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Creștinism si Românism.
) >

Din Istoria civilisaliimiï poporului román.
(Urinare.)

Mii și mii de ani. dc-ar trece 
De, suspin și de nemi, 
N’ar potea ca se inne.ee 
Suvenirile din noi!‘‘

La anul Domnului 1700, Creștinismul Românilor se in- 
parte in doué părți și de aci în colo este și stă în confesiune 
religiosă nu cu o biserică, ci cu doué: Cu a Apusului și cu a 
Răsăritului sau cu biserica orientală, numită și ț/recescă.

Dacă acestea șire, de mai sus, le va ceti un om străin 
de istoria și psichologia română, a unui popor, cum e poporul 
românesc : Acel străin, va cugeta și încă in mod logic și con- 
secuent, cum-că deși pote națiunea a rămas una și aceeași la 
acest popor, devis religionalminte și confesionalminte la a. 1700. 
totuși în vidța sa s’a făcut o mare sguduire, totuși convicțiunile 
și ideile sale religiôsë. din premia cu obiceiurile, moravurile1 și 
datinile sale de până atunci, -- s’au schimbat radical, sau 
demolat și au trecut în o suvenire puțin durabila?

Căci aducându-ne aminte la acest loc, de culturile bise- 
ricelor dismembrate delà biserica mettre, de vieța religiosă și 
rituală a celor popôrë vedem cum diferesc în cult, și practică 
în rit și ceremonii, în moribus ci juribus față de biserica, 
de cătră carea s’au tăiat și s'au dismembrat!

Est mod, Românii, cari s'au tăiat și dismembrat de bise
rica răsăritului, încă s'ar cugeta, că au împărtășit sortea con
fesiunilor de mai sus de cătră unul, care nu este în clar 
cu noi și cu vidța nostră bi-ericéscâ.

De unde, nu e mirare, că străinii și conpatrioțiî poporu
lui nostru, din causa acesta, aruncau poporului român ce se 
unisă cu apusul, câte și mai câte e pitet(J|de : Imit cu Latinii, 
papistt.ș, care și-a lăsat legea, care 'șl va perde prescurile, ’șl 
va lăsa posturile, ’șl va părăsi cântările, —“ér poporul unit în 

puerilalea sa rustică le crede pre Iote acestea și din asia causa 
se întimpla, că midțl răpsciaii in contra llnirei și se făcea 
certa și ne înțelegeri1 între popor; ér clerul trebuia se sufere, 
delà preotul rural și până la Episcop, cum s’a întimplat d. es. 
in (Jilele fericitului nostru Archereu Petru Paul Aron'f!

Și cine, va fi se ne demustre contrariul?
Străinii așa. -credeau, așa cugetau și așa vorbeau despre 

Românii ce părăsiră biserica grecAseâ. și încă nu fără scop 
din partea lor. Dar pro noi I) (Jeu, ni-u ferit!...

Ni-a ferit de ură incurabilă religiosă, și, veclniea durabila, 
isvorită și escală din noi. și din motive relipiosă. împeridsă. cari 
imperios și în mod necesar ar ti dat inșii la ură ne inlalurabilă 
confesionala, la discordii grele pre contul credinți!, și la înstră
inarea Românului, de cătră Român.

Dacă, a fost ceva ură și dacă este și astàiji, a fost numai 
și mimai ca advenita, de la cei, ce ne spăriau, din nesciință 
sau din politică.

GăcI masa rustica a poporului nostru se fim scurfi la 
vorbă, numai sporadic, negativ și forte relativ, a făcut ceva 
capital de ură. din aceea că comuna .1. este imită, și comuna 
B. este neunită?

Gete 4 puncte de căpetenia dogmatice, cari le-au primit 
Românii, ce .-e uniră, nu au fost nici odată obiect de dispută 
religiosă și de ură națională, intre poporățiunea rustică unită 
și ne unită. Și chiar și astădi nu scie poporul rustic, care este 
diferința dogmatică între un Român mut și ne unit. Poporul 
credincios vede și speréza în ambele biserici, aceeași jertfă, 
aude aceleași cântări, vedea aceleași haine sfinte pre preot, 
aceleași cărți, aceleași ceremonii și aceleași icône, - el ascultă 
aceeași căzane, pre unde e în us se mai cetéscâ și apoi, spu
neți — ce mai pole el se discute, când însuși S-tul și fericitul 

inne.ee
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Augusiin a (Jis că: ..Icunele și ceremoniile tirul cărțile și 
dogmele rusticului!. ..

Așa a fost și așa esle: Cu uriirea poporului nostru, nu 
sa schimbat nimic, tată de vieța sa poporală reiigiosă, a 
remas ritul și ceremoniile, i-au remas sărbătorile și posturile, 
n'au remas datinile și obiceiurile creștino-romane ----- antice și 
clasice, ne alterate.

