea transilvană/

In sărbătorea: ..Nascerei Prea ('uratei' din 8 21 Sep- 
tembre s'au adunat și in anul acesta, mullí Români, la Sibiiu 
pentru a lua parte la ședințele Asociațiunei și la. petrecerile și 
convenirile făcute cu acea ocasiune. Lucrările și desbaterile 
Asociațiunei s'au petrecut și strecurat Disc prin 3 ședințe.

Ședința I s'a deschis, dupa ce, ca de comun i-a pre
mers celebrarea s-lei liturgic in ambele biserici, la ora II a. 
m. în sala Comitatului prin v. președintele Dr. Farion Puș
căria, la care a asisml și Metropolitul Mețian.. Cuventiil de 
deschidere a l'osl intimpinal și salul ti cu un răspuns din partea 
I). advocat, Fmanuil Cagarcna în numele societății fondului 
de teatru român, deși, după datină, s'ar Ii că(Jul se lie în- 
timpinată și salutata. A ociațiunea de un Sibiian. în numefe 
Românilor Sibiení, la cari a venit publicul român și nu de 
fondul de teatru, a cărui sediu, e in Brașov.

In acésl t ședință s'a așternut și Jiăportal general făcut 
de secretariul II. Dr. Ilie Heu.

Tot în (Jiua prima a avid loc după, amiadl, la. 3 ore p. 
m. și o conferință literara, cetită d’ Dr. Se.rtil Pascar despre 
volumul de Versuri patriarchale a poetului St. O. losif în 
sala festivă, dar prea mica a Internatului român de fete.

Raportul general al Asociațiunei pre amil espiral 1900, 
1901 este o lucrare forte huna și dâtâlore de ton. Am con
venit și noi de mult, și convenim și astaijl cu multe păreri 
particulare ce și le-a dat și și le dă Rapoitorul, secretarul II, 
în acest raport. După ee mai întâiu se arată în Raport, abdi- 
eerca președintelui Asociațiunei /. .1/. Moldaran, din causă de 
morb, prin charlia sa de dtto 25 Maia 191)1, Raportul trăeteză 
și răporleză :

I. Ședințele comitetului, cari au lost 12 ordinare și 11 estra- 
ordinare; la olalta 23.

II. Membrii Asociățiunii. Asociățitmea are 1533 membrii, 
și in est an, a crescul minierul membrilor activi cu 121 față 
de anul trecut.

III. Averea Asociățiunii, Pereeptiunile fondului general in 
1900 au fost cor: 32.^14.53: erogățimiile, coi-: 28.001.23.

eassa s’a inchiat cu un sal de cor. 4.349.32. Averea fon
dului general a fost la linea anului trecut de cor. 288.028.10. 

Er întrega avere, adminittrată de Comitetul centralei a fost de 
cor. 393.900.37. Tot la acest punct (III) Raportorul rogă, 
Asoeiățiunea se desbată în causă: 1. Lăsămentul lui G. Filip 
din Tășnad. 2. Fundățiunea advocatului Nechita din Șimleu. 
3. Averea lui Toan Jancu, fost preot în Vidra de sus. 4. Deci- 
siunea Comitetului despre înactivarea fondului Avram lanciil 
cu începerea anului școlastic 1901/902, avend a se conferi, din 
venitele acestui fond un știpendiu de 100 cor. la un ștudinte 
de gimnas, școla reală sau comercială.

IV. Biblioteca Asociățiunii, cu finea anului espirat a numărat 
3944 opere în 5613 tomuri; 4202 broșuri și 24 hărți - (charte.l

V. Despărțemitele Asociățiunii, se arată că sunt 42.
VI. Secțiunile sciintifice literari, cari deja sau inaugurat 

și constituit la adunarea generala de la Băile herculane și au 
fost puse pro basă nouă.

VII. Școla civilă de fete. In anul școlar 1900/1901. școla 
civilă de fete, a fost-eprcetatată de 81 eleve; în cl. I. 12: în 
cl. II. 25; în cl. III. 26, în cl. IV. 18, er alte 4 eleve, absol
vente a școlei civile, în lipsa cursului suplementar, parte sau 
pregătit pentru ștudii pedagogice, parte au urmat cursuri de 
musică, pictură și lucru de mână. Acăsta, în scurt, este con
ținutul Raportulului. -

Se aleg, în urma acestui Raport, 4 comissiuni: a) Pentru 
esaminarea Rațiocinului pro 1900 și budgetului pro 1902. c) 
Pentru sludiarea modificărilor propuse în Regulamentul pentru 
secțiunile sciințifice - literariji d) Comissiunea pentru înscrierea 
de membrii noi - - carea însă nu s’a ales, ci sa decis, ca în
scrierile să se facă direct la cassariul Asociățiunii.

