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Creștinism și Românism.
Din Istoria civilisajiiinii poporului român.

i llrniaro|)

Ascultați, rum s/nin hclrânil, 
Că r/vm pre-alunel llomâiiil!

Am arătat in arlicltil al doilea, din acest tru.-lat, cum au 
fost Românii de solid!, in simțementul național, - ce caracter, 
ce firmitățl, ce óment, - ce suflete mart. Și am asemănat tra
gica dramă al Domnului Constantin cu o alții dramă tragiwă, 
petrecută in isteria unui popor clasic și măreț - cu multe 
sute de ani înapoi, înțelegem pre cei 7 frați Macavei, cart 
s’au jertfit pentru legea lor, până la unul, dimpreună cu 
Maica lor!

Ce caractere, ce lirmități 1
Și am petrecut vieța religiosa și națională a poporului 

nostru prin 3 epoce, in atingere cu 3 elemente de altă cultură 
și lege, și am vödül, cum poporul daco-român este și astădt 
tot acela, care a fost in sedii trecuți, Komán în religiune, 
și Komán in națiune.

-Și cari au fost elementele, caii au fost factorii, cari au 
fost poterile ce iau seini conserva naționalismul și rassa sa?

Căci, tröbue odată pentru totdéuna se seim că în 
istoria de civilisățiune și desvoltare a unui popor sunt anumite 
elemente și poteri, caii, ca Lot ațâța factori și sentinele, susțin 
și vigileză cultura, rassa și poterea unei națiuni?!

Ér istoria poporului nostru, nici odată nu ne va poté 
arăta alt element intru conservarea românismului afară de 
elemen.ul cel mai forte și durabil - numit Keligiunea sa - 
sau Creștinismul söu.

Când scriem acestea, ni se represintă in memo|ie deci 
de popórö, deci de națiuni, cari, cu Iote că avéu și pre acest 
element, intru conservarea lor genetică, - dar avan și alte 
elemente proprie lor; proprie rassei lor, — între cari erau 
cele mai de frunte, istoria națională a trecutului lor național,

monografia patriei și a ținutului lor ■ 
gendare de fapte ale conaționalilor lor 
va te 
uscat, descoperirile naționale de 
ma orgoliul și suvenirul omenilor 
cari se mândriaii și ambiționau, 
teu, și an polul se eonlribuiască, 
conservarea rassei - - căci p. es.

bucăți istorice și le- 
scrise Iote și conser- 

apoi faptele lor in călătorii și aventuri pre mări și pre 
locuri și pământuri none 
lor de ssiință și de artă, cu 

tóle acestea, dar tóté, po- 
chiar și fără Creștinism la 
Catolicismul, care a cuprins 

o mulțime de ginți diverse în sinul seu, în staulul söu - nu 
a fost o religiune pentru un popor, ci a fost o religiune uni
versală! Și apoi (-11111 s'ar ti potut conserva naționalitatea unui 
popor, față de altul, ee ar li voit a io răpi numai prin Catoli
cismul omogen și universal pentru toți și pentru tóté?

Altcum este și alt rol joci Creștinismul pentru poporul 
ro nan.

Pentru poporul nostru, care in secii! de demult și în 
timpurile înmormântate, nu a avut, ceea ce am (,hs că au avut 
alte pop re: Istorie, avuție mare, pleiadă de bărbați, sci iuții 
de glorie, de fapte mari -- stare politică mare, stare econo
mică, industrială și comercială - tot atâtea prerogative și 
suvenirl, ce ambiționeză pre un popor.

Am scris și am mai i.lis. că Românul ne avend instoriă și 
școlii, unde se învețe că cine a fost el, ce este limba sa, 
nmnele său, - - cine este densul, dacă cunosce din istoria 
luptele punice, luptele lui Pompeiu și Cesar, - - luptele lui 
Trajan, cum treime se fie el, dacă înveță în școlă, și-șT 
aduce aminte de timpurile când Romanul se aruncă în prapas- 
tiă cu calul, când Komanul se lăsa a se pune in o bute cu cuie 
și a se rostogoli pre deal în jos, — când Komanul ’șl taie pe 
însuși fiul său, pentru salutea și mântuirea patriei sale?!...

C:î adeca, Komânul ne având istoriă și școli - vedl bine 
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în timpurile Goților și Hunilor; în timpurile Compilatelor și 
Approbatelor, — a avut alt factor, a avut altit lumină, - - a avut 
alt element de civilisăfiune mai puternic și de cât o istoria 
profană - - națională a avut „Creștinismul“ cu razele sale 
focósö, cu ascetica sa eroică, cu martiragiul seu, cu caracterul 
său, plin de artă sântă, cu darurile Spiritului sânt. A avut, 
Creștinismul, cu fi-musețele sale cu delieile sale mistice, 
cu colórea și forma sa ascetică și eu estetica sa divină Acest 
Creștinism la susținut și la îmbărbătat pentru o lume și o vieță 
secură — în allăOmne și in altă vieță !. ..

Și care Creștinism se fi fost acesta?
Creștinismul îmbrățișat de poporul român, creștinismul 

antic al bisericei lui Christos, prc'dicat și legiferat de cei mai 
antici, de cei mai sânii și clasici Părinți apostolici și mănători 
ai Apostolilor?!

Creștinismul îmbrățișai de poporul român, cu ritul său, 
cu canonele sale, cu dispusățiunile, cu sacramentale și sacra
mentalele sale tot atâtea elemente de frmnseță mistică, de 
credință supranaturală, de idealism înalt și măreț, cari s'a unit 
cu natura poetică și plină de idealitate ale unui popor, ce a 
derivat de la poporul italic - de o cultură teistică neîntrecut 
pre lângă popoiul elen.

Frumsețele religiunil, tainele acelei religiunl, ritul și cere
moniile marele <i pline de un dar supranatural, cum nu s'au 
mai vedut la alte popóre, a fost pentru Komán aceea istorie 
plina de eroi legendari, plină de fapte mărețe, plină de suvenir! 
orgoliósé, — cari la ambiționai și l’a făcut mândru pentru 
legea, sa, și prin acesta pentru națiunea sa. - Una din acelea 
frumsețe mari, a creștinismului a fost .și este pentru poporul 
nostru, par escellane și ajșa numitul „Post“ cuprins în cele ö 
porunci ale religiunil sale și după ritul și practica bisericei 
orientale est mod întocmit cu privire la timp și la regulă, în 
cât este și a fost cel mai bine făcător, cel mai eminent factor 
cu privire; la conservarea națională a unui popor atât cu pri
vire* la naționalii de, cât și cu privire la esistența sa fisică. 
('.ine. dintre naționaliștii Komául, ar putea se nu se închine 
„Postiiluhii religios - al Românului, ca unui factor, ca unui 
Mentor, ce a salvat națiunea unui popor, ce i-a conservat nea- 
mu și i-a ținut curat sângele; ce i-a nobilitat sanctificat, 
și ascetificat fisicul și psichicul său, ce l'a făcut neam sânt și 
preoție alâsă. -

Dar ce? Admirabil!... Prin post s'a lămurit caralerul 
Bonomului. i s'a oțelil și solidificat virtutea română și creș
tină, ca a unui Brancovean, ca a uimi Avram, ca a urnii Elea- 
zar, ca a unui Danii! Prin post s'a admirat, s'a vöcjut cine 
este, și ce este; poporul nostru.

Am admirat, când ni s'a dat cașuri in viâță se vedem 
omeni bătrâni, pe patul de boia grea dojeniți dt medici ca 
se mance în bolă mâncări oprite în post, și nu voiau se mance, 
se fi sciut că mor numai de cât. Cum, mi-a (Jis, un inorbos, se 
mor eu impângărit la suflet, vai, Domne nu mé lăsa, se fac una 
ca asta, că dóra suni Komán.

— Ascultat!, dară cum spun bătrânii — Că erau pre-atucl 
Komán ii!“

Acest vers, 'I putem aminti celor ușuratici, cari in loc se 
premeargă cu esemplu în fața poporului. încă în fală mânca 
mâncare oprită ca și cum și-ar bale joc de legea sa sfântă 
strămoșâscă!

Unii ca aceștia, nu mai dică că simt Komául și naționa
list! bum, că ci simțul național nu stă în aceea, că-ll bagi 
nasul în tot locul, făcând larma și confesiune, - - ci sta in a 
fi de-o lege cu tatăl téu și cu maica la și se nu-i superi pre 
ei în datinile lor și în legea lor: „Discite plierii justițiain, et 
non temmere Diros!“ Aci apoi puteți se vé dali și respunsul, 
pentru ce în genere vorbind, preolimea din trecut mai puțin 
cultă, ca preolimea de a<JI — a fost mai cu infiuință la popor 
ca cea de afil?