Și ii fost bine așa și esle bine din punct de vedere na
ționala și in acest punct ni se pare puțin politic eruditul _AT. 
Nilles,“ că a privit in Aichiereil gr.-cat. ce Irăiau prin seulul 
XVIII, nesce omeni, ce nu aveau sciințâ pentru o altă, practică 
și administrațiunc bisericescă?

Dar, din contră, am avut pire atunci un cler și un epis
copat destul de diplomat, inlrepid. ager și cunoscător de naturelul 
național al unui popor, pre care 'I păstoreau. La noi nu s'a 
Intimplal. deși Românii s'au disparichiat rcligionalminte nici 
restele de 30 ani, nici Noptea S-t Bartolomeiu, nici nu s'au aiujil 
dispute dogmatice din est punct, de vedere emu se vedeau p. 
es. in evul mediu disputându-se in piață și în public până și 
precupetele cofărițele despre lucruri dogmatice.

Adminislrățiunea bisericescă fată de poporul nostru încă 
a remas tot mai aceea; er biserica nostră gr.-cat. a stat pire 
basă autonomica deși se ivesc cașuri ici și colea, când se face 
câte o abatere de la Dreptul practic și positiv al bisericei, cum 
a fost d. es. cașul cu Vicariul Țopu de la lfateg. care a recurs 
și apelat contra episcopului seu Ioane Bob la Primatele din 
Strigoniu, cum a fost d. es. Incusa teologilor din Blașiu la a. 
1843 adresată împăratului Ferdinand, care apoi a strepus’o 
Primatelui din Strigoniu care Incusa era contra Rectorului 
Semimirial și a lipului Lemenyi.

Cum a fost, mai departe, o publicățiuni interpelatore in 
„Gazetă“ Ni '24 și 24. 1858. scrisa de protopopul din Clușiu 
1. E. Negridiu „In eansa, Sinod,clor“ și fala cu Dreptul canonic 
al bisericei calolice-oricnlale la adresa Metropolitidui Șuluțiu și 
a Episcopilor gr.-cai. adunați la conferințetc Episcopilor latini 
in Viena. Și pentru care publicare acel protopop» a fost pro
vocat. de Escelsu Nirniciatură apostolică din Viena, Nr. 83 2; 
18(14, 13 Decembre, a-și face mărturisirea de credință, cea ce 

cu ..rirtide“ și „onora“ a și lacul.
Cea ce a. formal ură intre un popor de aceeași limbă și 

sânge a fost mult mai ca Iote numirea de „Pniat~, Pniațl și unit. 
Acesta nomenclatură a servit și servesce de arma nu numai 
altor conpatrioți, ci mai mult c. nnaționalilor noștri! Români in 
mare parte din România, fanatisați de Fanarioții greci, cari au 
vomat foc și lavă, din gura lor vulcanică; și cari descriau pe 
Românii uniți mai cu mari povesti și minciuni, de cum descriau 
piugânil pre Creștinii cei dinlâin, din cei dinlâiu sedii ai crești
nismului.

Forte sinistre păreri, aveau Românii din România despre 
l mâții din Transilvania, și acestea intrusa, in capul lor, de 
chirii Fanariot,! care ură și păreri în i.liua de niji mai esislă 

nu numai la poporul de rend. ci chiar cu mai mult șovi
nism la clerul ¡nalt de mir și regular.

Ne aducem aminte de debarcările I. I’. 8. Metropolil al 
Moldovei Iosif, făcute la adresa Puiuților in ședințele Stiilui 
Sinod, acum vre-o (Jece ani; și cum Ta luat la refec pre erudi
tul Simeon Popescul, ducă ne aducem bine aminte pientru opul 
seu de știință: „Pnerma“ pre cum și pientru nesce opuri de 
catbechesă, tacsândii-l de heresiă.

Nici chiar învățatul Episcop „Melchisedelf nu era eman
cipat de acestea piărerel fata cu noi greco-catolieii ?