1. Mai întâiu (ședința II) se ie la (lesbatere, Raportul 
comissmnil pentru censurarea Raportului general, care, propune, 
prin referentul seu Dr. Proca, luarea Raportului generai, spre 
sciință; și rogă adunarea ca abițicerea Președintelui, a liev. D. 
1. AI. Moldovan să se iee „cu regret“ spre sciință. — S’a încins 
apoi o discuțiune animata față de fundățiunea Nechita, care a 
lăsat o avere de 40.000 cor. Asociățiunii, ca din aceea se ajute 
școlelor și bisericilor gr.-cat din Silvania. Fiind acesta fundă- 
țiune, de un caracter pur confesional și local, s’a propus de 
mulți din adunare, respingerea acestei donăținni. Comissiunea 
însă îndrumeză Comitetul se continue pertractările pentru limpe- 
(Jirea afacerii și ajungerea în deplina posesiunea a Rămasului 
Dr. Nechita. După multe djscuțiunl pro și contra, propunerea 
comissiunei se pune la vot, și se primesce cu 62 contra 60 
voturi. Tot în acesta ședință se discută și o cesțiune forte 
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arçletôre : Cesțiunea de ajutorare a școlelor române! Mai bun 
lucru, nici nu se póte ! Era vorba în Adunarea generala din 
1898, ținută la Beiușiu, ca Comitetul central, după ce ’șl va 
câștiga delà Ordinariatelc eppescî date secure, despre sortea 
școlelor nóstre, să se pornescă o acțiune morală și materială 
(?) pentru bietele școle, și că apoi prim-secretariul, va re
comanda școlele mai espuse, beneficențil și înunificenției între
gului popor, Mecenaților și Băncilor române de bani. Ce se 
veefi? Unele Ordinariate, la cererea Comitetului nici nau res- 
puns, — nimic!... Din tóté, prin urmare, sar părea, că nu 
s’a ales — nimic ! Și, ah, câte școle, de ale nóstre, nu se sting 
și nu se nimicesc! Și câte încă, nu se vor nimici din lipsa 
susținerei — față de jircL. nsiunile, multilaterali ale statului ! 
Au, nu sunt școlele nóstre, cultura poporului român, pentru 
caro este Asociățiunea? - Este scop mai măreț ca traiul șco
lelor, nóstre confesionale pentru noi, este devisă mai sacră, 
pentru Asociățiune ca sustarea școlelor nóstre confesionali pre 
base solide și granitice? Videant, sed videant!...

La Raportul, despre „Averea Asociăț lunii1' Dl Prof. Băr- 
cian face propunerea, ca Comitetul se róge Institutele de bani, 
române, ca din sumele, destinate in tie-carc an spre scopuri cul
turale, acele Instituțiunl se transpună 50 °/o în fie-care an, Comi
tetului, care la rendül söu, se ajute pre acea Instituțiune cul
turală, carea va fi mai lipsită. Propunerea se predă Comitetului 
spre opiniune și studiare. Dl. Bărcian, arată cu pilde și cu cifre 
câte bucurii folositóre ar putea face Asociațiunea pentru ridi
carea culturii nóstre naționale si promovarea literaturei dincóce 
de Carpați. (Gaz. trans: N. 201) etc. etc.

Și nu sa găsit nici un singur membru al Adunarei, care 
se iee cuvântul și se sprijinâscă propunerea acósta, (Gazeta 
trans. N. 201)

Destul de rëu çlicein noi.
Se arătăm și noi cu pilde și cu cifre, câte și ce fel de 

foi de literatură, sciință și beletristică poșed Românii dincóce 
de Carpați : Câte și ce fel de foi bisericesc!, școlastice, bele
tristice și de literatură poședem?

Ne plângem mereu, că foile nóstre așa çlisë literare nu 
corespund asceptăril publicului?! Dar cum amar vor mai cores
punde, când numai acela, ce edă o foiă, scie se povestesc-ă de 
greutățile și gravaminele, car! joc pre umerul unui șliuarist ? !

