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Creștinism și Românism.
Din Istoria eivilisatiunii poporului român. -

(Urmare.)

Creștinismul și Românismul națiunei române delà Istm și 
Carpați, nu a fost singur în elementul söu ; - - el a fost în socie
tate și atingere mediată și înmedială cu alte elemente religioși1 
și mediat apoi prin acestea, <u elemente naționale și de rasë 
diverse: Creștinismul și Românismul națiunei daco-române delà 
Jstru și Carpafl — mai cu séma, după trecerea și apunerea 
órdelor barbare și în timpii din urmă a Evului de mijloc vine 
în societate și în atingere cu de o parte: Grecismul și Slavismul, 
ér de altă parte cu Catolicismul, Calrinismid sau protestantismul 
din Ardeal și Ungaria.

Creștinismul și Românismul poporului nostru, pre acelea 
tio puri trăia între dóuö mari elemente, — unul în răsărit și 
unul în apus!... Durere, că fiind religionalminle, Românul, legat 
re.-ăritului, nu puțină daună a avut în Românismul seu, în aven- 
larea la o stare mai bună de cultură și civilisățiune. Și erâșl, 
dacă vrem se lini fideli scriitori ai unei istorie pragmatice, tre
ime se ne întrebăm, dacă fiind Românul legat, relif/ioiialminte 
apusului, ar ii avut mare tolos și avantagiii cu privire la Româ
nismul seu și la avontarea sa. pre, o treptă de cultura în acesta 
patriă alăturea cu alianța ..Trio Na(ionum.“ E acesta o întrebare 
deschisă, fie-care pole se respundă. Cea ce inse e secur și seim 
cu folii este, că Românismul legal răsăritului prin religiune. a 
decăijut forte tare, chiar in timpii mai dincóce, chiar în vremea, 
când începea a se ivi Aurora dimineții de desceptare din som
nul cel de morte, pentru tóle popôrële Europei. Dacă, n’ar fi 
fost, poveste, de Românismul din Ardeal, și nu ar fi trăit acest 
Românism, c<t.se fie un Apástól pentru Românul y/iwiZ - slăvit, 
atunci România de astădi cu o() de am ar li mai indöröpt.

Dar se meri/em iu. ordine!
Da odată eu trecerea Transilvaniei la casa habsburgică 

prin depărtarea lui M. Apatii II. Ia Viena, atât in provința 
religionară cât și politică a început a se ivi un cariate nou. 

Acest cuvinte la a. 1H4S apare pre față cu menirea scrisă 
pre frunți': Jos cu feudalismul, jos cu selavat/iul consciinfil!... 
E bine, fructele libertății, carea a urmat feudalismului și jobăgiei 
le-am veijut - dar vedem și fructele libertății consciinții, carea 
a urmat sclavagiului. C11 adevărat vorbind, a fost prea matură 
și este și astădi libertatea consciinții; ea a degenerat astădi în: 
Inter conf'essionalitate sau cu termin german „Confessionslos“ ca 
și libertatea prea mare în libertinism și liberalism francma 
conic. -

Pre timpul anterior, Unirei Românilor cu Roma, trei ele
mente, se luptau unui cu altul : Curcii,Văemții și Cniptrii. Turcii 
sunt bătuți cu multe greutăți de cătră Nemți, remân Ungurii 
și Nemții, •• ci Ungurii se p^m în alianță cu Nemții, după ce 
aceștia iau scăpat din gura Turcului, și de poruncile Lașei de 
la Ruda și de la Orade. Turcii in pacea de la Cari o ri( iu 
de dreptul de protecțiune presto Ardeal. Cu acesta ocasiune se 
denumi, și prima comisiune miestă, pentru regularea confiniălor 
între Ardeal, Moldova și Muntenia. Revoluționariul Tbkblyi, era. 
la ordinea i.lilci. Cu mutarea, cancelariei aulice transilvaniene 
în Viena, au căpătat și Românii, ca confesiune aci un secretar 
și un cancelisl. In Transilvania se începu acum așa numitul „Gu
berniin~ . ..

Am făcut acesta ajeptare in istoria politică a Transilvaniei 
ca se pricepem pentru ce o mulțime de lesuifl se rentorse în 
acest interval de timp erăși in Transilvania, acum când ajunseră 
Nemții adecă catolicismul de asupra, față, cu protestantismul, deșî 
mai înainte s'a enunțat prin Diploma leopoldina emanată în a. 
lt) 2, cu ocuparea Belgradului prin Ludovic de Baden, - în 
pt: 3. că în Ardeal nu este iertat se vină alte caste de călugări 
catolici alani de cei, ce erau deja. Și acum acest! călugări 
deprinși in politică, au și pretins ca articlii din Compilate și 
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Aprobate contra ordului iesuitic să se nulifice, deși Diploma 
Leopoldină în pt. 4 a confirmat Aprobatele și Compilatele?!

După devingerea lui Fr. Racoti prin gen. Rabutin și Br. 
Tiqe și prin urmare după ocuparea din nou a Ardealului, în 
a. 1709 Capitala t,erei se mută-din Alba-Iulia la Sibiu, unde 
gubernau generalii împărătesei. Acestea premițindu-le, înțe
legem prea ușor inlluința lesniților și>a catolicilor în Ungaria și 
Tvania. Las, că mai nainte, cu începerea reformățiunil, și cu 
Principii reformați. când religiunea calvină era predominantă, și 
„Fő Vallás“ — catolicismul era în decădință, lesuițil au fost 
scoși din țâră în mai multe rendurl! Preoții români erau datori 
a solvi Proprietarilor, onorariul de decimă și erau invitați la 
unire cu calvinisnml. Cei ce au trecut la Calvinism, se înțelege 
de sine, că au trecut la Maghiarism ca și cei ce au trecut la 
catolicism, cum a fost d. es. familia Mailat din satul Comuna, 
districtul Făgărașului. După mărturia lui Gr. losif Keményt 
cea mai mare parte a Magnaților țerei sunt de origine, români, 
ai căror strămoși au trecut la catolicism sau calvinism. —

Era un timp acuma când era o luptă mai mult de simțe- 
minte religiose ca de simțăminte naționale, căci deși erau re
cunoscute numai 3 nățiunl in Ardeal, totuși erau 4 religiunl, 
sau vorbind în termin juridic civil, cu “drept de indigenat“ și 
cari erau catolica, lutherana, ealvmiana și unitara, de unde es- 
clamă chiar un Ungur și (Jice că, trei Nățiunl: Unguri, Săcui 
și Sași și patru religiunl sunt cele șepte (7) păcate ale Tran
silvaniei !

Religiunea a cincea (5) era religiunea poporului român, 
adecă qreco-orientala sau orientala — fără drept juridic de in
digenat și numai tolerată.