La acest loc, va fi bine se intercalăm, ceea ce ne isto
risesc«. in veci pomenitul de noi G. Barițiu in istoria sa monu
mentalii: Părți alese la pag. (>17: „Pre la 1825 Oprea Circa 
din Cernut, fu cel dintâiu, care avuse etiragiid, ca se-și aducă 
pire doi fii ai sei George și Oprea la școlele uniților din Rlașiu. 
după cari a urmat și laan llran dela Zernesci. Din 1833 4 
veniră mai dintrodată de la Brașov trei student! lomâni, D. Leca, 
loan Jipa, Rad, Tempean fiul vicepirotopiopuliii și doi Greci: 
Naslirn și Panajot, Dianli, unicul fiu al cnratorelui de la bise
rica grecescă: Pie dina de Rusalii, veni acel curator Djanli și 
un consângean al sen Hagi Gidru sc-șt vadă fiul și se afle 
mai de apropie că ce lege vor fi arenă acei Puiuți ?... Care fii 
mirarea lor, când după espresiunea lui Djanli, allara ca S-la 

liturgiă se servesce in tocmai (la Rlașiu) ca la Patriarchia din 
Conslantinopole? De la a cei ani, tinerimea, română din Bra
șov și din districtul său, nu a lipisit. de la școlele din Blașiu. 
De odată cu sulițiereu prejudețelor familiele fruntașe de comer
ciant! începură a învila. clerici sau pirofesori. ca se prepare pire 
fii lor pientru vre-o clasă gimnasialâ.

Apoi se suie, că Episcopul Lemenyi la ordinarea de pireoți 
rostia de câteva or! și cuvântul.• .Ic.sios estin! (Vrednic este) 
- - Ma in timpurile de mai nainte, se cântau de unii [ireoți pire 
la sărbătorile inperătesc! și câte un irmos sau agios alăturea 
cn românescile, in 1. grecă: „Agios o Teos, aggios ischiros, ag
gios afanalos, eleison iinas Dgnamis aggios! (se cânta 
câte un „Ep> sg elini) (De tine se bucură) câte un „Pta jeruinm“ 
(Carii, pire chernvim) Și pire: Ton Despolin, cai'< Archierea imon, 
Kirie filate, is polo, eti Despota (Pre stii|iânul și Archiereui 
nostru etc ...)

Acestea ca reminiscinle din epocha grecismului, bună oră 
ca: „Chir cleison !“ al bisericei latine și: Câți în Christos rațî 
botezat ele. a latinilor din Sâmbăta cea mare, ca agiosurl din 
timpul uniri! celor dóué biserici mari, care unire |mțin a 
durat 1 ? . . .

De pre timpul Domnilor Elin și Rad Leone (orile române 
erau pline de Fanariot!, Episcop!, călugări, dăscăli și instructori 
grecesc!. In acestea dile nimic nu era bun, ce era românesc, ci 
era bun, ce era grecesc!...

Cu pirivire la cultul divin nu mai era in us nici chiar 
metodul Trilimbistic - (Triglotie) destul de bizar, după. cum 
elice .1. Lucinus: „Neguc enim în tribus tantum, sed omnibus 
linguis, Dominant lăudare, autoritate sacra menemur ele." prin 
care ad. D-deu nu se pibte adora, decât in limba grecă, slană 
și latinii, ci fa(â de poporul român, era numai cel monolimbistic 
(monoglotic) că ad : numai in 1. grecă se primesc rugăciunile.

Las, că și in Ardeal și Ungaria pire acel timpi până pre 
la 1848, limba maternă nu avea, nici o gravitate și nici o con
siderare sânta. Când începea a eși vre-o carte in limba română 

încă do pire limpid episcopului Bob, se mirau toți când o 
vedeau cu litere romane (latine). Cum se mirau toți când pro- 
lesorele Simeon Bărnuțiu ii început a piropinie „Dreptul natural“ 
în limba română prefiresce sub responsabilitatea Episcopali.ii se pro
punea și studiul istoriei, ce era „ocidiis mundi" pre atunci ele. ele.

Cum se mirau boierii in România când George Bazar 
pielea se propună Aritmetica in limba româna ! Cum se mirau 
și Ungurii, când se Iradiiceu legile din I latina in I. magiara'...,

Dar nu numai ia(ă de limba aveau odiu călugării răsări
tului, ei aveau odiu mine și fata de literilo romane (latine). 
Esemple: Toctist dis Moldova, și călugărul Bosnia.

Prcmilându-lc acestea. înțelegem, ce buna armă au fost 
cărțile bisermescl, ma și profane, de școlii, cari inca de pire 
limpid Episcopului Rob. începeau a se tipări cu litere romane,, 

în mai a orientalilor și adecă in mâna călugărilor greci, 
ca se nebunesc:! Iota lumea, că prin acesta, ce eretici sunt 
Uniți!! Chiar Episcopali Șaguna, cu tot spiritul, ce-l avea |>entru 
pirogres și culturii, nu simpiatisa cu cărțile bisericesci Ului
rile cu literi' latine. Literile cirile erau |>rivile ca litere sânte 
și de rugăciune, de acea până în i.iiua di* aiji se numesc: 
„litere bisericesci.“ Biserica greco-c-ilolică, a fost o biserica cu 
o |)oliticâ mine, și espertfi cum este, nu a pirecipiilat tipărirea, 
cu litere a cărților bisericesci și din pai ici național și și din 
pmnet de vedere, hm' piricepmt al Unirei. Au nu vedeli, ca 
sunt, și in (.lina de aiji chiar, care nu sein se celescă in bise
ricii, de cât cu slove cirile?