On. Asociățiune, ar potea se secureze, barem o parte, 
prin înființarea unui fond secur, din care fond să se subven
ționeze o főid bună p. es. beletristică și de literatură s. litere, 
și se nu umbli cerșind bani, ca de pomană, de la abcnențl, 
reclamând așa și așa, numai se te poți susținea ca redactor. 
Nici odată, și până-i lumea în așa mod, nu póte fi vorbă de 
(Jiuaristică bună și la nivelul, ce ar trebui se fio și pentru 
Român, — care încă trăiesce ai.li în Europa, pre lângă că se 
trage, din făimosa trupină ancă sau indo europeană ?! Nu este, 
(jiuaristica, lumina, focid rugului ne stins și puterea unei' na
țiuni? Sperăm, că totușt Asociațiunea unui întreg popor delà 
Tisa și păn la Tulgheșiu, va face ceva și în astă causa prin 
întemeiarea unui fond, ce se va numi „Fondul diuaristicii 
române ?!...“

Trecem la comissiunile literari!
Nu am putut erua nimica explicit și practic, cu privire ia 

Secțiunile literari, din partea comisiunil. Ore sunt acestea : Sec
țiunile literare din a. 1880 reînviate, ori cum, caii au fost de 
trei resorte ; —

a) Secțiunea istorică,
b) Secțiunea filologică,
c) Secțiunea științelor naturale și matematice, și a căror 

regulament, constătător din 20 § s'a votat în ședința 11 a Adu
nării generale, ținute la Turda în a. 1880, filele 7, 8 și 9 
August ?

Dar apoi cum, că acestea secțiuni, ni se pare, că nau 
dat, în anii posteriori, nici un semn de viâță de prin a. 1880, 
1881? - - Ecă și ce bărbați au fost p. es. în Secțiunea știin
țelor naturale : Dr. P. Vasiéin ca președinte, V. Komán, Dr. 
Alessi Brote Dr.. Aíoga, D. P. Bărcian, Comșa și N. F. Negriiț. 
— Praeteritum cognoscere,, quid? Tot în ședința 11 s’a ales un 
nou birou - comitet: Președinte: Dr. Alexandru Mocionyi de. 
Poen,N. președ: Iosif St. Suluț de ('ărpenișiu ; -- apoi membrii 
în comitet: P. Cosma, Dr. B. Hossu, Diaconoviciu, Dr. Oct. Rus. 

Dr. 11. Pușcariu, Dr. At. M. Marienescu, Dr. 1. Roșea, I. Papin, 
Tugan ; Creții și A. Bunea. In ședința III, vine la ordinea 
(,liléi „locul" pentru anul viitor, unde să se țină Adunarea. In
vitări au fost dóuö: La Orări-ța Baia-mare. In cestiune, se pri- 
mescc propunerea lui Dr. Frâncu, ca să se lese comitetului 
voia —- că unde șâ fie pusă pre anul viitor Adunarea, respective 
care din acestea done invitări sá se primâscă ? !...

Până în anii mai dincóce, nu «era așa, ci se decidea 
ecésta de eătră Asociățiune!

Dna, nu înțelegem ! De când seim noi, și póte se greșim, 
în trei (3) centre și orașe din Ardeal, nu sau ținut Adu

nările Asociații mii: In Clu.șiu, M.-()șorheiii și Bistriță.
Pentru ce? — - Nu sunt acolo, dâră, Români adcverațl 

și elită românescă; nu este coiniinicățiune bună sau dóra, ar ti 
la cale ceva cmisiderațium politice. ? In 20 30 ani, cel mai 
obicinuit loc, a fost. Sibiul pentru Adunarea Asociațiunil nóstre :

Aș! Sibieiiii, au vtijiit. destul pre Domnii de român, eu 
multe ake ocasiunl; au vei.lut destul pre omenii luminați și 
anteluptătoii ai poporului român ; și ar li bine se-i mai vadă și 
alțl omeni din alte centre, ea să se întăresc» mai urnit credința, 
că și noi avem bărbați devotați și invețațl, că și noi avem in- 
teligință de-mi fason european?! - M:i, se demonstrăm și se 
arătăm streinilor, ce ne încunjiiră că, cu Iote nâeasurile, cu 
cart se luptă un popor clasic, — acel popor cu viitor, Românul, 
încă are o pleiadă de bărbați înteligențl în constelațiunea gin
ților, ce strălucesc cu numele și cu faptele lor pre acest pământ?! 
Sunt, credem, centre și orașe, chiar în Ardeal, unde, Asoeia- 
țiunea, n’a fost nici odată?!