Nici un popor pre fata pământului nu se vatămă mai 
tare, ca aLuncI când te atingi de datinile sale religiósö - și te 
atingi de religiunea sa. Mare politică au avut în asta privntă, 
străbuni noștril, anticii Komául, și rea politică a avut din contră, 
tiranul Cambises, față cu poporul egiptic

Și-apoi încă cei chemați ai söi, mai marii soi, Cărturării i 

söi, luminătorii sâi, cei ce sunt puși pentru pafiirea focului 
sacru - de pre vatra sa națională — încă ei apoi se dea 
esemplu râu?... Se nu fie ei uniți în fapte și în cuvânt cu 
poporul? „D-deul téu ca fi I)-deul meu, (ér î ta ’mi ra fi (éra 
mea și mâncarea ta ’nn ra fi mâncarea 'mea" (Cartea lui Rut.) 
Fără post, mult ar fi degenerat poporul, mult s'ar fi corcit și 
mult s’ar fi inpuținat. „Cum pentru D-deu, se mé căsătoresc eit 
cu N. A’. Și apoi se mâne de dulce?! Așa se întrebă și es- 
clamă fata de Komán. „fos Komán, și postesc că doră Kőmá
liul de aeeea-l’o făcut D-iJeu Komán, se posleseă.“

Dar pre cum multe simțeminte frumóse sau stins și se- 
sting în Român — așa. a degenerat și acest criteriu și factor 
grandios de naționalitate, ad : postul! Te cuprinde mirarea când 
veijî, chiar in' orașe • la. birliirl, pre unii Komául, că mancă 
de dulce in post; și 'ți vine se suspini cu profetul: La rial 
Habilonidiii colo, am stătut și am plâns, când ne-am adus aminte- 
de Sion când ne-am adus aminte de lefjeu nősírd sfântă, de 
dilele trecutului nostru de bravii y iniei ndstre! Ore unde sunt 
preoții Au perit toll cei tari din Israil?!

Și putem se plângem, putem se ne întristăm vcfjind una 
ca acesta. Căci în ce constă naționalitatea și viâța nosttă, dacă, 
nu in poporul din coliba româncscă, dacă nu în poporul țeran, 
după cum dice poetul :

„'fu cauți in palatină eroii ginlei tale, 
„Când ei vieză liberi, prin munți la melușei, 
„ Cereândii-șl eroismul cu urși ce es in cale, 
„Ca Erele din vechime și David la. evrei.“

Căci in ce constă naționalitatea, eternitatea și esislinta. 
de ginle a poporului român, dacă nu in poporul țeran, care plă- 
tesce pre învățători, și susține școla, ■ care plătesce pre preot 
și in «oroneză allariul cu jertfe, din cari se susțin multe familii 
de preot, — el care lucră pământul și plălesce dare, în bani 
și in sânge ?

Se nu grigim dară de un atare popor ea se- nu se corumpă 
în lege, nățiune și viâța sa física și psihică?

Pentru ce, vom și serie aci ceva despre Post.. Ca să se- 
vodă că pre lângă că este un criter de naționalitate de prima 
ordine și un bulevard contra desnaționalisăril, dar el mai 
este și un bun de salubritate trupâscă și sulletâscă. — ma chiar 
un Imn din punct de vedere economic.

Noi, după cât vom potea. vom demostra, că postul nu e 
o pedâpsă pentru poporul român, precum în mare parte e urii 
remediu, prin care i se conservă salubritatea corporală, i se 
egeresei* memoria, i se hmgesce viâța; - ma "1 pretinde chiar 
higiena.

Și âtă cum : Alimentele, ce servesc pentru nutrițiunea cor
pului, precum și pentru procesul vital sunt în genere de dóué 
spetii: Alimente azotósö - - plastice - și noazotósö, cari ser
vind mai mult la combustiune ajută respirarea întrun mod în
semna!. Poporul nostru român, când postesce se servesce pentru 
nutriré atât cu alimente plastice, cât și cu alimente neazotósö, 
ínsö luate numai din regnul vegetal așa p. e. cu alimente 
azotósö luate din regnul vegetale cum sunt fibrina vegetale - 
glutenul - ce se trage din sCmența plantelor și a cerealelor, 
caseína vegetale sau legmuina ce se trage din plantele păslă- 
ióse cum sunt fasolea, mazerea, bobul, lintea. - - Cu alimente 
ne azotósö procurate din vegetale cum sunt fécula — amido
nul, ce se trage din cereale, leguminose și cartofii, cu zăharul 
vegetal, ce se află in tóté fructele și trunchiurile multor vege
tale, cu oleiul ce se eslrage din sămânța vegetalelor. Se vedem 
acum őre acestea alimente scósö din regnul vegetale sunt nud 
bune și mai nutritóre, de cât cele scósé din regnul animal.

E constatat., că dintre tóté cerealele, ce servă la nulri- 
țiune, grâniil și păpușoiul (porumbul, cucuruzul) sunt mai nu
tritóre pentru organism căci cucuruzul după emn s’a specifi
cat și esamenat după, elementele, din cari constă, s'a aflat ca 
el conține 0.074 părți zăhărosă; 0.010 albușl și 0 268 pârli 
resuflátóre; etc. Poporul român în mare parte consumă forte 
mult cucuruzul, din care face mămăligă, ori pre alte locuri și 
pâne - mălaie. — Poporul nostru in post se folosesce de ca
seína. vegetale ce consistă in leguminose.

Inlr'adevör fasolea, lintea și mazerea preparate bine, sunt
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alimente bune și nutritôre pentru orgaais nul omenesc, l’entru 
a prepara corpului grăsimile necesare, de care are lipsă. in 
linia primă pentru că ele susțin respirarea, nu putem în
trebuința de cât în mare mësura numai materiale vegetale, ce 
conțin Zăharu ; și cari st; alia in mare parte și mësur in ami- 
hiciose și in cartofii.

Să scie că poporul nostru în mare [tarte nu e tocmai 
așa avut, nu are carne și nu are pre ce se o cumpere, prin 
post insă, când el in genere adoptéza vegelarisinul, i se mai 
■deparlă. ne-ajunsurile și lipsa și i se adauge sănătatea. In carne 
se allă aeă in cantitate forte mare, afară de acesta mai multe 
părți dăunose, cari iritând membrana mucosa a aparii ului di
gestiv. produc în corpul omului mii de morbi. Apoi se scie, 
cà, mâncarea de carne poftesce heuturl spirituôse; er beuturile 
spirituôs inpopiilézu spitalele, ma și casele nebunilor, Câți 
morb! nu se sanézâ numai prin abținerea delà carne!...

Poporul nostru e deșttgtt, delà natură talentat, isteț, glu
meț, blând și moral. Copil Românului învață la școlâ bine. Și 
ore ce e causa? Pentru că nu trăiesce eu mâncări intorloeate 
dc carne și alte spețit, cari producând lene fac pre om stupid, 
ci se nutresc cu mălaiu, pâne de grâu, eu mămăligă, fasole 
etc. Friderich II. a <Jis: „Toții înleligința și desteritatea corpo
rală isvoresc din stomac!"

Ilar postul e folositor chiar din [tunet fisiologic.
'fotă, prosperitatea corporală, Iotă salubritatea unui indi

vid depinde delà cerculațiunea sângelui, corpul e deplin sănă
tos și e in starea sa normală și vigurosă. - - Carnea inse de 
multe ori debilitéza stomacul, prin ce se alteréza și conturbă 
procesele nutrițiunoi, și est mod se alterezi! și conturbă circu- 
lațiunea regulată a sângelui, și conturbându-se circulațiunea se 
conturba sânetatea corpului. Circulațiunea regulată depinde 
precum delà aerul curat, de asemenea și delà o regulată și 
moderată alimentațiune. — Toții esistința omului dej) ude del i 
sânge; el singur e capace a efeptui procesele și funețiiinilH 
organismului omenesc. Se scie că sângele deve continu renoit, 
căci el se debiliteză prestând corpului o mulțime de servițiă, 
producând căldură an inale, nutrind diferitele țesetuii a corpu
lui omenesc ele. Înnoirea sângelui inse se face mai cu de 
adinsul prin alimentele luate din regnul plantelor cum sunt în 
prima linie albuminatele, hidratele carbonice, amiliciosele.

Afara de aceea, prin o schimbare a alimentelor luate din 

regnul animal, și înlocuite cu cele estrase din regnul vegetal 
sângele omului se renasce ore cum din nou, se purifica și în
cepe a efeplui vivilicațiunea cu poteri nouă. Prin post, sângele 
omenesc se curăța de iuțala și se face apt pentru vieța. -

Este un proverb pre cât de adevărat, pro atât demn di; 
urmat: „Natura paiicis contenta.“ — Deci dară mitrirea mo
derată vegelarisinul, pecum și beutura naturală conțin salu
britatea atât corporala, cât și sflețasca; lungesc vieța și fac 
pre om moral și paclnic. Vițiăle, sinuciderile, tóté emanéza 
din mâncăii iritative și beutmi spiritiióse. Au nu a avut dară 
dreptul biserica creștină, când a instituit 4 posturi și două 
dile de post în lie care săptămână in decursul i îmi an?!... 
Au nu face bine, au nu e înțelept Românul că ține posturile? 
Intru adevăr țăranul român în genere e viguros, robust, bine 
desvoltat. In respectul salubritatei între ce oii pre ce popor...

Dar și din punct de vedere economic e folositor [»ostul 
pentru Român. Cu câta bucurie asceaptâ țeranul nostru crăciunul 
și paserile! ... Și óre pentru ce?