In tocmai, paralel cn politica bisericei nóstre de a fi forte 
consermtiră în tipărirea modernă, a, cărților bisericesci cu litere 
romane, a fost de ullă parle biserica catolică, fala de piăstrarea 
intactă a ritului nostru bisericesc. S. Congregalimie, in literile 
adresate Metropoliluhii de Alba-Iulia și Făgăraș dto 28 Iun. 185(1 
’și espirimă dorința pientru conservarea intactă în totă juritatea. 
a ritului nostru oriental. L. B. Bajlay, cp. rom. cat. edă un 
circular, în care opiresce pire catolicii Unguri, de a face silă, 
greco-catolicilor se frecă la ritul latin: „Ne ad ritum latinam 
graeco-caiholicos cogant, negre suadecmt“ losefus, Antonius, L. 
Báró Bajtay Dei gratia Ijppus Transilvaniae etc. Pre cum și la 
Nilles: „Simctorum Pătrimi, sensuni esse: „Gracae Ecelesiae 
ritus, legitimos et equae sanctos esse, quam sint, ecelesiae rítus 
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nec hos ab Ulis. iputm accidenfaliter dififere.“* 1 Asemflíjea estinézá 
ritul oriental și. fi. Normann2 in recensiunea, ce o face in 
poemul „Om'igin" uliii Puskin, când a scris: „Das religiöse 
Russland, ist das Land der Secte», und durch regen haben dise, 
cd ne düsteren Unheimlischer characler an sich, — die Mystik 
des grieschischen glaubens (ritus) ist für eine Bezauberung des 
Inneren noch weit wirksamer, als alle Wunder der römischen 
Katholicismus." ■— $i cu tote acestea, părerile f'ra(ilor de preste 
inunlt erau prejudicióse si de tot l'alse, așa cât ei nici sciau 
de Români in acestea teri ci numai de Uniați, un fel de 
renegați,, herelici și nici de cmn un fel de omeni, români curat! 
cu trupul și cu suliéiul? — -

1 N. Nilles, Simbolae - - de transituad ritum ț/raeciOH.
1 H. N. Normann: Perlen der Weltliteratur p. 125.

..Păli ta, Domnii trimiși din Fanar pre tronurile Prin
cipatelor române sau până cătră a, 1730 ■ scrie istoricul nostru 
G. Baritiu. diferin(a in modul cugetării la Românii díncóee 
și dincolo de munți, nici pe departe nu fusese așa bătătore la 
ochi, pre cum a ajuns a ii aceea, succesive de atunci ineóce. 
Cu cât elementul grecesc se înmulțea mai tare, anume in 
Muntenia, cu atât. Românii de díncóee, erau mai râu vcdutl 
acolo.

Și mai in jos: „Până cătră 1800, Românii ardeleni, cu 
ceva sciinl.ă de carie ’și mai potéu alia adăpost in mănăstirile 
românesci. .. După ce sau în multit călugării veniR din terile 
tnreescl Românii din Ardeal, numai renegându-șl patria natala, 
— vrea se divă națiunea mai erau suferiR - tolerat! și in 
mănăstiri, in órecare pusâțiiine mai respectabila ! (pag. 563)

La pag. 567: „Din Main 1848 înnainte, relătiunile dintre 
Românii din Muntenia, deveniră mult mai ne plăcute, și mai 

pe urmă, chiar hostile. Până in 1818 se sim(eu iritaR asupia 
Ardelenilor, sau cum le Jic in Muntenia ..Ungureni". mai 
mult, numai clienR de ai Rusiei și unii Români, cari poteu se 
fie prea, buni patrioli, dara in rilalilatea năținnii române, ea 
individualitate, politică nu aveau credință nici cât un grăi.iile 
de muslariii; de aceea, ei se năcâgetm pre LTigmenI, că ce 
tot mai cântă atâta despre „Nația." ..Națiune/' „Naționalitate" 
română etc. ele.?!... La aceia patrioli le lipsia și agerimea 
de spirit, ca se polă destinge și separa conceptul religiunii. de 
conceptul naționalității... de unde urma, că in capelele lor, 
român, grec, muscal, bulgar, sirb. erau tot o națiune (fiind de 
o confesiune religiosă) pre cum faceu toi o națiune, italianul, 
frâneesid. spaniolul, portugahd, belgianul, irlandul, și germanul. 
in cât acestea ginii sunt totodată catolice!?