In acesta stare, sub atare zonă, în o așa lume era preaemn, 
Creștinismul și Românismul Românilor. — Dar se mi vă treCă 
din vedere a nu face la acest loc și o întrebare, că adecă nu 
s’a interesat nimenea de Român acum, a-1 câștiga pentru sine?... 
Nu s'a nisuit nici o castă religiosă, antogoniste între sine, ca 
se-șl înărăscfl numărul cu proselițl de la vre un neam de omeni 
și cu noi calliecumeni — dicem castă religiosă și nu națională^ 
pentru ce, scițl cu totil - căci era la ordine acum mai mult 
cultul ca sângele - - cultul era nățiunea.

Cum am arătat, Germanii sau Casa austriacă era acum 
la putere. începând cu Leopold și când am cjis casa austriacă, 

am t.lis catolicism al, prin urmare catolicismul a și prins a 
politisa cu orientalii adecă cu Românii, pre cari îi vedea de 
o parte că au fost și sunt, invitați de protestanți la o unire cu 
ei, ér pre de altă parte că sunt un popor delăsat in scirea lui 
D-iJcii, fără nici o emancipare politică, religidsă și culturală. 
Ei le diseră: „Venițl cu noi, la unire, vă vom da drepturi, vă 
vom da, Diploma Leopoldină, vă vom face omeni intre omeni, 
cetățeni intre cetățeni și nație între nații! Venițl cu noi la unire, 
că ne vom interesa, de voi și nu vă vom lăsa perduțl, vă vom 
face școle și biserici, vă vom face și croi Instiluțiimi de cultură 
și de crescere, că iacă rdne răsăritul nu vă face nimic, nu vă 
are grigea, nu se înteresăza de voi ér voi sunteți lăsațl de 
capul vostru, fără sciință, fără învățătură, tară școli și Iară cul
tura !"

Ore drepte se ii fost acestea și pre acest timp așa se fi 
stat cu Creștinismul și Românișpml unui popor dinlr.i Tisa și 
Tiilgheșiu ?

Se vedem mai întâiu, „ce putere“ a fost acel résárit față 
cu sine însuși său cum am (Jice „în se“ t‘t „ex se !“ și — 
față de alții ?

Mohamed II. luând Constantinopoliil, întră în biserica S-tei 
Solie cu calul călare, derima crucea cea sântă de pre altar, și 
leóna Precesfei (Hodeqetria) o derima in bucăți, simbolizând 
despicarea Creștinismului, din cele patru părți ale Imn I. Capul 
lui Constantin IX se trimite prin Asia de arătare, pre cum a 
făcut mai nainte Murat, tatăl seu cu capul precipitatului rege 
unguresc. Viadislau, care a căfjul. în lupta sângerosă dela Vama. 
Istoricii susțin că l.i căderea funestă a Constantinopoluliii a 
contribuit mult și diferințele dogmatice între Greci și Latini. 
„De cât se fini una cu Latinii, mai bine ne înbarcăm pentru, 
haremurile sultanului!...“ Strigau călugării și călugărițelS gre- 
cescl. Din neunirea Creștinilor au câștigat păgânii. Se afirmă, 
că pontificele roman — ar fi chiar oferit ajutor Grecilor, cari 
se nu-1 fi primit și că acest. Pontifice de supăr ire căiju la pat, 
aiujind de caderea cetății, și nu s'a mai sculat. -

De aci încolo, vai și amar de sortea Creștinilor orientali 
și de puterea bisericei orientale. De la căderea Constantino- 

polului, nu era permis, să se ridice vreo biserică, fără a depune 
în mâna Sultanului o sumă mare de bani, Patriarchul ecomenic 
se confirma prin sultanul, și acest Patriarch sta ca frunza pe 
apă. Ei, dar și aci la alegere de Patriarch da tonul punga cu 
galbinii, turnați în sacul fără fund al Marelui Vizir.

E adevărat, că’n timpurile mai târijie Rușii veniră în ajutor 
cu arma, în contra Turcilor, dar ei fácéu acesta și din scop 
politic, cum a lost Petru I și Catharina II o fenice genială pre 
cum și principii Witgenstein și Pahlen. Și ce folos au mai avut 
și Românii din acesta invasiune miiscălesea? Au avut atâta 
folos, că țera lor, satele și cetățile erau călcate de mii de ostași 
rusescl, și deveneau teatru de luptă — ma, au avut și acel folos, 
ca cunoscând Rușii țâra românescă, li sau aprins pofta pentru 
densa... ca .Iudeilor pentru Chanaan și ca lui Tuhiitum pentru 
Ardeal. Și cu tóté acestea, prin Ruși a câștigat România mult, 
dar numai în mod fatal și fără ¡atențiunea lor.

Ba, încă Moldova și Muntenia deveniră sub Protectoratul 
Rusiei și a Înaltei Porte; etc. etc. Școlele române erau con
trolate, să se vadă nu cumva în ele se propun idei anti rusescl? 
-— Persecutiunl de Boieri și Romani - depunere de Episcop! ca 
p. es. depunerea Metropol ituhii Beniamin. Intorcându-ne la GricI,. 

ei erau rei și perfizi față de elementul român gr.-oriental. 
Nici odată Grecii nu sufereau școle românesc ; metropolitul V. 
Lupul sufere góne numai și numai pentru zeliilu söu de a răs
pândi lumina între Români. In revoliițiunea de la 1H4S chiar 
Patriarchul a destituit pre Metropolitul Neofit, pentru că. a luat 
parte la aceea mișcare. In timpul ideii pentru unirea Princi
patelor române, Patriarchul Constantinopolitan ameni.Ja cu anath- 
hemă, pre Episcopatul din România, in cas, când ar adera la. 
unire? Dar ce a mai făcut apoi Patriarchul din Gonstantincpol 
cu Cuza l, Domnul Principatelor române, când s’au luat Mănăs
tirile ferii din mâna călugărilor grecescl? Foc și pară! Și cine 
nu-’șl aduce aminte de lupta, ce a purtat Biserica din România 
în „ce.stiunea mirului“ acum numai de curend, la anul 1885 ?

Se mai perelem vremea apoi, lăudând și constiluțiimea 
biserjeei bisantine?

Se mai perdem vremea apoi și cu descrierea de simonil, 
jafuri, cărți de rugăciuni, pusă la omeni pe pepi când mureau; 
ori cu înpilărl și depuneri de Epscopt români așa numai ~ad 
bene placitum“ pr: și afurisenii din partea acestora asupr inpi- 
lățorilor ? !