Pentru acea, căci el in decursul (Jilelor de post și-a adu
nat ouă, brânză, lapte ; și are carnea sa de porc pre cră
ciun întregii în pod. ■ Alții, caii nu postesc nice că mai 
asceapti'i cu așa dor pascile ori crăciunul, [»arte că caii sunt 
avuțl, în lote dilele au pascí, ér cari sunt miseri, ne postind 
au consumat puțină carne de porc, ouăle și altele și așa nu 
au cu ce ascepta crăciunul oii pascile. Apoi óre poporul româ
nesc, dacă c mtinuar manca el tot carne, lapte și brânz i, óre 
i-ar li destul pre un an unul sau doi porci de slănină; óre 
ouăle și laptele i-ar ajunge? Una inse trebui; se însemnăm 
cu privire la post. Sunt miilțl țărani de ai noștril, cari au des
tule producte și bune pentru a se nutri din ele în timpul pos
tului, cum sunt grâul, cucuruzul, fasolea, lintea, nutzeren, car
tofii, sfeclele, oleici de simbure, póint uscate etc. și totuși se 
nutresc cam rău. Ce e dar causa? Nu [iote í¡ alta causa mai 
de aprópe, de cât că mama sau economii casei, nu scie face din 
ele mâncări bune, sânătose și nutrílóre. - Acest inconvenient 
se-ar putea ridica dacă d. e. în comună muierile mai inteli
gente și mai precepélóre pentru bucătăria, cum e preutésa și 
învățătoresa, s. a. ar deprinde și învăța pre țerancele nóslre 
din când în când întru ferberea bucatelor pentru a produce 
apoi mâncări bune, gustóse și nulritóre. -

S. P. Simonu.

La schit...
(Novelă)

Boieriei Costică R. era aprope de 60 de ani, când se că
sători. Nelia lica. unui funcționar sărac deși era încă tinără 
și frmnosă. totuși vădind că are se devină domnă mare, so
ție de boierie - - i promise mâna. Devenită odată domna Nelia 
B., puțin se interesa de boieriți! Costică, ha ce e mai mult îl 
urca nespus - - pentru „nebuniile lui bătriinescl.“ Și nu e 
mirare! tote femeile câte se mărită după bărbați prea înain
tați în etate, nu o fac acesta din iubire, ci din interes. 
Bărbatul pentru ele e un instrument, o firmă, eu care se potă 
ocupa loc în societate. Bărbații înaintați în etate sunt serioși, 
distrași - er femeile tinere așteptă gingiulirl, și vorbe dulci; 
și neghijate fiind ele devin îndifierente.

Așa sta lucrul și cu D-na Nelia B. ... Dar abia cinci ani 
trăi dânsa cm boieriei Costică și rămase văduve. Un singur băiet 
i rămasă de la bărbat. Boieriei Costică B. muri liniștit sciind 
că are un vrednic urmaș. D-na Nelia deveni stăpâna întregei 
averi boieresc!, cu condițiunea ca se nu se mai mărite; er dacă 
s'ar mărita averea jumătate e a băietului Emil, er jumătatea 
ceealaltă se o împartă frățesce cu rudeniile Boieriuhii Cos 
tică.

Emil creseea din di în di și mama lui D-na Nelia nu scia 
ce se facă de bucurie că i-a dat l)-deu un odor de băiat. II 
vedea reîntors cu titluri, apoi căsătorit eu un boboc de fată și 
fericit... fericit...

Trăiea în salul X o femee văduvă, care deși trăia din o 
modestă pensiune se simțea forte fericită. întreaga ei fericire 
o biiiată frumósa,Egu num de Victoria. Și deși ea era bătrână 
și liăiela micuță, totuși ruga pre D-iJeu se i lungească dilele, 
vieți ca se o [iotă vedea așeijatâ pre X’icloria; cii-el „pensia e 
micuță, de abia trăim de adt pe mâne din ea, n’o se ¡iot 
stringe comori cugeta ea în sine. „Și apoi bine că D-na boie
riuhii Costică mă ajută din când în când, dar apoi când ar li

- se mor și se-ml remână copila singură, străinul e — tot 
străin !" - Trecură ani la mijloc.

Intro i.li veni acasă delà D na Nelia forte voiôsâ.
Ce süllel bun e și D-na Nelia cugeta în sine. Băieta oi, 

Victoria, era mare și se făcu torte frmnosă. D.na Nelia i pro
mise că o va întreținea ea pe spesele sale înlrun internat din 
BucurescI— căci ar fi păcat se remână fără un pic de cul
tură, și de poleială socială. Nu preste mult o și dusa pe Vic
toria în Internat. Directorii internatului, o rudenie a D-nei Nelia

- era o femee forte rafinată. D-na Nelia i spusă scopul ce T 
urmărește — și încredința pe Victoria grijilor ei.

Frmnosă, sburdalnică, și de un naturel vioiu, Victoria 
adese-ori era sfădită și înlrunlată de directorii internatului. De 
eșa odată din internat, tinerii se țineau lanț în urma ei: șt 
cercau se i afle originea. Dar abia era de doi ani în internai 
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și mama ei muri, legându-i D-nei Nelia de suflet, creseerea fieei 
sale.... Astfel Victoria remitse orfană când era abia de 14 ani....

*
+ *

Emil absolvase liceul și de un an era dus in Ieri streine, 
ca se studieze mii departe. înalt uscățiv, ochi vercji, și înfun
dați in cap, fată palătăcut și serios din cjile afară, ca și tatăl 
seu, iată întrega făptură a lui Emil. I’utin capacital, dar de o 
diligință rară, urma cursurile facultății destul de regulai. Și 
D-na Nelia de câte ori primea epistolă de la el, plângea ca 
nebună, bre întregi o dorea, dorea nespus de mult, și nu odată 
i-a venit se-i scrie ca se vină acasă, căci e destul de învățat, 
că ee-i sunt bune titlurile, căci dor de bună samă na trai din 
ele, că are avere destula. Dar cugetând că se - nu-i strice 
voia ‘1 lăsă in pace, mângăindu-se cu speranța, că timpul trece 
și nu mai are decât doi ani. Victoria e baietă bună și frumosă 
cugetă că ce fericii va fi Emil m un așa boboc de nevastă!

Dor dacă nai' fi frumosă nași cheltui eu cu ea. Vor trăi 
liniscițt și fericiți nebătându-și capul cu năcasurile bunei, 
amândoi tineri — doi copil îndrăgostiți.

începea a se desprimăvera Jcând intru di D-na Nelia fu 
rugată prin o epistolă de Directora Internatului, ea se meargă 

acolo. A doua di D-na Nelia fu acolo. Directora i spuse că. 
Victoria se portă ren, că — are relații cu un tiner — și dacă 
nu va pune de timpuriu stavilă acestor porniri - nici când nu 
va ajunge la ținta propusa. „E imposibil,“ ijise D-na Nelia 
cam iritată - „se aibă relații!“ e prea tinăra. o căpiia abia!" 
Directora; arătă o epistolă compromiletbre de a Victoriei ...

D-na Nelia ingălbini și nu mai putu țjice nimic
Directora mai vorbi câtva timp, până ce D-na Nelia. o inlrerupsa.

Ș; cum aș putea scăpa din ciireaturâ? Care ar li cel 
mai bun mijloc?!

Cel mai bun și mai sigur ar ii schitul . ..
- Schitul ! Nu înțeleg ce vrei se (Jici —

Ascultă! O vei duce în schit, și o vei lăsa vre-o doi

Victoria acasa . . .

sau trei ani, pana se va pocái. Acolo Vil fi scutită de valurile
lumei, va uita lotul, și in fine a fi în stare se facă ori și
ce numai se-o scoli iarăși. . .

Dacă (Jici.. . așa voiu face. Tot atunci o și dusa pe

Ajungem! acasă. începu a o întreba despre tôle.. și 
fiindcă nu alia ce dorea începu a o sfădi ...

Asta e mulUimită că te-am meseni! Poftim ! Iți voiu 
arăta eu — lașa numai !... Victoria plângea dar nu răs
pundea nimic... „O voi duce la schit, ea se uite pe misera-

fi’afitla uimi lnne!.

bilul acela, să se pocăiescă...“ își dicea D-na Nelia. — Astfel 
o duse intrmi schit de călugărite. - — - — — —

D-na Nelia remasă iarăși singură, întristată - până în 
suflet.. In linele clipe se cugeta la Victoria și-i părea ren de 
ce-a făcut, dar apoi lotuși va li mai bine la urmă - - cugeta 
ea. Se gândea se vîndă iotă moșia, se trăiască mai liniseită 
căci crețele i se iviră pe față, era înaintată în etate.

II vedea apoi pe Emil ca pe un lueefăr luminos, pe ex
tremul vcstical orisontului, și o voce internă i spunea că e în- 
zădar ori ce sperență de a ’1 ferici. ..

111.

Trecuse un an de când Victoria era in schit și D-na Nelia 
nu-a mai cercetat-o.

Schitul Văleni e o mănăstire mai mică de călugărițe la 

pola carpaților. Incmijiirată — de bradel, în lață-i inse munții 
deschid o privelisce pitoreseă.

0 linisce deplinii domnesce acolo. Vara câte-odală. 
domnii de la oraș cari fac escursiune la munți ’1 mai visitezâ. 
Un raiu pământesc se pare acest schit călătorilor, și un iad 
multora cari sunt în el.

Când a dus-o pe Victoria in schit Maica Stariță o privi 
cu un zimbet de milă pe buze - ca și când ar li voit se (jicii: 
„Nu sciți nebunelor ce faceți!“ La început se simțea forte reu 
— ar fi preferit mai bine mormentul! I făcea reu mirosul acela 
de tămâie și vechituri, stricteța și tute legile - dar cu timpul 
sa dedat. Și ea nu cumva în acel per lung, negru și des să se 
ascundă vreo vanitate a lumei acesteia trebuia se și'l taie... 
Câtă durere! Un roiu întreg de visători i admira părul când 
era în Internat și acum ...