La pag. 568: In primăvara a. 1848, cei dinlâiu refugiat,! 
la Brașov - au fost tineri, feciori de Boierie de la Moldova2 
căli scăpaseră dela bătăile dela casarma și au ajuns prin munți 
in acesta (ară; care a fost inse mirarea lor. când sosi la 
Poiana sărată deferă presto o comuna curat românescă, și 
abia 'și cieduse nudului lor, când int mpinau - audeaii, — Iti 
tot momentul limba românii.

In urmă esclamă marele istorii : „Ai poteu (Jice, Iară mare 
păcat, că după o înstrăinare de presta una sută de am. lio- 
mânii popor de aceeași limbă, nu se mai cunosceii anii pre 
alții!?..."

(\u. urina)
S. P. Simonu.

: • : •> -. • :------------

ín t ó m n ă.
laia trece, tomna vine, 
Totă firea s'a. schimbat 
Și pe (teluri pe câmpie

Vel de morte s'a lăsat.

Sufla ventul și ră reșce 
Frunza codrului de fag, 
S'a. dus barza, rândunica,

S'a dus cucul cel pribeag.

Lunca plânge părăsitei.
Sinul seit e, fura flori:
Ca fantasme se ridică

Neguri albe câtva nori.

Tot e trist... natura mare... 
Ku de griji sum istovit. 
Numai singură speranța

Numai dânsa n'a pe rit!.. .
Valentin.

Mormântul păstoriului.
Și-a întors privirea spre ceriul înstelat 
Și stelele sclipiciose cran ochii ei!

Niciodată nu-ml-va părea rin, că în dilele inădușilore ale 
lenei lui Iulie trecut am petrecut câtc-va dile plăcute in maiestosul 
și climatecul loc de cură în Stâna pe Vale înconjurat de români.

Cât de bine mi-a plăcut a trăi retras in pădurile de fagi 
și brad! gigantici eslinsă. a munților Bihorului. Departe de 
omeni, departe de regiunile acoperite cu funingenea și praful 
înaintării omenescl, cât de tare i-a plăcut mintii, inimei, plă
mânilor a respira, aerul liber și destilat in negurii aurie, a bea 
apă, ce isvoresce din stâncă, a vagabonda in liniscea mula a 
bradilor bătrâni și muschioși, a spăria șopârlele, ce chiorau 
printre stânci, a striga împreună cu toiul răsunător al văilor 
bubuitore prin munți, a culege și a gusta snieura și fragile 
roșii părăsite de blânda căpriorii. Vai și bine mani sinilit acolo .'

Cât am admirat, Domne în lucrurile tale sublimitatea la. 

M’am suit pe piscul munților și iiilâ.ndu-mc in adencimele cod
rului secular, ochii mi-so cufundai in întunăciimea luneci și 
a ruplurei, mi-am întors privirea in sus și in vânătul ceriulam 
vedut și mai venei: vent învolburat a sburlil părul capului meu 
indrăsnef,. din lume depărtată m'au salutat petecele norilor 
săltaturi

Am ajuns in alvii miei poene, m’am aședat. lângă un 
isvoraș, c.e isbucnea dintru stânca. Adâncit pe de plin în cugete 
gustam doinirile naturei. In adevfcr. niciodată mi-mi va părea 
ren. că am cercat locurile acele . ..

..Stâna pe IC/e" ai.ll e loc de cură 1 Acest loc de recrea- 
liime are mai umile locuri de eseiirsiune. Mie mai tare îmi 
plăcea a cerceta acolo așa mmiilid ..Mormăinul păstoriului."

Erumosă și palrimdetore e istoria acestuia precum ani

:l Tot pre timpul acela a emigrat din (ară, sau după terminul vechili 
din Muntenia și Moldova, a pribeț/il și mirele poet G. Sion - - în Ardeal 
și de acolo în Bucovina. de unde sa întors in Moldova,

Peripețiile și fatalitățile acelei emigrilri sunt descrise pre Irumos în 
foia odată de densul : ..Ut :isla ('a citaților." 
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autjilo de la mi roman bine desvoltal. sănătos și bun. care tre
când pe aci unde eu mb odihneam in sus amintitul loc, și-a 
luat eu-ma. și și-a făcut cruce, apoi luând o peatră a puso pe 
mormoni.

Românul, cam llegmulie a început.

înainte de acosta cu vro jumătate de veac, Începe ro
mânul meu, in acest loc întunecos ai m.iuților și pădurilor om 
arare-orT a străb;■ Ii11.

Primăvara după topirea Zapadei, conturbă liniscea codrilor 
pastoriid admind vitele, oile, c iprele dm jur. Ocupau câte un 
munte, din ti unchii.rl de lemne și luceau câte o colibă și tră
iau aic'. până, când iarna timpurie alunga, de acolo și om și 
animal. —

Atunci eră numai urletul animalelor sălbatice, da viață 
teritoriului estins. înainte de acesta cu 40 50 de ani jurul
Istovului Minunilor îl ocupase cel mai erou păstoria. Ionel 
care potea omori. Renumit a fost el după puterea lui, indres- 
ndlăi și și ca sângele"rece, dar mai renumit era după frumosai 
nevastă.