„Tantae molis erai romanam condere gentem!“ Ani putea 
(Jice câ pre atât de greu era a o conserva! bisând la o parte' 
aserțiunea lui „Rad Tempea" in privința literaturii bisericescl 

de pre atunci a. poporului român, se cităm pre Papin
Ilarian : „Acesta unire a Românțlor de preste Dunăre cu Roma 
sub Joanițiu, - îfincai ar fi dorit se fi ținut drept scut al 
naționalității Românilor contra Rlanismidui și mai eu seină a 
Grecismului. A arăta la acest, loc literatura greca, ce a copleșit 
limba románánéscíi in acelea timpuri, ar însemna, se compunem 
un studiu separat. Urmele acelei epoce funeste se vöd și astâcjl 
chiar până și in numele de botez ori comune: Papadopol, 
Calimach, ('(distrat. Catargi, Dumitrachia- Mitrachi Conacbi. 
(ospătar de la turcescul-.,A7m<7/r.“ Ce e mai mult, intru atâta, 
copleșii' Grecii elementul român, in cât Românul gr.-orientalii 
chiar aci la. noi, "ți respunde: Eu suni Grec!“ Și CrășI: 
„La biserică la Greci - deșt ei sunt Români, nu Greci?!...

Se mai vorbim și de conservatismul poporului român, - 
ce și astăiji sí observéza ca o suvenir« tristă remasă, de 
la Grecii bisantinl, cu cari a fost in conessiune confesională și 
mai este și astâdi ? -

Grecii, de la loanițiu începând, pururea nisuit a atrage 
pre Români câtră Gonstantinopole, și ai face se graviteze 
cătră resăritul grecesc, lăcân- du-le Constantinopoliil chiar pune, 
de graritățiune politic. Dar au greșit politicii Greci din Fanar 
căci debilă și fără reson politică e aceea, când un popoi 
vrea se atragă pe altul prin forță și silă, desnaționalisarea ș 
fanatism religios, cum făceau pravoslavnicii din Țărigrad. 
In loc, ca Constantinopoliil se

1 Vieta. operite și ideile lui G. Sinciii. ed: If iciiresel 1869. conf. Croi) 
lui G. Ga.br. Siucai an. 869 et segg.
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fi suint a câștiga inimile Românilor prin o prudință diplomatică, 
el prin o politică meschină mai mult înstrăinară pre 

Români, și când ..Heteria" celor șeple Greci, conta pre 
ajutorul românesc, Românii le respunsö : „Alt scop avem nai 
- și alt scop aveți voi:“ Grecii an contat pre ajutorul românesc, 

căci ei opinau că Românii urgisesc pre Turci — acâror păgănâ- 
tale era trimbilată de smeriții călugări bisanlinî. l)ar, amar o 
pă(i /psilanti, și amar sau înșelat, când vâijură brațul lui 
^Vladimireseiil" ridicat asupra lor?!

Cu atât mai puțin aveau Românii simpatia .și considerare 
fală de apusul catolic încă din timpii regilor Carol Holtért 
și Ludovic I (1307 1382) când în statutele și decretele acelor
Regi, era inferat ritul oriental de superstițios și gentil. Ér in 
„Tripartit.-.“ Toierantiir pro tempore usque etc. Ma, chiar și 
Simmml Pontifice avea idei sinistre despre poporul român cu 
rit oriental.

Poporul roman insă, a stat, cu tóté acestea, la el acasă, 
și nu și-a ales nici un punct de gravitâțiune, după (.lisa psal- 
niisliilui : ..Nn sperați in ții boi'rilor. delà cari nu e mântuire!? 
Așa a fost poporul român și acesta i-a fost sortea! Românismul 
adecă creștinismul söu trece prin trei epoce, férte caracteristice 
și marcante in istoria sa de civilisățiune. Ele sunt : Epoca 
grecismului și bisantinismidui, alăture i cu epoca slavismului și 
epoca, calrinismului și reformatismului.

Despre epoca greci inului am vorbit, la acest studiu, de.i 
nmnai in trecut; am ver,lut ce rol a jucat in viâța poporului 
român, cu privire la desvoltarea s'a culturală, socială și politică. 
Tot aceea, ce la făcut pre Român se sufere pin la inadua de la 
acesta epocă a fost numai și numai alipirea s'a de „ritul" 
iacei sublim și majestos, de cât care nu mai este, și pentru 
care ni-ain da astăili noi și vieța, de s’ar cere deși odini-
oră, fie iertatul Protop, Marca din Sătniar, a fost propus Ro
mânilor (gr.-cath?) un proiect de un nou rit bisericesc?!...

Epoca slavică este cea mai dăunosă pentru poporul ro
mân în genere, și a fost un röu mare pentru limba sa biser - 
căscă, în narea până in çliua de astăi.11 se alia cuvinte slavice 
și apoi prin limbii bisericéscá - încetățenite și introduse chiar 

in limba națională de Iote filele a oprului nostru. Așa in 
Ardeal veniră Sași și Calvini și se apucară se facă cărți româ- 
nescl, în locul celor slavice, cum au fost Hircher, Berikner și G. 
Haeoți. Se scie și aceea că in Alba-lulia a esislifl o tipografia 
românescă făcută de Gabr. Bethlen având de gând se tipărescâ 
în dânsa Biblia Bomânescă. Dar acesta tipografie să se fi retăcit 
și M Apáti demândase Superinlendeiitelui reformat, lui Petru 
Kárásznál/ se o cerce. E probabil că tipográfia acesta se li 
perit la a. 1659 când Turcii și Tătarii aprinseră Alba-lulia și 
pre Mureșiu în sus, din mânia mare contra lui G. Raeoți, care 
se opuși- voiei sultanului, de a nu da ajutor polonilor,

In epoca slavismului, nu erau numai cărți biserieescl 
slavice, ci erau chiar și preoți și Episcop! -- după cum se spune, 
că a fost chiar Melropolitul Sara Brancoriciu?... Se vede acesta 
și din 2 puncte enunciate de Metropolilul (Episcopul ?) Sava in 
Sinodul (imit la Alba-lulia Așa in pl. I se demândă : (.'urenlul 
lui P-deu. care este mai de lipsă creștinilor, și ne înrețaților,... 
ști se restesen in limba, năstră. românesc?! Er in pl. 8. Preoții, 
cari nu se nevoiesc cu românie, ci lot cu sirliie, . . . aceia cu 
un cuveni să se oprească de popie!...

Despic epoca calvinismuhii și reformațiimii. ne vom dis
pensa a scrie mai multe, de cât recomândând celor interesați 
a ceti din multe alte studii făcute asupra acestei epoce, m i 
cu. séma:

1. „('athrchismid calrinesc" de G. llaritiu,
2. „Insfihtțiiml calvine" în biserica gr.-cath. de Dr. Grama. 
.7. „Coresi, scriitoriu sau tipograf?" de N. Sulira in „Gazeta

Transi vauiéi" pro lunile Septembrie și Octomvrie,
-I. „Biserica ortodoxă“ în luptă cu Protestantismul.în special 

cu Calvinismul în veacul A'177 și cele dóul! si midé din Moldova 
contra Calvinilor de „Episcopul Melchisedec“ studiu de o mare 
valóre publicat în „Biserica orfodo.rt româna“ a. 1900,1901, 191)2.