Nopți de-arendul ne durmite, nopți în cari cu lacrimi își 
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uda așternutul. Și în acestea nopți ne durmite și de reverie 
.mintea ei crea o lume de visuri.

II vedea, pe el frumos, ca un astru ce lucesc«1 departe 
in nóptea trecutului seu. Vieța intregâ eu Iote plăcerile copilă
riei. eu tóté peripețiile ce ii trecea, prin minte. O vedea pe 
D-na Nelia pe l<mil cu care n a vorbit nici odată deși vara 
•erau la un loc li vedea privirii«' lui răci - - făptura lui în- 
trégâ o vedea și se cutremura in tot corpul. Re hanii nu Iti 
putut vedea in ocliî, nici odată... câtă deosebire intre Emil 
și el !...

Ve«!tnic tristă, vecinie tăcuta, și cu ochii roșit de atâtea 
lacrimi a atras atențiunea maicei Stările. Stjolilea din 
•di in di. Și ue frmnosâ era la început până ce chinul nu o 
zdrobise! (látva tineri e«1 vizitaseră schilul îșT perdura minții«1 
— sciindu-o deapiiruri streina iubirei .. .

In seri de Main, când aerul e inbalsamal de mirosul flo
rilor de munte «și. deschidea foresta. chiliei sale și privea 
munții «ni poenele lor pline de Hori... Iși aducea apoi aminte 
■de plăcerii«.1 Imnei de libertatea ce-o au alți ómen’, și la
crimi cald«' ii brobonau lața arsă de suferință.

Odată se ruga înaintea icónei Mântuitoriului, dar un sen
timent, o aducere aminte, o nelmisei și întrerupând rugăciunea 
iși puse mătanire pe măsuță și începu a plânge...

„Domne câL suin de singură în Imn«'!" suspină ea. — Și 
ii sta nespus «1«; bine când s«1 ruga plângând - părea că o 
rază din Domnedeire i s«? pogora pe față. Ochii ei albaștrii 
umbriți de lungi și negri; gene párén done Hori de cicóre, 
udate de róna dimineți la ¡lóla unui codru. încă plângea 
când maica Starița intra în chilia ei......... Nu t«' mai rogi?!“
O întrebă dansa eu un Ion mustrător dar dulce. Ea iși ridica 
capul se uita în ochii Slariței, gângavi ceva neînțeles apoi 
roșind iși pleca ochii injos și numai «,lis«i nimic. Maica Starița 
deveni lorii euriosă. și încercă ca s«; aii«1 durerea și chinul 
ce-o stăpânesc«;. ..

Pre încetul i-a succes se aflH totul. Victoria îi ouară sin
cer totă vieța sa despre o dragoste nevinovată dar neferi
cită — despre seoptil D-nei Nelia și despre disgiistul ei față 
de familia D-nei. Starița era lămurită în «le-ajuns și putea 
acum se lucreze pentru ai procura linisc«1 Victoriei, căci o iubea 
ca pe o copilă a sa... Adeseori óre întregi conversau la olaltă 
și când Victoria îi vorbea de iubirea ei maica Stariță se 
emoționa forte tare și lacrimi ii picau din ochi lacrimi neînțe
lese și totuși atât de espresive .. .

** *
Ce repede trece timpul ! Victoria era in anul al treilea 

în schit fără se o fi cercetat D-na Nelia. 0 schimbare se 
produsă în timpul din urma. în internul seu... In sufletul seu 
simțea liniscea și pacea, și din ce in e<; s«; simțea mai bine 
în schit. Starița o scia mângâi când era supérala și nelini- 
scită, ea deveni erăși vesela, ca inaiul«' «h1 a intra in schit - 
fața i palidă i se îmbujoijn, era Victoria cea de acum 3 ani! 
De Starița nu s’ar li mai pulul despărți, ca și de o mamă —- 
și astfel ea se hotărî ca se remana în schit Iotă vit'ța.

Polc l)-«Jeu așa a voit!...“ C«' nebună «'ram când 
avem de cuget se fug!... „Domn«1 nmlțâmescii-țî că nu mai 
lăsat se cad in acesta ispită!...“ In fino îi spus«1 Slariței că 
voesce se română în schit pentru toldéuna.

Era intr'o dimineță frumosà a lunei lui August când li
niscea schitului o întrerupse sgomotul unei trăsuri. Trăsura se 
■opri la porta schitului. 0 damă bine îmbrăcata se cobori din 
ea, și după ce vorbi ceva cu vizitiul intră p<; portă... era 

D-na Nelia. In trăsură rămase un bărbat uscățiv... era Emil. 
Gât il schimbase străinălatea ... Era abia d«1 25 de ani și pă
rea că e de vre-o 40.

D-na Nelia întră la Starița și după ce vorbiră câtva 
timp îi spuse causa venirei sale la schit.

„Am venit“ - «.licea densa „se-mi duc fala acasă, că 
mi-«1 dor de ea.“

Starița făcu cu capul... ca și când ar fi voii să-i «Jică... 
..ce perfidă e lumea.“ Se dusă apoi chemă pe Victoria. Ce 
mare îi fu surprinderea Victoriei când o vă«.lu pe D-na Nelia, 
și eugelându-se la Emil o ură și im disgiisl o cuprinsă dar
se reculese momentan. D-na Nelia o sărută pe frunți1 și ii 
spuse că a venit se o ducă acasă....... Eu im am casă Domnâ!“
îi răspunsă Victoria - „Nu am pe nimenea — suni singură 
in Imn«1 mama a. murit de mult!... Dómna Nelia deveni 
palidă mi moment dar își veni in ori — și apoi îi «,hse:

„Cum vorbesc! așa scumpă?! Mama ta a murit dar acum 
eu ți-s marná au nu te-am ținut eu, nu eu le-am crescut 
in internat?! Nu ai casă?!... Cum se nu, ți-a rămas o
casă «1«; la mama ta și apoi casa mea e și a ta ! Victoria 
nu «.lise nimic iși mușca buzele ...

Sau dór im-ți mai esle drag de noi?... O, da, none 
ni-e drag de Iotă lumea Domnâ ffspunsă Victoria!

— Și ce folos că voiu veni la D-I.i; — căci ce am per
dül d-ta nu-mi mai poți reda !. .. Eii fericită D-nă că eu nu 
mai pol părăsi schitul - iné simțesc forte fericită ... adio!... 
I,)ic«;nd acestea, eși și se dusă in chilia sa.

Dómna Nelia rămase ca trăsnită la aiujiil acestor cuvinte, 
părea că ceriul a cădut pe ea.

Cu privirea rătăcită prin chilie, nu putea «Jiee nimic, ii 
înghețaseră cuvintele ne buze. Așa a slat câtva timp până 
ce în fino se scula „totul «; perdül!" murmură ea apoi se 
dus«”;...

Starița se bucura nespus de mult, că Victoria a rămas; 
de aceea îndată ce plecă D-na Nelia se dus«; și o îmbrățișa.
Victoria de asemenea era fórle veselă...

*
* +

Dómna Nelia — tot drumul cătră casă nu a. vorbit nimic 
cu Emil, era forte supărată. Vorbelo Victoriei o durea ne
spus de mult... Tóté speranțele sale le vedea nimicite... visul 
de fericire... departe, departe de realisare ...

Un morb îndelungat - ce i-a prevenit din supărare o 
stinse în fine ér Emil rămase ca și tatăl seu . ..

In schit înse Victoria se simțea nespus de bine în sufletul 
ei [dana liniscea și pacea pe el îl uitase «ir de ceialalți nu-și 
mai batea capul. Linisce, și pace, ce dulci mai sunteți voi 
pentru un süllel zdrobit de chin! G«-; bine o scia. spune acesta 
Victoria.

„Liniscea pentru un suflet
Pentr’o inimă zdrobită 
E ca róna dimineții 
Pentr’o llor«; veșletjilă.“

Mângâierea mea e Domnul, «Jicea ea adesea. Apoi când 
vorbeau despr«; o dragoste nefericită ... plângeau ambel® și 
Maica Stariță și Victoria plângea ca să se mângâie pe remi 
una pe ceealaltă... cu cuvintele „nu mai plânge că. mirele 
nostru trăesc«1 in veci!"

Ștefan V. Velțian.



I8t> REVISTA 11 USTRATĂ__________ IV.

Mórtea Názdravénului.
Tot horea Năsdravenul, 
De se legăna codrul. 
Tot codruțul se leagănă 
Din verf până in rădcină. 
Și masa l’a d’amjit 
Cam așa că i-a grăi!:

- „Năzdraven. dragul mâinii, 
„Ce se leagănă codrii? 
„Horesc! tu. ori tînguesci, 
„Ori pe mândra (i-o-agodesci ?‘

„Nu horesc nu tinguesc, 
„Ci pe mândra-o agodesc.“

- „Năzdraven dragul, manii, 
„Nn hori, nu tingui, 
„Dute-n fundul grădinii
„Fă morișcă de arama 
„Și macină fără vamă: 
„(3âți de vestc-or auiji, 
„La morișcă-or vini 
„Și mândra ta va sosi.4- 
Câți de veste-au amjit, 
La morișcă-au vinii 
Dar mândra lui n’a sosit.