Numai după Pasc! sc însurase cu cea. mai fruinosă păs
toriță, o fetiță înaltă, sulegetă, cu ochii schinteiton, cu, Ileana. 
— In anul acesta după PascI s’a desprimăvărat mai iute, din 
munți și din poene mai de timpuriu s’a topit și scurs zăpada 
și ghiața și Ionel s’a pregătit mai îngrabă a merge la munte cu 
vitele sale. Pe femei și fete nu era datină a le duce în 
munți, ele remâneaii cu copil acasă. Acesta sorte era se o 
ajungă și pre iubitai Ileana. —

Inse când Ionel pregătit de drum voia se-'șl ia remas

au

bun delà plăcuta, linera și grațiosa-i soție, densa astfel 'I igra- 
esce- --

Ionele! Nu de mult suin a ta, nu de mult guslez. amorul 
teu, nu mö lăsa aici se iné supăr, ca vëduva cu bărbat. 
Uite, nu vom lăsa aici nimic: dacă rëmàn eu fără Line: voiu 
deveni rea, mű tem, că te voiu și înșela... l.)u-më cu tine.. . 
Nu vei avea lipsă nici de botoșer, 'ți voi li eu botoșer; când 
tu vei odihni voiu păzi eu vitele ; dacă vei Ihimândi ’ți voiu 
ferbe jintiță ; dacă te vei obosi, voiu culege sub c.apuțl mușchi 
mirositor... Dii-iné cu tine dragă Ionel!

Și doi picuri di lacrimi curseră pe față-i. Sermanul Ionel 
care asemenea cu greu ar li suportat lipsa Ilenei Iară precuge- 
tare, și dede învoirea. — Aici sus apoi în jurul „Ist'orului Mi
nunilor" și-au clădit coliba lor ... Au proveduto cu comoditatea 
necesara, strungile din ea le-au umplut cu muschiu mole, și o 

înfrumsețato cu leónele aduse de acasă. - Tinera nevastă
<ji e di orna coliba cu flori roșii și vinete, și strinsese 
în abundanță póme sălbatice și într’adevér dúcén o viața 
fericita.

(Jchiu și gurii străină nu le-au conturbat fericirea ; 
trăiau unul pentru altul.. . l,)iua prinși de mână păzeau 
vitele! și-și încunjurau micul lor regal, teritoriul muntelui, 
sau șeijend unul lângă altul Ionel cânta din lluerul seu 
cele mai frumóse hori fantastice, seu lleanapânta. cu voce 
curată doine de iubire față de Ionel, ori îi șoptea vorbe 
dulci: Nimic nu le lipsea din fericire.

Odată le-au venit un óspe. in apropierea isvorului 
vecin mii isvorul Dori 'și ave t stâna Avram un alt păstor, 
care perduse un juncan. Pentru-ca se-l potă găsi, cerceta 
întrebând pe ccialalțl păstori; din acest motiv a venit la 
Ionel inlro sară plăcută de vară. Ionel îșî mânase deja 
vitele în culcaltire și în coliba lor chiar se pregăteau de 
cină. Ionel desbrâcat se odihnea pe un pat de muschiu, 
ir Ileana punea sare în mâncarea aburitóre... Lustru 
focului îi roșia, și mai tare, fața-i roșa, eătrința albă era 
legată în ciucur (cocardă.) ademenitor pe lângă șelei 
svelte. —■

Avram intra ; de surprindere i-sau tăiat piciórele, 
privirea i-a remas ațintita asupra grațiosei Hem1, în ochi 
i-a schin'eiat ceva foc demonic Numai târziu și-a venit 
in lire și salută pe stăpân :

— Sara bună Ionele !
„Deie Dumneijeii bine!“
„Bine ve merge“ !