Și dacă, „Asociațiunea transilvaniă“ prin nonele statute, 
s’a făcut Asociățiunea pentru toți Românii din Ungaria, gân- 
ditu-s’a vre un Român, din acea Adunare falnică, se propună 
p. es. ca pre viitor, Adunarea se grijască, ca ședințele Asociu- 
țiunil, să se ținaj/re rând, în tóté orașele, opidele, centrele • 
unde trăiesc și sunt Români? - Și cât de bine ar fi sase 
țină Adunarea Asociațiimil cât mai în (‘urând și la frații mara
mureșeni din umbrosa Marmatiă.

Mereu ne plângem de dânșii în multe privințe; — en; 
se-i facem puțin să se cunoscă, se audă barem din câ,.d in 
când câte o disertațiune, frumosă, poporala, rostită în dulcea 
limbă românescă, ca astfel să se entusesmeze și dânșii pentru 
cultura națională. Dar apoi, balul, concertul, aranjate cu aceea 
ocasiune; divina Română a nemuritorului Iacob Mureșan se nu 
îmbujoreze obrazul fraților noștri! déla méza nópte; se nu le 
inisce inima se nu le îiBălzescă sufletul, póte rece, pentru un 
popor, al cărui viitor, de acuma încă începe a se cimenta?!

Őre așa de nebăgător! de samă se fim noi; őre așa de 
puțin esperțl se fim noi în cele naționale și de consolidarea 
nostră - când simțemântul național este și ne conigeză?!

Nu înțelegem, că nu putem înțelege !

SCIBi MÉEUNTE.
Fidanțațl. Dșora Elena Strimbu din Bistrița și D-l Octa

vian Doce înv. în Feldru Felicitările nóstre.
In comuna Șomfalău. In 11a 1. c. au purtat gendarmil 

pre un individ Ungur, de acolo, Pásztor N. numit; de-ahmgul 
satului, pre motivul că acel individ ar fi având bani falși, și 
voind să se constate, că la câți omeni a dat el bani falși, pro 
cari in lt) a 1. c. au cumpârat omenit gâsce din Leeliința, 
cu care ocasiune eși la ivelă, că banii sunt falși, de óre ce 
o muiere din Bighiti, caâ| a vândut gâscele a fugit după Șom- 
tâlenl, pre cari ajungându-i în Serețel, le-a luat gendarmil gâs
cele, cart au fost compárate pre bani falși. -

Cu ocasiunea începerei anului scolastic la institutele de 
învețământ. Cardinalul Primate al Ungariei Vaszari, a îndreptai 
o ordinațiune, in care pune la inima clerului cu tot dorul, ce 
mai mare grije pentru instrucțiunea studiului religiunei. in acesia 
Ordinațiune Marele Dignitar catolic, eiteză și cuvintele Papei 
Leone XIII rostite în 2G luniu 1878: „Instrucțiunea cu teniriii 
în adevörurile religiunei a format lumea, a nobilitat și sancti
ficat referințele ómenilor între sine, a nobilitat simțementul moral, 
și creat acea cugetare creștinâscă, carea propune pre poporele 
credinței altor popórö. —



IV. REVISTA IIUSTRATĂ 171

Gáciturá de șach.
de Aneta Vlasu.

măi

da- de des- fu. Ră-

te A- ci ta!

lin- ră Cin- par-

di- da- a ple

bir tó- ne, la dar să- gă des- . szie. ta! voiu să mé voiu

Te. mi- iu- nă- mi- ră 0, Tu fi mé u- of- jur pot

să, te! ci ru

ne, smul- rog die nu din mé ti- ti- te! De In Nu V

Te Ifi Și gi nu me ri- să, ne ne, Că- do- ve-

ui- al gâ tru

ui- mé mó- do-

meu ta! pen- lin-

duc. ta! mom fru-

A bra- de vai

Că- A- mea al

fu di 0, eu eu

di- ei Când 0, a

Deslegări de gácituri.
(îâeitura de șach din nr. 18 de I)-șora Emilia Cutean1).