Tot horea Năzdravenul, 
De se legăna codrul. 
Tot codru(ul se leagănă 
Din verf pănă’n rădăcină. 
Și masa l’a d’amjit 
Și cam așa i-a grăit:

„Năzdraven, dragul mâini, 
„Ce se leagănă codri? 
„Horesc! tu, ori tînguesci 
„Ori pe mândra-agodesci?“ 
— „Nu horesc nu tînguusc, 
„Ci pe mândra agodesc.“

„Nu hori, nu tîngui, 
„Năzdraven dragul manii. 
„Du-te’n fundul grădini 
„Fă morișcă de-argint 
„Se umble singură n vent 
„Măcinând fără de rend. 
„Câți de veste-or auiji, 
„La morișcă-or veni 
„Și mândra ta va sosi.44 
Câți de veste-or amjit 
La morișcă-au venit, 
Dar mândra lui n’a sosit.

Tot horea Năsdravenul, 
De se legăna codrul. 
Tot codruțul se leagănă

1 Ascepți.

Din verf până n rădăcină. 
Și mása l’a d’amjit 
Și cam așa i-a grâil:

„Năzdraven dragul mami 
„Ce se leagănă codri? 
.. Horesc! tu ori tînguesci. 
„Or! pe mândra agodesc!?--

„Nu horesc, nu tinguesc, 
„Ci pe mândra agodesc.“

„Du-le numai tu acasă 
„Și'n grădina cu Hori, 
„Fă fântână cu isvor. 
„Câți de veste-or auiji. 
„La lăntână-or veni 
„Și mândra ta va sosi.“ 
Câți de veste-au auijit, 
La fântână-o venit, 
Dar mândra lui n a sosit.

Tot horea Năzdravenul. 
De se legăna codrul. 
Tot codruțul se leagănă 
Din verf până ’n rădăcină. 
Și masa l’a d’amjit 
Și cam așa i-a grăit:

„Năzdraven dragul manii! 
„Ce se leagănă codrii? 
„Horesc! tu ori tînguesci, 
„Or! pe mândra agodesc!? 
- „Nu horesc nu tinguesc 
„Ci pe mândra agodesc." 
..Năzdraven dragul mamii 
„Nu hori nu tingui. 
„Du-te numai tu acasă 
„Și te-aruncă mort pe masă; 
„Eu mc duc la clopotar. 
„Ca se tragă clopotul. 
„Ca murit Năzdravenul: 
„Cât! de veste-or auiji. 
„Toți la mértei or veni 
„Și mândra, ta va. sosi.-4 
Câți de veste-au amjit, 
Tot! la mortul ci au venit 
Și mândra lui a sosit 
Măsa lui când o-a veijut, 
Peste prag că a trecut. 
Na asceptat alta nimic. 
Ci îndată-a rupt și-a ijis: 
„le pânza de pe piciére 
„Și veiji mortea ’nșelătore; 
„le pânza de pe obraz 
„Și veiji mértea cu năcaz.44
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Atunci mândra la el merge, 
Fruntea de sudori io șterge.

„Cine beata și-a vetjul: 
,.Obraz roșu ca ruja. 
,,.Mâniiri albe ca spuma,

El atunci s’a și sculat
Și-a prins'o și-a sarutat, 
Inima-’n ei a crepat:
Și-a treia di i-a 'ngropat.

Alesandu Ciple.

O conferință preoțâscă.
D-le Redactor!

Sâmbătă. 27 Septenivre a. <•. Preoții gr.-cath. din proto
popiatul Reghin și-au linul sinodul de tomnă in comuna Ila- 
bic și a decurs în următorul mod :

La orele 9. a. m. s’a început Sânta liturgie în biserica 
locală, cea mai veche de peatră în tot protopopiatul; zidirea 
ei s’a început în 1834 și s’a terminat în 1840 și nu i se făcuse 
nici o reparația. Ciedincioși respectivi, deci cea mai mare 
parte săraci lipsiți și avisați se-șl caute pânea dilnică. servind pe 
câmpie, totuși în anul curent. în urma stăruinței On. I). paroch, 
Aurel Dumbravă, am con'ribuit cu 920 cor. și biserica din Habic 
s’a reperat și acum e în cea mai bună stare.

Serviciul divin s’a celebrat, de Rss. ]) P. Uilăean, pro
topopul tractual, asistat de M. O. D. Al. Tarnovean, vice-proto- 
pop onorar și paroch în Hodac și Gr. Nistor, paroch în Solo- 
văstru. Ca lector a servit O. D. Valerio l’opcscu din Beica- 
română. Au ascultat serviciul divin, prelângă cei 25 preoți pre
sentí la sinod, și mai mulți locuitori, bărbați și femei, deși 
era di de lucru.

După terminarea serviciului On. D. Grig. Nistor preot în 
Solovăstru a ținut o deșărtățiune ocasiónala cu tema .. . „Lă- 
sați pruncii se vină, la mine,“ care temă, acum la începutul 
anului școlar, a fost cât se pote de bine aleasă și tractarea 
ei na lăsat nimic de dorit. Sfinția s’a recunoscut de bun orator, 
în termini populari a arătat folosele școlei, îndemnând părinții 

se-și trimită copii la școlă și făcând o transație fericită a arătat 
rolul părinților, mai cu semâ a mamei în educțitme tinerimei.

Dișertația acesta a făcut, bune împresiuni asupra credin
cioșilor presenți și On. I). disertante merită tuta lauda.

După predică preoțimea, cu Rev. D. protopop, s’a retras 
în școlă. și au ținut ședință secretă.. Din câte a transpirat în 
public alin ca sa desbâtat și decis m mălorele:

I. Să se rețină fie căruia preot din ajutoiul ce i s’ar acorda 
de sta 5"o; er mi 25".'« cum se propusese, căci parochiile din 
acest tract. sunt forte slabe ; er nu ea cele din protopopiatul M. Lu- 
doșului de es. unde a decis a se reținea 25"'o Acestea rețininerl se 
se facă pentru întemeierea și alimentarea „Rodului de salarisare

II. Relativ la „Fodul de pensionare“ s’a admis nu tocmai 
Decisiunea sinodului din protopopiatul M. Luduș, luată în se 
siunea de tomnă.

IU. S’a urgitat punerea în lucrare a Decisiunei Sinodul 
Archidecesan din 1899: Se vor distribui de Ordinariat mise 
pe la preoții mai slab dolați și jumătate din știpendiile cuvenite 
să se rețină pentru acel fond.

La orele iza p. in. s’a închis ședința sinodului și toți cei 
presenți, cum și eâți-va locuitori s’aînLunit la masaospitalică a 
parochului local, unde s’a mâncat și petrecut frațesce până 
la orele (> sara, când sau despărțit cu toții, mulțămind preotului 
reșpectiv și stimatei Domne Victoria Dumbravă, soția Sfinției 
sale, care împreună cu soțul său, n’a cruțat nimic ca se mulțu
mească, p* toți ospeții, cea ce le-a și reușit pre deplin.

( orespondentele.

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

(Urmare)

SCEXA XIII.

(Vocea Angerului . . . - după perdea — Esthera scăpând hârtia
din mână, sare de pe scaun și fuge in mijlocul salei.) 
„Asculta o! Fecioră, ce îngerul ’ți spune, 
„Că-cf Domnul audit’a plângânda ți rugăciune.

(Se lasă cu fața la pământ.) 
Și nu te teme fică, când Domnul ’ți vorbesce. 
„Mardocheu, tot poporul, eureu, ce se numesce, 
„Sadune, și-’n trei dile, s’ajiine’n nopte ’n d' 
„ITe Lonintil, prin acesta putândi -1 imblândi. 
„Se vină, se ve-ajiite de morte se scăpați, 
„(Că-cl postul rugăciunea sunt fon uri ne-atăcați!) 
„Tu încă ajunavei, pentru alor salute, 
„Și dânșii pentru tine; ca ceriul se ve-ajute. 
„Adi unul pentru altul, s’avețl numai o sorte: 
„îmbrățișați în vieță, îmbrățișați in morte!
„Și apoi fără de frică, te du la 'I on, la Rege: 
„Pentru Popor, Credința, și D-deu i L ge !“ — —

Esthera (in genunchi cu manile înălțate) -
La munți eu ridieat’am al meu ochiii plângăloriti: 
De unde o se-mi vină al meu sânt ajutorin?
Și numai de la Domnul, Putințele și Sântul, 
Cu mâna, ce creat’a și Ceriul și Pământul...
Se nu dai spre clătire, piciorul, ce pășes.-e,
Și nici se dormitese, acel, ce le păzesce. 
O! Nu va durmitare și nici nu va durmi, 
Pre Israil, acela, se scie al păzi!
Și Manei tale drepte, “ți este domnul seul.
Și Sorele, n’a-arde obrazul tău plăcut.
Și nice Luna, noptea, te va păzi, de rău,
Și va păzi în pace de chin, sufletul tău.
Și va păzi, o ! Domnul veghiend intrarea ta, - 
Și-ți va păzi eșirea, acum și pururea!

Acum se sein eu tote la Unchiul meu iubit - 
Se f-icâ pre cum Domnul a dis și ne-a vorbit !

Sc pune și scrie —
('Cortina cade.)
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A c Í u I III.
S’CVsWA l.

(In una casă evreică din Susa — Judei imbrăeați in sac și cenușă)
1. Sânte, Puternic, Sânt Sabaoth, 
Nu vedi că pere poporul tot?...
Scolă-te Domne, nu ne lăsa 
Rklică-țl Dómne ah! Drépta Ta!