— Mulțumită lui Dumnedeii !"
„Ce nouetate ne aduci?“
Am perdu! un juncan, nu (-11111-1’11 l’ați vei.lut ? Și 

ochii săi ér a.i rătăcit asupra Ilenei. Nici nu a fost acum 
curios pj respmis, ci mai bine, o-a agrăit pe Ileana : 
Bine ți Ileana. r>~ti tare (’rumosa ! . . . Iți prinsei', că tiki
esel in sélbalicime . .. Nu in selbatieime. ci lângă Ionel! 
'1 întrerupe pâtrun .letör feni'ia. Cât de bine \i voué... 
Dacă și sbârcita mea fenice ar li încă așa .. . Nu țam 
veijiit juncanul Avrame! Striga Ionel cu ochi schinleitorl 
Nu? Nu face nimic hacsamă a trecut In alt vecin; Voie 
eiriei de el.. . fie,in 1 ! i.li.-.i; el ini. ir.-ân l vorbele : Nai 

potea veni la muie odată? borte mi sau sdrențurat vest
mintele, suni necurațil ; și mie mi-ar plăcea a locui în col ibă 
așa curată, ca acesta și mie mi-ar plăcea a. ședea pe așa pat 
mole ca acesta... Avrame strigă Ionel sărind drept în piciére, 
nevasta e a mea! Ér vila nu ți la mine!... Ți-am spuso !.. . 
Bine! bine Ionele! Daci s-ii, ea... Nu-a sfârșit ce voia se 
di că.

După aceea cu o mișcări' derză și ainenințătore iș arunca 
cușma în cap: Nópte bună!...

S’a dus. -
** *

Sermanul Avram! Cu capul amețiL se scerse din coliba 
lui Ionel și s’a cărat cătrâ locuința sa de vară. Un bărbat cu 
[intere de v’mță, cu aspect sëlbatic. In ochii lui ardea 1111 foc, 
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peptul său gâfftia de ceva patimă. Botoșerul seu durmea acum 
lângă tăciunii focului ce se stăngea. și când a intrat în colibă-i 
scârnavă, neîngrijită de femee l’a cuprins o neîndestulire ne 
spus de mare. Alergă afară, se așcrjă pe o stâncă și privea 
înainte și sta încremenit. încă nici nu a depărtat din cap 
imaginea internă a colibiei frumose a lui Ionel, și fâlfăia înainte-i 
Ileana, cu fața ei mândră, cu șelele ei sidegete, cu cătrința-i 
frmnosă.

Și-a întors privirea spre ceriul înstelat și stele sclipicose. 
erau ochii ei. - A intrat cu căutătura sa în întunecimea cod- 

ruli i și lucirea lampyrului, asemenea erau ochii Ilenei. Pre- 
totindinea i era înainte femeia, ce o veduse a<ji.

In line se mângâie, neliniscit, viziunea dispăruse și înainte-j 
apare soția lui bătriniorâ. Furios se re)>ede în lăuntrn, încetul 
cu încetul a ațițat focul și după ce mult sa înholbat la el în
mărmurit, în fine sa aruncat pe ascernutul seu țapân.

Ultimul seu cuget fu acesta: Tleana ea fi a mea!

(Va maia.I

Autorul.

Sufletul și
Sufletul și Trupul falnic, după morte, când sau dus. 
Se-șt de samă de-alor fapte, Judelui celui de sus, 
Mai ântâiii. Trupul, so-ascultă și se ia la Protocol: 
„l)6mne-al lumei și polinte, - i,lice Trupul ce sta gol, 
„D6mne-al lumei, indurate, im ine po-Î face de vină, 
„Pentru multele pecate, căci eu singur el suspină, 
„Nu am fost capace, singur, ca se fac nici im pecat, 
„Și, Tu veijt, de când suin singur, fără suflet, și-ngropat 
„Cât de pacinic șed in grupă și nu fac nici o mișcare 
„Și nu-mi trebe beuturâ, bani, mărire și mâncare. 
„Totă culpa, vei.ll, o portă, dreptule Judecător, - 
„Numai Sufletul, imfaimil. Sufletul înșelător.

T rupul.
Se inchie Protocolul, și-apoi Trupul il subscrie; 
Sufletul i-ășesCiMi sală, și începe cu mândrie: 
„Multe patimi, și deliciiiri. multe viuiri tară rost, 
„Nu-s a melc? numai Trupul, pălimaș in care-am fost. 
..Le-a tăcut și le-a dat drumul ca se-și jbce alor rol, 
„liste drept, și nu mi-c frică a. pleda la Protocol!... 
„Ca da când suin inse liber și de corp iii'ain despărțit, 
„Nu cunosc, nu sein, ce este viful negru și urîl;... 
„Nu cunosc, și mi sum robul patimilor infernali, 
„Și nu pot. că nii-s in stare se fac fapte criminali! 
., fotă culpa, vei,li, o portă, al meu ju4 Judecător,

1 „Numai Trupul, blăstematul, numai Trupul poftitor.

Protocolul se incliie și Jurații se retrag...
Preste-o oră er s adună Tribunalul in șireg:
Judele, cărunt la barbă, din un foiu tot plin cu praf, 
Le citeză al justil.ii, jalnic, rigid paragraf;...
Și-i condamnă să se certe, fără pace-n negra lume, 
Sufletul și Trupul falnic amendoi ,,deșertățiune.-‘

S. P. Simonu.

Spumei ei o salutare.
Păs&rică lin iții bate
Aripile-n sborul teu
Și grăbesce mai departe
Unde-mi este gândul meu, 

Spumei, că o salutare 
Il trimit din depărtare !