â. l'n.iunea biserceseă a Românilor cu Re formații“ in 
seclelc XVI — XVII. Din Istoria Românilor transilvani, ins. de 
Petru Bod. Publicățiune in foia „Preotul român. Nr. 3 și segg 
a. 1884 de Dr. Greg. Silasi.

S. P. Simonit.

Când te ved...

Când te vid. cetind „romane“ 
Cu pleopele-ți în jos
Cum ’mi placi, taci singurică 
Ești romanul, meu frumos !

Când te ved. la ..poesia“ 
IJimbind rar și-iicetișor. 
Te iubesc, dragă Marid 
Poesiă, și-al meu dor!

Eră rând vetesd in ochi-mi 
Al inimii mele vrut;
Atunci, (îngerul?, dulce
Te-aș sorbi într’un sărut.

Viorescu.
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La un bal nocturn — mascat.
— In C.arneval. -

Era în carneval, la un hal mascat.
Musica intona un .rals fan lasl ic.*
PârechI pătimașe sultan prin sala mare de dans, decorată 

frumos.
Ce jucător expert ești (.lise o damă ce purta un 

costum pepita eătră jucaloriul ei.
- Chiar din contra frumosa mea necunoscută, îi respimse el.

Riijî de mine?
(), nu. Me jur! Vorbesc sinciw.
Tu vorbesc! siiijKr? Nu-’ți cred.
Cu ce pot se-’țt dovedesc, ca se te conving?
Mă tem că er mă voiu înșela ...
Ah! cum se înțeleg acesta?
Nu pot. se spin acum... E lung romanul vieții mele.
Maș simți torte fericit, dacă vei avea bunătate a mi-1 

povesti. Eu încă sunt un instrument a sorții fatale.

Musica înceta.
Braț de braț se preiiniblaii prin sala.

Nui jșa, că acuma 'mi vei satisface rugară? disc el.
Bitcurosă ... Am iubit pană la nebunie o ființă ingrată, 

care n'a fost demnă de iubirea mea.
Ah! sortea egal ne-a persecutat.
Ce (.licî?

- Și eu frumosa mea necunoscută, mi-am jertfit vieța, 
mi-am jertfit viitoriul, pentru o ființa cochetă, ingrată.

Ce destin fatal avem ambii. Dar se trec la obiect. La 
prima întâlnire ce am avut cu el. mi-au declami amor, juren- 
du-mt că me iubesce până la nebunie, că numai eu ‘I pol face 
fericit. Vocea lui dulce .și blăjină a tivul efecl, căci inima mea 
din acel moment, începu se bată, pentru el. După un timp scurt 
ne am logodit.

Ah! mârilată ... Simt nimicit!
Acum suin liberă - deja (‘a ingrabă. In urma pur-

Pe mari/inea Senei la Paris.

tării dure a fostului meu bărbat, finii părăsit, și am cerut di- 
vorțiu.

'Mi redai vieța furumosa mea Odaliscă. Te rog continuă.
— Am gândit că voiu fi fericită. Amar inse ni'am înșelat. 

Bărbatul meu, după ce 'mi juca în cărți Zestrea, deveni grob 
și dur ftiță de mine ...

- Mișelul o întrerupse el.
— Ah! când 'ml aduc aminte, cât de mult am suferit, 

me îngrozesc... Ce cugeti, noptea întregă juca cărți, și dimi
neții, când venea acasă, cu fața înfiorătore, galbena ca a unui 
mort, nimicea fot ce îi cădea în cale, mO insulta întrun mod 
dejositoriu . .

Miserabilui! o întrerupt el din nou.
- Plângeam (Jitia și noptea întreagă, me rugam lui Dum- 

nedeu, ca se ’mi imbunătățescă sortea nefericită. Pe iubirea mea 
sinceră, ’1 conjuram, ca se alxjică de viețui desfrânată, el inse 

atunci devenea și mai furios, și ah!... nu ... pot... se ... ți... 
spuiu...

Abia sfârși.
Voceai era saca, fără de nici un timbru.

Continuă, continuă reula <*1 tragic.
Me îngrozesc ...
Te rog, te conjur...
I.ficea că numai eu sunt catisa, îi sunt infidelă, că 

tractez amor secret... Ce insultă insuportabilă, sermana de mine, 
nu făceam nici un paș afară din casă...

Scumpă necunoscută, ironia sorții egal ne-a fost duș
mana. Dacă 'mî vei permite, 'ți voiu spune și eu romanul vieții 
mele.

Te rog ...
Iubeam o copilă, care părea atât de nevinovată și de
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simplă. Am gândii că voiu fi fericit cu ea. Am lualo de soție. 
Inse și eu mam înșelat. Abia trecu o lună după logodnă, și ea 
Iară de a-mi spune ceva, ’șt procura pe contul num. toalete și 
pălării grozav de scumpe

- Ce risipildre a pulul li (.lise ea.
Qiua întreagă nn lucra nimic. In tot momentul era la 

terestră cochetând cn ofilirii, căci din nenorocire visa-avis de 
locuința nostru era o cafenea. Când lipseam de acasă îi invita 
la ojină. Cuget că. am spus destul...

- - Ce faptă dojenitorc pentru o fenice cu bărbat cjise ea 
de nou.

- Tbte rngăminlel? mele au fost zc darnice. Ea nn lua nimic 
în considerări'. In urmă, dândii-i o stima de bani, de și nu am 
căpătat cu ea nici o zestre, am fost silit a-o ti imite părinților 
ei, cerând divorțiu.

Cadrilul prim se signalisa.
- Sperez că nu ești angajată ? dise el, stringândni mâna.

Nu, inse deorece cadrilul nu-'l joc- lmciirosă, ’ml pare 
forte rău că te corfez . ..

Atunci mergem în cafenea?
Peste câteva momente ocupară loc la o masă, in cafenea.

Ce pot se procur? se adresa el, călră in pepita.
Eu beii șampanie.
Forte corect.

După ce șampania li-se servi, el, iiilându-se la orologiu 
«,lise :

Nu lipsesce mult din 12 ore. Te rog se ne luăm 
muscele.

• Acfsla nu o fac.
Cât. osci de tirană.

- Eu?
Da, căci mă torturezi.
Glumesc! ?
Serios vorbesc c.li;se el golind un pahar de șam

panie până în fund... Voceați dulce și blajină, ca a i nei pri- 
vighitore ma fermecat... Voesc se ved acei ochi, ce par a li 
ângeresci, se ved aceea guriță mică, cu buzele ei roșii, ca căp- 

șunele, se ved acei dinți albi ca criștalul, se văd aceea față 
răpitore. frumosă ca o roșă îmbobocită, se văd acele sprincene, 
rotunde ca trisonlul ceriului, se văd acel par, mole ca mătasa... 
Nu, nu mai resista. nu-Tiii denega justa rugare, nu aduce sen
tința de morte asupra mea, căci te iubesc, le iubesc până la 
nebunie.