Adona-i! Adona-i!
2. La Mizraim, când-va nu ne-ai lăsat, 
De Moali Domne cum neai scăpat!... 
Prin Marea roșia cum ne-ai trecut: 
Cariile tóté sau înnecat
Și că eset „Mare“ — Te-am cunoscut,

Adona-i! Adona-i!
3. Trimite Dómne, Dómne ridică, 
Ridică Dómne aceea Mână, 
Care se scap: de asta frică 
Poporul nostru-n țâra străină!

Adona-i! Adona-i!
4. Slăbiți de-ajunurl și storșl de plângeri, 
Mai morți de fonie la Tine venim; 
Trimite Dónme, pre-a morțil Îngeri
Ca se omóre pre-acest Strein 
Acolo unde, in stâlpul Casei 
Nu va se fie: El-Elochim!

Adona-i! Aduna-i!
5. Aman, o ! Aman, Aman !!
(O batere cu piciorul în pământ.) 
Tiranul, și crudul Dușman !!
Fulgere, trăsnet, pre capul lui, 

■Ajungăl și-n fundul pământului!!
Aman, o! Aman, Aman!!

6. 0! Susa négrií, oraș de jale —
Și țera crudă și cu durere, 
Aici în tine noi vom muri ...
Și cine Dómne, ne va jăli ?

Adona-i! Adona-i 
(Cortina.)

SCENA II.
(Se represintă o Sinagogă -- Susa.) 

Prim-Cantorul.

1. Lăudațl pre Domnul, întru SânțiI lui 
Lăudați-I pre El întru tăria puterii lui!

Chorul.
Dómne, al Puterilor fii cu noi,

Ca pre altul ajutor întru necasuri nu avem. 
Domne al Puterilor fii cu noi !

Prim-Cantorul.

2. Lăudați-l pre El intru puterile Lui, 
Lăudați-I pre El după nmlțimea mărirei Lui!

('hanii.

Domne al Puterilor fii cu noi etc. ele!

Prim-cantorul.

3. Lăudați-I pre El in vers de trimbiță, 
Lăudațil pre El in Psaltire și Alăută !

('harul.

— Domne al Puterilor fii cu noi etc. etc.

Prii n-Cantorul.

4. Lăudați-I pre El în limpănă și choră.
Lăudați-1 pre El în strună și organă !

Chorul.

Domne al Puterilor fii cu noi, etc. etc!

Prim-Cantorul.

o. Lăudați-1 pre El în Țimbale bine resunătore, 
Lăudați-I pre El îi) Țimbale de strigare: 
Totă suflarea se laude pre Domnul!

Chorul.

Domne al Puterilor fii cu noi etc. etc! 
(Urnieză o proscerdere la pământ, timp de 5 minute.) 

Prim-Cantor  ui.

1. Ainjiți pan la marginea pămentuliii!

('harul.

Că cu noi este D-deu, înțelegeți neamuri și ve plecați.. 
Că cu noi este Dumnezeii!

Prim-Cantorul.

2. Cei puternici, pfecați-vă !

('harul.

— Că cu noi este D-deu, etc. etc!

Prim-Cantorul.

3. Și erășl de veți putea și erășl veți fi învinși!

—-----

CRONICA
10 Novembre ii. 1901.

hi sesonul tomnei, - din anul acesta, pre lângă niH- 
reța Adunare Asociățiimil, — an avut loc și Adunările f/enerale, 
ale așa numitelor: Reuniuni penerale învefătoiescl, din 3 diecese 
gr.-cath. A Rlașiului, Lugoșiihii și Gherlei. -

Cu drept cuvent, am putut boteza, timpul acesta: Tim
pul Reuniunilor!...

Reuniunea învățătorilor archidiecesanl, convocată la Blașiu, 
pre d>l>ă 4 Octomvre și-a desbăt.it și finit agendele în și

TÎMPULUI.
prin 3 ședințe în dilele 4 și 5 Octomvre, în sala mare de gim
nastică. -

Deschisă Adunarea, de Președintele ei Georgiu Montean« 
în fața Metropolitiilui present, carele a intimpinat Cuventul de 
deschidere cu un respuns de salutare și bineventare dăruind și 
100 cor. Reuniunii - - sa trecu'; în meritul Răportelor și dis
cuți tui i lor.

Din Raportul acestei Reuniuni, însSmnăin următorele: Conii- 
i tetul central în decursul anului espirat a ținut 2 ședințe1,'er’ 

desb%25c4%2583t.it
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biroul 5, care între alte multe, a decis, ca de aci în colo, oii 
care Docente se fie considerat ca membru ordinar al senatului 
școlastic. -

Reuniunea are 540 membrii: Ordinari 446, fundatori 21, 
ajutători 50 și onorari 13. - -

Averea Reuniunii 3938.83 cor. din cari s’a aplacidat pentru 
Foia școlastică 1571 cor, - 0 erescere se arată, fală de anul 
trecut cu 192 cor. 41 fii. plus taxele restante ne co.nputate la 
acéstíi sumă.

Se constată puținul Interes din partea membrilor In Des- 
părțăininte.

Asemenea se constateză că Foia școlastică — organul 
învățătorilor este forte slab spriginită. Raportul c-elit se predă 
unei comisiunl. spre studiare.

Raportul cassariului constată un Intrat de 1663.63 cor. 
și un Esit de 1649.89 cor. -

Din Raportul Redăcțiunil Foia școlastică însemnăm că 
acésta foia se lipăresce în peste 600 esemplare, nici pre 
jmnetăte nu e plătită, așa cât conform unei hotărirl anteriore 
s’a anticipat din fondul Reuniunei suma de mai sus. (la un 
mijloc de ajutorare se insistă asupra cererei ca foia se fie in- 
pusă senatelor școlare, - având a se solvi din banii școlei.

Tot după acésta ședință a avut loc și Banchrttd in Otelul 
„Corona,“ ce se fini la 4 ore p. m.

In ședință II se recomandă premiare alor 2 operate con- 
cnrsuale a învățătorului din Agârbiciu, EHa Câmpean,’ <:e\ din- 
tâiu cu 20 cor. și al doilea cu 10 cor.

In ședința III comisiunea însărcinată cu ștudiarea Rapor
tului Comitetului redactor al Foii școlaatice prin Raportul sân 
Dl. Bardosi, refereză, că el este în ordine și propune c'a Foia 
se apară și de aci în colo, făcându-se apel învâțtăorilor, se spri- 
ginăsca singurul organ pedagogic, ce-l mai an întrega monarhia 
Austro-Ungară. -

Ca temă de discutat la proxima Adunare se propune: 
„Cercarea mijldcelor, ca. cunoștințe de cetit și scris, câștigate în 
școla. primară să se conserve și augmentezi Se acentuază slaba 
spriginire a fóiei scolastice!

Putem se ne mândrim și noi cu o inrețatorime sau Corpdi- 
dactic, cât de bine, fală cu concetățenii noștri!. Ceea, ce, 
ar pune pre învâțătorimea nostră in o stare mai înleriora cul
turală, ar fi numai și numai, starea materială, respective dóra 
dalățiunea ...  fiind dascal românesc!... Este imposibil, o stare
culturală avântată clădită pe o stare materială slabă!

Insă, considerând timiiurile, când plățile dăscălescl erau 
mai mici, și totuși învuțâtorimea putea sta la culmea misiunii, 
când ațâța și ațâța bărbați de instrucțiune au funcționat la șco 
lele nó-tre învățători de renume — pre cari ni-i arată între 
altele re pansat i Revistă: ..Convorbiri pedagogice ~ când pentru 
și prin învățătorii din trecut se susțineau foi pedagogice ca 
„Magazinul pedagogic. Amiéül școlei, Școla, Școla română, Bise
rica și școla, Economul, Foia școlastică, Cărțile săteanului, 
Higiena și Școla, ma și „Foia. înrețătoriului poporului edată 
de Br. losif Eötvös și altele și altele; când emulau cu arliclil 
de disensiune, învățătorii noștri! în acelea jurnale - atunci, 
dóra, nai drept se te superi, de Raportul comisiunil Fóiei șeo- 
laslece, blășiene, pentru acum, care foia după disa lui Bardosy, 
este singurul organ pedagogic. — în Austro-lingaria?!-------—
Și óru, se uite pentru iiiji, cân învățălorimea, eaeste pentru, 
ori ce popor și națiune, casta levitieă augurică enciclopedică 
întru fericirea umanității - mult discutată de filosfii Evde- 
moniști? Ori ce om, dacă ieșind depre băncile școlei, nu se 
perfecțiuni za, remâne în dârept; ■ și ei singur se miră că 
cât de puțin scie, și cât de puțin a învățat în școla - - teoriei?!...

In Iote timpurile și la tóté popóié e, preoțit și învățătorii 
au format casta sacerdotală a Egiptului, la ci s’a căutat, s'a 
conservat, s’a aflat sciința și cultura. - - Și e drept asta sau 
nu ? !..

De tot, condusă, de un spirit social, a fost Reuniunea 
generală din diecesa hogașului, la Hațeg, ținută în cjiielo 25, 
25, 27 septemvre sub presidiul canonicului Boroșiu.