9 Din erőre s’a tipărit ,.Lucreția Mathe."

M’ain gândit cu drag la tine până nu te-ani cunoscut 
Te sciam numai din nume, de nu te-ași mai ii sciut! 
Și am dorit se pot odată, se te văd pe tine eu 
Se-’ți închin a mea viața se te fac idolul meu,
Acest vis de fericire Fam plătit atât de scump
Adi și inimă și suflet de durere ini-se rump
In selbatic’am iubire te-am iubit cu atâta foc
C’am perdut cu tin’ odată ori ce urmă de noroc.

A deslegato bine D-șorele și Domnii: Eugenia Vlas, Mar
gareta Vlas, Albac; Lucreția Mathe, Chiraleș; Sabina Deleu 
Sicht; Adoliina Borza, Alba-Iulia; Maria Pinciu, Hozman ; Maria 
Vlad, leșelnița. Ioan Barna preot gr.-cat. Miraslău; Th. A. 
Bogdan învățător, Bistrița; loan Vlas s. not. cerc. Albac; I. Co- 9 

roiu Ponoreanul preot gr.-cat., Ponorel; Andreiu Bugnariu, ase. 
la cursul de posta și telegraf.. Budapesta; Ioan Pampu înv. 
Hosman.

Premiw. un tablou, l'a cășHgat Z)Z. Ioan Vlas sub. not. 
cerc. Albac, tabloul e de mărimea 400 520 mm. și represintă 
o „seră romantică" de lângă Enz.

POSTA * * *
ii- * * REDACȚIUNEI.

oon—

D-lui Gavril Bugnariu, Bochia, cele Întrebate le vom publica cât 
de curcnd. — Salutare.

Tipografia A. Baciu, Bistrița, strada Lemnelor 44.
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* CEL MAI MARE DEPOSIT de tot feliul de păpuci pentru 
bărbați, dame și copii CU cele mai ieftine prețuri, ia

*

CAROL J. GOTTSTEIN păpucar
BISTRIȚA, piața mare (lângă magistral.) *

Singura vine,lure de galoci și păpuci rusescl de Petersburg pentru zăpadă tot
felul de păpuci pentru casă, Lawn-Tennis, pentru biciclist! și pentru promenadă.

NOU A SOSIT! — cea mai elegantă și modernă cualitate de păpuci de
tomna și ernă. In ce privesce cualitateu bunajse garanteze.

Comandele după măsură se efectuase elegant, solid și după moda cea
mai nouă. Specialist în tote mărimile de papuei pentru cei hoinari de piciore. *Comandele mai urgente se efeptuesc imediat.

* *

:
«*<•

Isvor ieftin
pentru însemarea și procurarea

următorelor:

Cărți pentru scolă și privați, 

Recuisite de scris și desemn, 

Recuisite de cancelare -------

Hârtii de epistole, cuverte, 

Casete, etc. etc. ■

Albumuri pentru fotografii, 

Albumuri pentru ilustrate, 

Albumuri pentru poesii, ele.

Cu cele mai ieftine prețuri!

N|. Binder,
Ifislriți. piiița mint (Kuniinarlîl).

<<■ 
*î

M* 4* -A- -m -4-
i i•;« »«• *i< «i* <«»

4* 4* 4* 4* 4- 4* 4W 4- 4* 4V

*
-

V T i pografis A. Baciu
V

t-
Bistriță, str. Lemnelor 44.

»v
T Aducem la cunascința on. public acesta nouă tipografia, 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

A scurt timp, precum:

■» Tipărituri de bancă, Registre,
»
V

BILETE DE VISITĂ BILANȚURI,
T Cărți și broșuri, Compturi,
V Foi periodice, * prețurî-curente
r 
j Bilete de logodnă. Un verte,
"V Invitări la nuntă, Anunțuri funebrale, ¡
v
» ANUNȚURI, CIRCULARE.
» 
r Comándele se esecută promt, cu acurătăță, cu cele mai eftine
V
T și mai moderate prețuri.

<• Tipografia A. Baciu
Bistriță, str. Lemnelor 44.
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„BIBLIOTECA ȘATENULUI a a apărut Nr. 1. și 
cuprinde o mulți
me de balade alese 
costă 20 fileri

Se pote procura delà autorul T. A. Bogdan inv. și delà Administrația „^bv. lluștr.“ în Bistrița.
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