Mă iubesc! fara de a-’mî fi vedül fața? dise ea cu 
modestie.

- Da, le iubesc, Ti jur. Vocea-țl divină, eu care natura 
le-a înzestrat, m’a fernieetd, mia luat mințile. Ah! spmieml, 
spimeml inger adorai, că și tu mă iubesc!...

0 simțiri1 necunoscută circulează în mine ... Inimann 
bate întrTin mod necunoscut ... Nu sein e numai un vis înșelă
tori u ce aud?

Nu e vis dise el, liiându-i mâna și stringând'o cu 
foc o acoperi cu sărutări ferbințl, pline de aur.

Dacă întraclever nu e vis, află, că și eu te iubesc, 
continuă ('a.

Ah ! nu alin cuvinte se-'U spui cal sunt de fericit . .. 
Er acum mascele jos... ’Ml permițl?

Scit cum? Ambii 'c Imim deodată. Eu pe a la, tu pe 
a mea.

■— O! domne, se nu înebnirsc de atâta ferici re.
După ce-și luară mascele, ca trosniți se uitau umil la altui.

- Miserabilo! dise el furios.
— Miserabilo! Continua ea și mai fiiriosa.

Musica intona un vals fantastic.
I’áreehí pătimașe sallau prin sala mare de dans, decorată 

frumos.
Ei încă dansau.
Nu se uitau unul la altul.

- Ce absmditate !... Infama, după dece ani se o revăd, 
și încă se-i declar amor dise el eu amărăciune.

Ce fatalitate!... Nam cugetat ca ne vom mai revedea. 
Mișelul iam spus că T iubesc dise ea cu ură.

Alex. Țințariu.

D o r u meu.
Afie dor, se te-ntálnesc, mert/md
La apă cu cofița. —
Er eu se-'ți sărut oftând, 
Obrazii și pur ița!...

Ali-e dor se te cuprind în braț 
La crucea de cărări : —
Și se mc perd în un. nesaț 
De dulci îmbrățișări.

Afi-e dor, mie dor și er mie dor. 
Se-ajunp, ce eu aș crea:
Se-ți dic, „muiere1' și odor!
Se-ți dic soția mea !

Viorescu.
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Amintiri din Basarabia.
Ce zurbagie 'ml pare lumea asta!... Ah ! ... Domne!... 

Când mc gândesc la vieța unui om; ea nu-e decât o lupta?... 
O luptă pentru existentă, o luptă misclnică, căci omul luptă în 
continuu, pentru ași câștiga cele necesare vieței... Cu tote 
acestea, natura, nu l’a lăsat liber, de-a se conduce singur; 
adică (ie-care popor după ideile sale. Aill e liber, mâne subjugat 
de statul doritor de-as mări hotarele și de-a 'iighi(i pe cele mai 
mici popii re... I,)icend: că. trăiesc la voia intimplărei. ne sciind 
că mai trăiesc pe pământ. I’rin urmare, ar trebui supusă, trebui1 
se lie prefaculi in sclavi, pentru ai putea exila, in S. și de-a 
putea se-’și populeze deșertările vaste ale Rușiei; er in locul 
lor, se aducă pe alții, care sunt deja ruși picat! de-și la început 
au făcut parte din, cine scie ce popor?... ’Ml aduc aminte 
adeea versta, de șase ani... acești muscali m’au luat apropo, 
Iară seirea mamei, ei mai mult m’au răpit, de la sinul ei, unde 
am stat cele mai fericite clipe. In August, am fost împreună 
la primăria comunei II... fiind-că nea incunoscințat l)-l 
primar; aci se alia, învățătorul, preotul și câțl-va cetățeni, toti 
erau linși.

Tata, e întrebat, ce vârste are lini l)-tale?...
De răspunde... 6 ani ... dar bine, mei Lâlhariule!... 

ii ani? tot de șase... apin tot de șase, când mai este d<* 
șepte ? ... Tu vei.li bine, că ți-am făcut pe voia ta ... l'am 
lăsat până la acesta verstă; apoi, de... nu mai merge, prea am 
călcat legile Icrei; ne-e frică se nu ne pomenim pe la Siberia 
„Patria Românilor din Basarabia...“

D-lor; dar pe D-vostră, cine îndresnesce, se .vă exileze 
acolo ? ...

- Ce ai Ris?...
Nu le ’ntinde mult la vorbă... căci de loc iți facem 

un proces, de nesupunere legilor și numai decât, vei fi trimis 
la „Siberia" în acele pustiuri... unde sălbatici!, aceia... te vor 
mânca de viu !...

- Am stat a far' și am ascultat, convorbirea... ce răi 
sunt... 'rolul s’a sfârșit: vei merge acasă: vei spune femeei, 
vei spune copilului; că Împăratul a hotăril să’l facă, un om 
învățat, pentru poporul Rus... la școlă, va ti întreținui de stat, 
prin urmare tu nu vei avea nici’o grijă, fii liniștit: Băietul va 
avea totul necesar pentru școlă... și pentru existență...

Bietul om ! plecă, acasă .. . istorisesce copilului din nou 
și suspină: El nu sciă nimic: Ce judecă el?!!! credea, că 
acolo va fi tot lângă sinul mamei sale... Din când, în când 
repeta și el: lasă.. . lasă-mă, tata! că eu nu mă voi face Rus... 
nu-mi voi uita limba strămoșiscă, nu me voiu închina la Ruși 
— ci ine voiu închina la cea mai sf. iconă, la aeea, la care, 
mama m’a pus de am sărutat'o... Dumineca trecută in biserică; 
La Istts Christos“ il voi ruga în ori și ce moment se-niț 
ajute!!... In tot timpul, mă voiu gândi la D-La și la frățiorii cej 
mai mici; din când, în când voiu trimite pe mama pe la D-vostră...

Hei! copil, ce visătoria ești? ... Și tatăl începu a plânge 
ascundindu-șl ochii; lacrimile îl năpădiră și fața îi era udă; er 
el fără nici’o grije, îi (.lise : Parcă nu ai inimă de Român, ce 
ești?... - - Eu nu mă duc, case nu mai viu vre-odată pe aici, 
din contră... când mi-o Ii dor de D-ta fuga, voi veni de-a 
colo . .. anume se te văd. La aceste vorbe, tatăl începu a plânge 
și mai tare, copilul tot nepăsător! Ce scia el de Moscova. Totuș 
micuțul, din Ri hi di era mai vesel ca ’ntreeut; li se părea 
părinților un inger ascultător... nu se mai certa cu frățiori săi: 
înainte de-a se juca, ei se sărutau ... Ce iubire frățescă ... ah 
încurcnd, are să se despartă ...