Pertractările și agendele au format 3 ședințe.
In ședința I s'a cetit o Disertățiune de Docențele din Lu- 

goș — losif Miclău : 0 paralelă compar ; tivă între Metodul vechili 
și nou (Treptele formale) —

In ședința II s’a ținut o prelegere de învățătorul div Gu- 
gir loan Muntean, despre: Dătorințele școlarilor în școlă, pre 
stradă și acasă. Tot acest învățător a ținut și în ședința 111, o 
Disertățiune : Cum pote deveni un învățător plăcut în naintea 
poporului și atrăgător față de școlari? Apoi o lecțiune de model 
a D. învățător din Folea-Bănat: loan Mustețiu, despre : „Ștefan 
cel sânt, ca primul rege creștin al patriei nóstre.“

Acésta Reuniune, a fost însoțita de Banchet, Concert — 
dat de corurile din Orăvița și Lugoș — Representățiune teat
rală (Cinei Cinei și Vlăduțul mâinii) și în urmă Peregrinagiu 
la Mănăstirea Silvașiuhii.

„Reuniunea Mariană“ - din diecesa Gherlei, care cuprinde 
Vicariatul Rodnei, protopopiatele Bistriții și al Budacuhii român 
și-a ținut Adunarea generală, împreunată cu sSrbarea jubileului 
de 25 ani la 20 și 21 Octomvre n. în Năsăud cu o programă 
pre cât de bine alesă, pre atât de copiosa.

După celebrarea s-tei liturgie împreunată cu părăst.așiu 
pentru odichna sufletului marelui Vicat. loan Marian, al cărui 
nume I portă, s’a deschis adunarea în aula gimnasiuhii din 
Năseud, începând cu prima ședință festivă, al ăarei program, 
a. fost: a) Imn ocasional, cor miest. esecutat de Reuniunea, 
rom. de cântrăl. b) Deschiderea ședinței, c) Esiniterea comi- 
siunilor pentru decificarea protocolului și pentru înscrierea de 
membrii noi. d) Raportul despre activitatea, de 25 ani a reuni 
unei, e) Odă festivă la jubileul de 25 ani. /) Alegerea de mem
brii onorari pre basa propuneiei comitetului. — g) Dar n’a 
fost vis, cor miest de C. M. Bordonean — esecutat. de reuniu
nea de cântări, h) Închiderea ședinței festive. — Tot în acésta 
d¡. la óra 1 : banchet în sala de gimnastică, âr săra concert, 
dat de reuniunea rom. de cântări împreunat cu petrecere de 
■i°e- ~ ,i

Luni in 21 Oct. s’a ținut ședința ll, în carea a urmat:
l. Raportul cassariului despre averea reuniunei. 2. Raportul 
comisiunei pentru censuraren rațiunilor reuniunei. 3. Rap. des- 
pr ; starea bibliotecei. 4. Cetirea disertățiunilor. 5 Rap. corn, 
pentru înscrierea de membrii noi. 6. Rap. comitetului la înser- 
cinarea adunării generale din anul trecut, referitor la edarea 
Memorialulu jubilar. 7. Pertractarea propunerilor insinuate la 
președinte. 8. Stătorirea timpului și locului pentru adunarea 
viitúre. 9. Ocuparea postului de președinte. 10. închiderea adu- 
nărei. —

„Astfel deja de Sâmbătă séra -- luăm acestea notițe după 
valerosa Gazetă — cu tot timpul nefavorabil și în mânia ploii, 
ce curgea fără întrerupere, soseau rână pe rând, trăsurile, ce 
aduceau invețătorimea română din tote unghiurile comitatului 
nostru: apoi ospețl aleși din Rodna. Bistriță și satele din jur.

„Acesta împrejurare 'ți face impresia încă de la început 
și putea se preved! că serbările jubilare ale Reuniunii învăț. 
Mariane vor fi încoronate de cel mai strălucit succes, mai ales, 
ca Escell. S’a J)r. 1. Șzabo ascultând glasul Reuniunii Mariane 
prin delegățiunea trimisă la Densul, — a bine voit a trimite 
ca. Représentant al sëu la acestea festivități pre Rev. D. Cano
nic, Ioane Georgia, subinspector general al școlelor nóstre 
confes. gr.-cath. din íntréga diecesă, care s’a și achitat în modul 
de însărcinare, cu carea a fost onorat din partea Episcopului.

Președinte a Reuniunei ia ales M. On. Gerasin Domide, 
ăr locul pentru. Adunarea viitóre s’a ales, comuna mare Monor.

SCIRÍ MÉRUNTE.

S. P. Simonu, Redactorul acestei foi, a terminat cu tradu
cerea din original a Predicilor celebrului orator Montefel- 
tro. Traducerea e însociată de comentarii valoróse, făcute de 
traducăforiu, pre vastul teren de schiță al predicămentului bise
ricesc.

Îndată ce se vor acoperi spesele de tipar, prin părtini
tori și spriginitori, opul se va și pune sub tipar și se va 
vinde cu 2 II. v. a. (4 coróne.) Traducerea e fidelă originalului 
italian. -

Asemenea, se va pune sub tipar tot de acelaș autor în 
Germania: „Elemente din limba semitică hebraica, partea I 
„Analitică până la verb - cu un „Adaus: Afinitatea limbei 
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evreice cu „Siro-ehaldaica“ înscriere și vorbire. Acésta grama
tică, pote prima la Români, e compusă după o mulțime de 
auctorî, creștini și mai inulțl — judei. Abonamentele la autor

- în Șiomfalău — cu prețul de un esemplar 1 fl*au 2 cor. 
t Necrolog. Garrila Hosszú economul institutului „Bistri- 

țiana“ în urma urnii morb scurt și gr m după o muncă împli
nită cu mult zel și lăudabilă erdőre, și-a dat blândul sëu suliét 
în manile creatoriului aicJT la 12 orc in anul al 61-lea al etății 
și 36-lea al fericitei căsătorii. Remășițele pământesc! s’au așetjat 
spre odihna vecînică Joi în 7 Novembre c. la 2 őre d. a. in 
cimiteriul gr.-cat. din loc. Fiei țeriua ușoră și memoria bine
cuvântată.

t Necrolog. Daniin Jarda practicant la tribunalul reg. din 
Bistriță, și-a dat sufletul în mânile creatoriului în 8 Novembre 
1901 in etate abia de 25 ani. Remășițele pământesc! ale ne
uitatului râposat s'au înmormântat Sâmbătă în 9 Novembre la 
2 ore p. m. în cimiterul gr.-cat. din loc. Fiei somnul lin și 
memoria neuitată !

Delà Curte. Cununia archiducesei ElisabeLa cu prințul 
Windischgraetz se va face la 25 lanuare 1902, în cerc rcstrms. 
După nuntă va fi un dineu in castelul delà Hatzendorf ér însuși 
actul cununiei va fi precedat de renunțarea la drepturile de 
moscenire a Tronului din partea miresei.

Ofițeri români în armata austriacă. 1,tiarele din România 
aduc soirea că Al. S. Regele României a dat inalta Sa apro
bare pentru trimiterea in armata austro-imgară pe timp de 10 
Imit, a celor 6 ofițeri de stat major cari au fost propuși. Acest! 
ofițeri sunt următorii: căpitanii Lupescu Alex., Stratilescu I)., 
Bujin.4chi N., Praporgescn David, Alihaieslm Iile și Solcănescu 
E. Acești ofițeri vor pleca pe la junii lalea liniei Deoemvrie la 
Vicna, de unde apoi vor fi reparlisați pe la diferite regimente.

Profesorele Virchow, celebrul și ingeniosul om al sciintii 
in 13 Octomvrie, a. c. și a serbai jubileul de 80 ani : 

El este vestit pentru inaugurarea așa numitei „Medicine moderne 
cu sistema patologică. „Patologia cednlarâ." Dar nu numai ca 
om de sciință este renumit Virchow, ci și ca om de politică și 
de partid.

Ne proscernem și noi omului și talentului; și admirăm și 
noi spiritul minții și pre omul de carte și sciință! La mulțî ani!

In tocmai „Mommsen" un arclieolog german de renume, 
și-a serbat çlilele acestea jubileul de 50 am de profesură 
la Universitate.

Marele Duce Mihail Nicolaeviciu, unchiul Țarului a sosit 
în 29 Octomvrie, Incognito la Budapesta.

Ministrul de culte austriac, a adus o decisiune, în urma 
căreia, la Univesitățile austriace. numai cetățeni austriac! se 
vor promova la gradul de doctor în medicină.

Comitetul asociațiunei, a predat secțiunii istorice spre dis
cutare propunerea sa, că adecă să se serbeze, acum când se 
împlinesc 18 secii — „Descălecarea Românilor în Dacia."

In comuna „Făuresc!“ Ghioar — a repausat în dina 
de 28 Octomvrie — o muiere bâtrână, yKMlaghia Podea" în 
etate de 116 ani.

Leo Czolgoss, care a omoril pe Președintele, Mac-Kinley 
a fost esecutat prin curent electric la 29 Octomvrie.

Două sute de muncitori Evrei din Iași au plecat (Jilele 
trecute la Argentina.

La gara Vásárhelyi-Kutas s’a întimplat ciocnirea a lor dóue 
trenuri de povoră, ldJvagone au fost sdrobite.

Viață îndelungată. lliarele grecesc! anunță că cel mai belrftn 
om din lume a murit într’un sat in Albania. El se numea Ismail 
llaga, era în vârstă de 160 ani și lăsă 200 urmașțr Bâtrânul a 
avut toți dinții și a fost sănătos până in ultimul moment al 
vieții sale

„Clipe de Repaus.“ Volumul anunțat sâptămânile trecute 
„clipe de Repaus“ de Sorcovă, a apărut dilele acestea. Autorul 
volumului elegant, „Sorcovă“ este bine cunoscut piibliçului și 
acesta, este chizășie destulă pentru valorea conținutului. De 
vâmjare la tipografia A. Mureșan, Brașov. Prețul 2 coróne plus 
20 de bani porto.