- Nu mai lipsea de-acasă nici un moment fără seirea 
părinților săi, când lipsea, nii’l găsea de cât pe la, Măriora, 
fica vecinului seu, pe la amici, cari erau înscriși pentru școlă 
Moscovită... Acum totul i se pare mai frumos: jocurile cu 
copil și cu felele de sama sa, ar li vrut se nu se mai termine 
nici odată !!. ..

Ar fi vrut, se stea (.Iile întregi, se nu se mai despartă de 
amțjjii copilăriei sale !!... Totul i se pare încântător!... pădu
rea, Zăvoiul de la moră, unde privighitorea întona cele mai 
melodidsă cântece ale primăverei, făcându-1 de-a tâtea ori s’o 

asculte; murmurul I’rutului, săleile plelose. acum erau pentru 
micul Ionel, ce va minunat: Cu cea mai mare plăcere la veiirea 
sa povestesce lutului seu, de cele petreceri cu muicii săi și de 
farmecul naturei!...

Tatăl scbse un suspin adenr !.. .
Ce sei faci micnțule ?... natura le 'nzestrezâ pe loto, 

le dă cele trebiiincio.se impodobindu-le din Ri în (.li: așa și pe 
tine drăguțul meu!... „D-R.eu se ie conducă pe calea cea. 
buna și se te feresca de Iote relele, ce-ți vor eși înainte . . ." 
D-Reu se le înlăture pe Iote și se-țl ajute.

„Marna nu scia nimic: peste câte-va (.Iile se auRi vorbin- 
dii-se prin sat, că vor veni nisce consuli Ruși, ca se adune 
pe (toți copil, înscriși la școlă. și ai împărți pe la câteva, orașe 
din Rusia.; er cei din satul II....... vor viețui toți împreună la
Moscova.. .”

Mama, spuse cele auRite Latei; nu (.lise nici un cuveni: 
inse de-odală lacrimile îl năpădiră și începu a. plânge, mama, 
desperată, mă luă. iii brațe, md săruta și stringândii-me la sinul 
s^u repetă nisce vorbe, pe care eu nu Ic mai țiu minte; de 
odată câRti cu mine jos sermana!. . . mamă!!... leșinase; dar 
eu rideain, credeam, că se jocâ cu mine... li las bocindu-se 
și plec se luai îmi văd amicii copilăriei mele: sara venin lari,lin, 
m’ascepta cu masa gala (land întru în casă, le dau „Hună 
sara...“ ine sărută pe rând și șed la masă intre deiișil; frații 
ceialalț! strigau: pe ei de ce mi-i simtă?... Ce!... numai 
pe mine; cine sunt eu?... și indepu a. plânge...

Iu sfârșit ora se apropie; cu Iote că. m'am culcai sara 
târRiu, me scol de diminețu, îmi dau ceva se mâne, le sărutai 
mâna și plec iarăși prin sat. apoi pe la mdrâ. M'am întâlnit, cu 
toți amicii, ne jucarăm puțin; er după o pansa, ne sărutarăm 
cu voluptate de iubire, luându-ne „bună (.lina..." ne vom re
vedea după orele 1.0. Sosewce un tren, mașina de-departe scoli 
un șoer lung și înăbușii, vine-n gară : după ea erau vre'o 2( 
de vagone, mă uit la ele, o mulțime de copii pe la fereslrilt 
lor, plângeau privind la hune și mai ales la (‘ei de [ie peronu 
gărei. Sermani!! . .. mulțl repetau suspinând, c'o voce treimi 
rendă: ah!! Domne!!... Domne!... unde vor se ne ducă. - 
Mai privesc înnodata și ved. că mamele lor lipsesc ; acum văd 
că m’am înșelat amarnic!... plec cătră casă se spun tatăi 
mama, era la bucătărie; tata-mi (.lise: se nii-i spun nimic, căc 
e așa de slabă în cât p ite se leșine iarăși. Trenul plecă dii 
comuna II... la p itra ore sara; în acest timp, așa de scurt 
eu me jucam cu frățiorii și cu surorile mele, mă sărutam dii 
când în când, și îi sf’ătiiiam :

„Fiți ascultători, iubiți-vă, ca nesce frați." •
Sperarea, ce se născuse în sufletul meu, că va merge s 

mama, acum s‘a sdrobit. Nu sein, ce-oi mai fi lucrat până I 
ora de despărțire?... dar când am aliat, m’am bocit, și eu des 
tul... totul a fost înzădar !...

Ora plecărei, se apropie din ce, în ce; un sunet de eh 
pol s'aude; anunță sosirea unui tren de la nord și după sosire 
sa în gară, treime se plecăm peste-o oră.

Frații mei, simțiră, că ne vom despărți și după ee-i îmbri 
țișai de mai multe ori, ii sărutai, ah! ultima sărutare fu, c 
începurăm toți a. plânge. O tristă mâhnire mi-a coperea sullt 
tul meu sdrobit, mai ales, că lăsam trații și amicii mei de-( 
dinioră și mă gândeam la cei din Moscova, cum treime se 
fac pretinl? ... Totul, fu gata, mașina șoeră, parcă sunt lacrin 
de drum, numai oslenesce. ce putere mare are?... In ace 
moment fatal m$ gândeam la D-Reu, repetând vorbele „D-dend 
ajută-mi..." Sărutai mâna părinților, me sărutară și ei pe mii 
și începură a plânge, ca și când aș li murit!... Me suin 
tren, un vagon cil zebrele de fer, ca la cei mai mari crimina 
sau, cine scie ce arestant aș li fost eu, cu conșcolaril mei?. 
Nu puteam se mai ved pe nimeni. Din nou se aude șueru 
mașina-mi pare, că se mișcă ’ncetul cu 'ncetul, până îș i( 
sborul obicinuit: la o cotitură, voiu se mai privesc odată satt 
ce folos!... nimic nu se ~iai vedea, decât gaia, și mulțimi 
de lume, pe care’o lăsasem pe peronul gărei, me gândeau 

trebiiincio.se
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pole se fie și ai mei o acolo?... Îndată scol o bat.islf roșie 
din buzunar și încep a Untura cu ea in drepta și în s'.inga, cei 
cari ine priveau și fiind departe... departe de mine, luară și 
ei exemplul meu. Aste fluturării de batistă, au Ibst ultimele 
mele vorbe cu părinții și cu cei din satul meu natal care, erau 
sdrobiR de durerile despărtirei. La 12 ore, mașina, sbură prin 
deșertările Rusiei, ăr eu departe.. . departe de-ai mei, me gân
deam la cele mai fericite <Jile din copilăria mea!... Acum ajuns 
printre străini, gândurile triste mă sugrumau și sufletul me dorc 
amarnic fiind segetat de tirania rusescă !...

— Sunt 2 dile de drum amicilor!... și n’iiin ajuns încă 
la locul hotărît de acești despoR, cari vor se ne 'ngliită limba... 
..vor, se ne facă Ruși..." Ah! Domne de ce nu se mai întorc 
acele vremuri?!... Vremuri, ascunse în noianurile ’ntunerecu- 
lui, sunt uitate de-atâtea sec,le. Unii de prin satele, mărginașe, 
satului meu, ială-i acuși se dau jos pe la gări; aci ii sprijonă 
gardă de soldați Ruși îi iea ’n mijloc și merg cu ei spre oraș, 
îi văd plângând și uitându-se 'napoi. Gțatriștt mai sunt?... Ah! 
Lonine! parcă ar fi sosit timpul molilor să se intorcă de la 
gropul... Dar limba Română? Nu se mai aude de loc...
numai limba Rusă; limba nostră e despretuită cu totul, nu se 
mai vorbesce de cât, de convoiul linerimei, cari peste, câtva 
ani vor deveni Ruși... „După o pansa de 20 minute plecarăm 
și noi și după 4 ore, iată-ne 'n gara Moscovei: garda, ne pri- 
vesce, ne iea și ne duce spre oraș... La intrarea nostră in 
oraș o mulțime de copii R. ne eșiră înainte; toR erau roșii la 
fufă, ca cele mai frumose rose, nu sciau, care e causa cu ei 
începură se facă o mulțime de gesturi tiranice, arălându-ne spre 

răsărit o casă 'nvălilâ. care er; acoperită cu țiglă ¡negrită de 
ploia atâtor vecină, ce s'au scurs până acum!... Apucarăm la 
drepta, pe un bulevard umbrit de nisce pomi bătrâni care-șl 
împreunaseră ramurile gârbovite, mi se păreau că rup; rup din 
când, in când se ainjea iui scârtăit jal lie, produs de vent, care 
batea așa de ’ngrozitor, încât arborii se plecau la drepla și la 
stânga, parcă stau gata să se iea la luptă. . . încetul, cu ’ncetul, 
iată-ne la porțile casei nostre unde Rusul îș pusese gândul se 
ne pregâtescâ viitorul nostru ; care este atât de periculos pen
tru noi încât ne nghite, ciirend... O curte de zid, înaltă înfă
șură casele; er pe ici colo! o mulR ne de,tei, salcanl, cireși, 
ulmi și plopi, cari i?I înălțau vârfurile trufașe în sus; er peste 
ele, rosteau in sbor o mulțime de pasări, cari-ml erau cu totul 
necunoscute, din causa depărtârei. Intrarăm în lăuntru iarăși o 
mulțime de pomi stufoși, cari aruncau o umbră uriașă; er din 
distantă, indinstantă, câte-o canapea, pe fie-are se afla scris, 
•.numele băieților, cart fuseseră conduși de tirania, barbară, de-ai 
face se uite totul și de-ai preface in Ruși. Ce sonvenir! trist!... 
O ’’ultime de strade mici pe sub pomi, mergeau până la ușă: 
de unde se vedu inda.â eșind un om bătrân, c'o barbă uriașă, 
și nisce plete de păr, cari erau date de la frunte spre ceafă: 
o mulțime de profesori; nisce figuri de <'meni forte ’nfiorătore 
pentru mine: ei urmau pe director paș cu paș. Me gândeam: 
de acum încolo, ei ver fi pen'.ru mine instructori cei mai tirani, 
căci ei mă vor face se uit totul ...

Sura se apropie...

I. Țigărean.

Palatul Jhirlicniiureh ht K.rpositi.a tlia Paris.

Cum se prind ginerii.
Schiță de petrecere! —

Vinul de colorea gravatului strălucea, in pocale, in pipe 
ardea nu tutun aromatic și totuși, D-(,leu scie penlruce, nu ne 
simțeam bine.

Se înțelege, dealtădată D-l Crishiche, așa între pocale, 
alia cetea mai reușite anecdote, dar acum era intr’o disposiiiă. 
de tot melancolică. Trebuia se-i scoli cu cleștele vorba din 
gură. Gâte-odată arunca mimai câte-o reflecție rece, plină de 
amărăciune :

Nu plătesce lumea asta o ceapă degerată !
— Omul sărac e al doilea drac!
-—■ ToR sunt, mișei!
Noi doi lotuși facem esceplinne ! ii diseiu zâmbind.

Am vorbit despre tineri! Despre ficiori! ToR îs mișei! 
ToR tâlhari!

Mânios goli un pahar de vin, ca și când ar fi voit s;-șT 
înece năcazul. Apoi continuă in ton mai liniseit.

— Scil căli flămândl umblă în casa mea. Tiu tinerimea 
întregului oraș; casa mea e un adevărat restaurant, despre fete 
Ric că's dragule și plăcute, mulțimea de perde-vară le face curte 
nesfârșit, le jbcă de neînchipuit, trimit îl rl peste flori, serenărl 
(asta mai merge), dar... dar de căsătoria, nici vorbă!

Inbătrânesc tote trei pe capul meu! Nu-i scandal? lini 
prăpădesc tot, fără ca se-ml iea barem o fală de nevastă! Asta 
totuși e obrăznicie! Nu e așa preline? I

Hm, bătrâmile, in dina de a<jT e greu se te măriR 
fără zestre! De ai avea bani cat de putini! Sau barăm se 
credă că ai !

Mă! Strigă D-l Cristache voios, am o idee!
■ - S’ainjim!

Felele se vor mărita !
Dacă le vor lua, la iotă intimplarea.

- - Le vor lua ! Și lie (o pol nmlRimi!
Jli-ai făcut lumină în vreri. Ii fac se creadă că suin bo

gat! li prind! Un plan sublim!
In general nu linii linul sublim de loc. Pentrucă omeni 

nu cred așa ușor. Mai ales cei ce voiesc să se căsătorescă 
Suni vulpi șirete I)-lor !

— Eu voi ti și mai șiret! Ca și când mi-ar fi în mână 
cei trei gineri! „Tont la troin!" Joc sigur.

Am zimbit văi.lind entiisiasnml D-lui Cristache și tot planul 
nu l’am luat in serios. Precum nu l'au luat nici fetele în serios, 
la 'nceput!

Se faci se creadă, Tată că D-ta escl bogat? E greu! 
Dureie toR sein, toR sunt in curat cu starea nostră materală. 
Salariul D-lale e un secret public și de altundeva de unde ai 
câștiga bani?

Vă ri>[i înăr't.a! Punctum ! ! ! 'fotul trebuc făcut numai 
cu minte drăguțelor.
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Drăguțele șopoteau intre ele și sau unit Iote în aceea, că: 
Tata începe aș perde mintea.