Congresul catolic unguresc. In dina de 4 Novembre s a 
deschis in Budapețri al doilea congres catolic unguresc sub 
președinta contelui loan Zichy. Congresul și-a început lucră
rile în trei secțiuni. 1) Secția pressei, 2) Secția pedagogică și 
3) Secția sociologică și (aritativă. Tot cu acfcla omisiune s’a. 
ținut .și congresul eucharistie sub președinta episcopului Alajlâl 
și congresul societăților calfelor catolici1, sub președinții cano
nicului Schiffer din Pajon.

Gâcitură de șach
de l. Pampa, n-se deslega după săritura calului.

L o g o g r i f.
de: Frunză.

Din urinătorele silabe: „di, gi, don, jon, bym, Ies, an, no, 
boc, rij, ne, no, mid, ra, le, s, mar, ti, il. ge, ra, ba, cu, me, 
a, nan, Ies, su, ed, cu, top, vi, ria, du, cu, cer, to, ea, ha, Ies, 
vie, na, su, t, ur, horn, i, ba, sop, ri, cu, a, can, as“ sâ se 
formeze 16 cuvinte, a căror însemnare e următorea :

1. Literat românesc.
2. Rin.
3. Nume femeese.
4. împărat din vremea antică.
5. Poet tragic grec.
6. Oraș in India.
7. Împărat asyric.
8 Erou Român.
9. Numire de biblie din vremea antică.

10. Comune familiar românesc.
11. Popor.
12. Poet german.
13. Animal.
14. Oraș din vremea antică.
15. Poet englez.
Ui. Împărat. care a domnit, prin seelul prim după Ghristos.

Literile inițiale cetiLe de sus in jos dau numele unei 
reviste remânescl. Literile finale cetite de jos în sus dau nu
mele uimi poet românesc.
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Quadrat magic.

Câmpurile gole din cpiadratul alăturat sunt a se umplea 
cu câte o literă, așa, că cuvintele obținute se aibă următorul 
înțeles :

1. Un stadiu omenesc
2. Un mic obiect de lemn
3. 0 parte a unei casă mare.
4. Un nume de statură,
5. 0 mesură.
(>. Un termin folosit de cei mai urniți economi cart au vite.

I. Nițu Pop.

APEL.
Simțind noi l’anciovenii din ce în ce tot mai mult lipsa 

unei instituțiuni care se facă pasibilă poporului nostni român 
de aict, și eventuel și jur câștigarea cu ușurința de cunoscințâ 
folositore și cugetând că golul acesta s’ar putea umple mai 
bine și mai potrivit prin crearea unei biblioteci ori și care, am 
decis înființarea unei biblioteci parochiale.

Însemnătatea bibliotecelor in genere este peste tot cunos
cută, dar mai vêrtos cunoscute și credem și deaprețiat sunt 
folosele, cari din înființarea acestora și résulta. Ținem a ob
serva la acest loc că acestei biblioteci — cu considerare la 
împrejurările estraordinare din loc și jur i-s'a destinat ori 
pole chiar prédestinât o misiune cultural națională specială.

Eipsându-ne inse necesarele mijloce proprii, apelăm prin 
acésta cu totă căldura la bunăvoința și mariniinosilalea on. pu
blic, dar mai virlos apelăm la bunăvoința și marinimositatea 
on. domni autori și editori, precum și la on. nôstre librării, ca 
prin donațiuni de diferite scrieri se binevciască a ne ajuta 
întru ajungerea scopului propus. -

Marinimosele donațiuni rogăm a se adresa în oficiu paro
chial gr.-or. român din loc. —

Panciova, din ședința comitetului parochial gr.-or. român, 
ținută la 29. Iulie (11 August: 1901.

Iancu Cerbii George Hasan
preot ort. român. președinte ad. hoc.

Nic. Țințariu 
notarial eoni, parochial.

Concurs
Delà „Asociațiunea. pentru literatura română și cultura 

poporului roman“ cu începutul anului școlar 1901 1902 sunt
de conferit urmălorele stipendii:

I. Un stipendiu loan Roman de K. 120. destinat pentru 
studenți români de gimnasin ori școlă reală.

2 Un stipendiu de K. 80. din ..Fund.ațiunea st ud insului 
de clasa a U gimnasială Rmiliit Diouisiu Basiota Dembulu din 
Abrud,“ destinat pentru studenți români de gimnasin ori școlă 
reală, originari din munții apuseni ai Transilvaniei sau din 
districtul Nâséudului ; vor fi preferiți cei înrudiți cu familia 
Basiola, fără considerart* la ținutul, de unde sunt originari.

3. Un stipendiu de K. 100. din „Fondul Aeram lancu“ 

destinat pentru studenți români de gimnasin, șcblă reală sau 
comercială.

4. Un stipendiu de K. 120. - din „Fundațiunea loan
Gallianu,“ des'inat pentru studenți români de gimnasiu; vor fi 
preferiți, eeteris paribus, rudeniile fundatorului din familiile 
„Popii“ și „Anton.“

5. Un stipendiu K. 80. - din „Fundațiunea Dr. loan
Moga și solia Ana născută Bologa,“ destinat pentru fetițe de 
naționalitate română din Ardeal, care frecuentează vro școlă 
românescă în prima linie școla civilă de fete a Asociațiuni sau 
școla elementară de fete a „Reuniunii femeilor române din 
Sibiu vor fi preferite, eeteris paribus, fetițele, cari vor puți 
documenta, că sunt înrudite cu familia Dr. loan Moga sau cu 
familia llologa.

Cererile pentru aceste stipendii au să se înainteze comitetu
lui central al Asociațiunei în Sibiu (Strada Morii nr. 8) până la 
30 Novembre a. c., provëdute cu următorele documente.

a) Atestat de botez ;
b) Testimoniu școlar de pe semestrul din urmă al anului

școlar 191)0 1901;
c) Atestat de paupertate.
d) Eventualul document de înrudire.
Cererile intrate după termin nu se vor considera.
Sibiu, din ședința comitetului central al „Asociațiunii 

pentru literatura română și cultura poporului român,“ ținută la 
27 Octomvrie 1901.

losif Sterca Suluț. M. Beu.
sepr. II.

Bibliografiá.
A apărut „Calindarul Poporului“ pe anul comun 1902. 

(editura tipografiei pe acțiuni în Sibiiu. Cu un cuprins variat și 
ilustrațiimi frumóse. Se pote comanda delà „Tipografia“ societate 
pe acțiuni în Sibiiu.

*

Sub titlul „0 fată de Tarabostos“ roman de pe timpul 
Dacilor scris de Tit Chitul, tomul I, a apărut în editura tipogra
fiei dieeesane în Gherla. Opul este forte interesant cu privirea 
la istoria vechia și la poporul român. Se estinde pe 270 pagini 
format 8° și costă numai 1 cor. 50 fii. plus porto. Se póte 
comanda delà tipografia diecesană din Gherla.

Recomandăm cu căldură acest roman inLeresant și frumos 
tuturor cetitorilor noștri.

A apărut Nr. 1 din „Biblioteca Săteanului,“ cuprimjend 
„Balade alese“ culese din gura poporului transilvănean de 
Teodor „4. Bogdan. Editura proprie Bistrița. Tiparul tipografiei 
A. Baciu 1901. Prețul 20 bani. — Broșura are 24 pagini și 
conține baladele : 1) luănaș, 2) Todoran, 3) Eata banului, 4) Maica 
nepriceputa, 5) Căpitanul și 6) Vodă.

D-l Bogdan promite în prefață, că va scote în fie-care 
lună câte o asemena broșură, publicând aslfel rend pe rend 
tot ce va crede d-sa de interes pentru țeranul yomân, din nu- 
mărosele balade, doine, hore chiuituri, colinde, cimilituri, des
cântece, legende, povesti etc. pe cari le-a adunat în timp de 
mai mulțl ani, cutreerend aprope întregă „Câmpia Ardealului.“ 
D-l Bogdan a publicat deja specimene din bogata d-sale colec- 
țiune atât in ..Revista Ilustrată,“ cât și în alte diare ;și re
viste. Se pote comanda dela autor din Bistriță precum și dela 
administația „Rev. 11.“ — O recomandăm cu căldură cetitori
lor noșlrii - și cu deosebire bibliolecilor poporale.

-----------

Domnii abonenți cari încă nu și-au achitat 
abonamentul pe semestrul II, sunt rugați se bine- 
voiască cu intorcerea poștei a și-l achita.

Tipografia A. Baciu, Bistrița, strada Lemnelor 44.
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Tipografía A. Baciu
Bistriță, str. Lemnelor 44.

♦|íA

Aducem la cunoscința 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 

scurt timp, precum:

Tipărituri de bancă,
BILETE DE VISITĂ

Cărți și broșuri.
Foi periodice, *

Bilete de logodnă,
Invitări la nuntă,

ANUNȚURI,

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

și mai moderate prețuri.

Transportul comandelor dela 10 coróne în sus îl 
plătesce tipografia.

Condițiunile de plătire la tipăririrea de cărți, bro
șuri etc. sunt forte favorabile.J

Tipografia A. Baciu
Bistriță, str. Lemnelor 44.

Registre,
BILANTUBl, 

Corupturi, 
PREȚURI CURENTE 

Cu verte.
Anunțuri funebrale, 

CIRCULARE.
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