Dar ve-țl sci voi ținea secretul?
— Ca mormântul.

Atunci ascultați!
Fetele pote au aflat de bun planul fiindcă între risete 

voiose, îl îmbrățișau, îl sărutau de abia stăpânendu-șl bucuria.
— Tată dragă! Ești cel mai cu minte tată de pe întreg 

rotogolul pământului!
—■ Mâne mă duc la notarial public! S’a și dus. Notariul 

public, care în parantez fie dis, era falnic de minciuni și de 
vorbe gole în orășălul acela, -— îl ascultă pe D-l Cristache cu 
cea mai mare mirare.

Me, Cristache, vrei se-țl faci testamentul? VorbescI 
serios? Dar pentru D-deu, cuin vrei tu se faci testament, dor...

— Dor afară de salar n’ai nimic. Așa e că asta ai vrut 
s’o (JicI? întrebă D-l Cristache siiricjind.

— Așa (J’se 0-1 notariu turburat.
— Cu tote acestea am despre ce lace testament. Dar scil 

mie nu-mi place se me fălesc. Apoi ți și spre greutate, dacă 
sein omeni că ai hani! Dar în urmă trebue se te gândescl și 
la morte. Ascultă numai te rog ...

Domnul Cristache scosă din busunar o hârtie și începu 
se cetească.

— 50 de acțil per 200 fiorini dela fabrica de întăreală 
din Fiume. N-ii 81150—812(X). Dela Cassa de păstrare ^Car
patină" 10 acțil... și așa mai departe.

Notariul public rămasă mut de mirare.
— Tu așa stai? Ne mai audit! De nime!
— Scil. am făcut, o speculație bunicică la bursă!

— Și de ce se faci testament? Poți împărți acțiile și așa.
I)-1 Cristache se lovi peste frunte.
— VedI la asta nici nu m'am gândit! Cum îșl perde omul 

capu, când îl ajunge puțin noroc.
„Buciumul" local, in numărul din urmă, publică la locul 

prins intre noutăți, că pre D-l Cristache cetățean de frunte al 
orașului l'a ajuns un noroc ne mai audit... Folosindu-se în- 
țelepțesce de stările financiare a câștigat o avere aprope de un. 
milion ..

Notariul public in aceeași di diinineța alergă cu fața în- 
grijată la D-l Cristache:

Jur, că nan» spus numai nevestei mele.
D-l Cristache il dojeni blând, apoi îi arătă dechiarațiunea, 

pe care o și trimise foii, în care desminte scirea publicată des
pre el.

— Nu mă pot espune, ca se mă omora pentru câteva 
sute de fiorini.

După o lună s’a presentat primul pețitor. Apoi frumos, pe 
rend, al doilea și al treilea.

D-l Cristache le-a spus la toți:
— Eu nu pot da fetii mele nimic! Nici dic că după morte 

nu veți erezi ceva, dar acum nimic: -
Tinerii au declarat sărbătoresce, că lor le trebue domni- 

șorele; nu reflectezâ la zestre.
Doră. doră il va lovi pe bătrân binefăcatorea gută 

diceau în sine și atunci vom avea bani.
Guta binefăcătore întârdie mereu cu tote că ginerii beau 

desperați cu bătrânul, că doră, doră se va întimpla ceva.
Numai cât D-l Cristache e tare și astădl și: Fetele sau 

măritat, punctum !...
Trad. de Porumbel.

SCIRÍ MÉRUNTE.
Cursurile pentru ucenici în Bucurescf se vor încape la 15 

Octomvrie óra 8 sara și se vor continua în fie-care faini, Marți 
și Vineri între órele 8—10 sara.

— Vifore pe mare. Pe Marea-de-nord s’a prăpădit in să
ptămâna treci.tă, când cu viforul, care a ținut câteve dde, 40 
de corăbii. Chiar și în portul dela Hamburg au naufragiat 13.

Baterea monetelor. Până acum s’au bătut 3 mii. 840.030 
bucăți de 5 cor., 60 mil. de 1 cor., 54 mii. piese de 20 bani, 
72 mii., piese de 10 bani. 26 mii. 399 693 piese de 2 bani 
59 mii. 409.443 piese de un ban.

Atentat asupra unui preot In 23 Octomvrie s'a întimplat 
un atentat în catedrala Sf. Ștefan din Viena. Un preot slugea 
tocmai la altar, când de-odată un domn s’a aruncat asupra lui și a 
început să-l sugrume. Atentatorul era profesorul pensionar, Dr. 
Arndt, care sufere de mânia persecuției. Cu mare greutate au 
putut omenii din biserică să-l scape pe preot din mânile nebunului.

Postă cu vapor. De câte-va c.lile trei furgoné cu vapori 
(mari automobile) sunt întrăbuințate de călră direcțiunea poș
telor pentru adunarea in Paris a scrisorilor din cutii. Ineurând 
tot’ serviciul se face va cu asemenea automobile.

Deslegări de gâcituri.
Gâcitum de, ¡¡ach de Ancla Vías din numărul trecut e:

Rămâi dară săiiătosă, 
iți dic și mă duc.
Adio a mea frumoșii,
De dor mă iisiic.
Găndesce dar la mine,
Și nu mă uita!
Căci eu vai penru tine 
In veci voiu ofta!
Tu pleci de lângă mine, 
Te smulgi din al meu braț 
Când eu de lângă tine,

Nu pot se mă despart.
Adio, dar iubite!
Te rog nu mă uita! 
Adio al meu dorite! 
Că-’țî jur voiu fi a ta!

A deslegato bine: Demnele și D-șorele: Lucreția Mathe 
Chiraleș; Roza Lobonțiu, Alba-lulia; Turcsa, Mimi Câmpian 
Gherla; Emilia și și Alesandrina Nicolescu, Mesterhăra; Aurelia 
Tămaș, Erdőd.

Domnii: Th. A. Bogdan înv. Bistrița; Ioan Painpu înv. 
Alba-lulia; Ioan Micii înv. Dragomérlalva; Nic. Coroiu Pono- 
reanul preot, Ponorel; Aurel B. Gajia stud. filosof, Clușiu;. 
Simeon Câmpian Gherla.

POSTA * * *
* * «REDACȚIUNEI.

- -ÜO:»-

i mulat sub nr. 19 in Brașov te rugăm se ne scrii și 
tat se te subscrii și nu-ți putem satisface cererei.

Domnii abonențt cari încă nu și-au 
achitat abonamentul pe semestul II, pre
cum și Domnii restant ieri de pe semes
trul I. sunt rugați se binevoiască cu întdr- 
cerea poștei a și-l achita.

Tipografia A. Baciu, Bistrița, strada Lemnelor 44.