I)e salutul riu-l primesce 
hiderept nu-mi mai veni 
Căci in doi se prăpădesc.e 
Simțul meu de-a mai trăi,

Berna i și tu îndepărtare 
Și me lasă-n asceptare!
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Aman séu Jom Purim.
Tragedie in 5 acte, cu un prolog.

('horul.

— Cu noi este D-deu, etc. ele!

Prim-Cantorvl

4. Si ori ce sfat veți sfătui, risi|>i-l-va Domnul!

('horul.

Că cu noi este D-deu, etc. etc!

Prim-Cantornl.

o. Si ciiventul ori care-le veți grăi. 
Nu va remânea intru voi!

('horul.

Că cu noi este D-deu, etc. etc !

Prim-,( 'autorul.

6. De frica vostră nu ne vom teme, 
Nice ne vom tulburii.

C horul.

Că cu noi este D-deu, ele. etc!

Prim-Cantorul.

7. Pre Domnul, D-i.letil nostru.
Pre — Acela ’I vom sânii,
Si de el va ii none frica!

(’horul.

Că eu noi este D-cJen, etc. etc!

Prim-Cantorul.

8. Si de voia fi sperând spre Densul,
Și m6 voiu mântui prin densul.

('liontl.

— Că cu noi este Dumnedeu, 
înțelegeți neamuri și vé plecați,

Că cu noi este I )-(jeu !

(Cortina cade)

SCENA 111.

Mai niiilli servi: Bigt.a și Setar

lliilta.

Nu scit că vii se vină arjl Aman, la Palat?

Setar.

Ba sein. Ahasver, crede, espres l’a invitat.

Jliț/ta.

A terei interese, pretind aceslr pote.

Setar.

Mult foloesce. Aman — pricepe se la tote.

(Urmare)

Eu/tu.

Că el e cel mai aprig, mai bun consiliariu,
A țerei mană dreptă, al Persiei cancelaria; 
Priveseel iacă vine, acum e pre hi Portă.

Șelar.

Vedevom pre Mardoche și aslătjl cum se portă !

SCENA IV.

Oi de sus. Aman. Mardolieu.

Aman.

Dar ce-i, tot nu scit, cine-i, Aman? Om fără lege?! 
Nu șeii că Aman este al doilea după Rege?!

Mardocheu.

Și dac-aș sci, en spune-mi, că ce folos aș trage?

.1 man.

Se perl din a mea fată !! Și tot mai ai curage
Se stai aci la Portă, Evreule perdül ?

Mardochea.

Vai, nii-nfrunla pre acela, ce röu nu ți-u făcut!

Aman.

De ce corpul tön leneșiu. spre mine nu se-nchină? 
De ce al tön cap singur lui Aman, nu se-nchina?

Mardocheu.

Inchinăciimea-i dala numai Ini Dumnedeu.
Tu ești om ca și altu; — nu pot se ine ’nchin eu 
In fața ta, pricepe! Si se mo fad, nu poți, 
So-ți făcu, proscernerl ție.

Aman.

Ba, da ! Când ’nit fac loR !

Mardocheu.

Se-țl facă ori și cine Mardocheu nu voiesce. 
Onorea ambițiunea și legea ’1 opresce.
Cu o morte, sein cu bine, e tot omul dătoriu. 
Se mori fără de vină, amar de ucigători u !!..

Aman.

Și încă gura-țl smârda nu vrea se înceteze?
A vostru morte, Aman, acuși va se-o serbeze ... 
Da ! (țapul, ce se pleacă de paloșiu e cruțat. 
Modestia, Umilința, ținu capul înnălțat

Mardocheu.

Minciună !!. .. Capul, care se pleca tot mereu, 
Mai mult se sângerezi"!, de paloșul cel röu.
’L tuia dejosirea, negarea consciințil,
’L tăia mojicia, — negarea esistințil.
Dar capul, ce se în nalță pre drept și adevör,
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E reatins Amâne, de-al disonorei fer;
Onbre, demnitate, Mardoche sci avea.
Pre acestea, al teu paloș, nici când le va lâia !

Aman.

Mișel și fără lege, ești tu și al teu popor!!
Ascept se rina dina, pre top se ve omor.

Mardocheu.

Așa-i; Iu oinorivei, acesta trup numai. 
Trăiva in conținu evreul Mardochai.

Aman.

A ta obrăsnicie, cu morte o vei plăti.
Decretul, eu privcsce-1, privescel, ec - aci!

Mardocheu.

Sciutam mai nainte. de acest fatal decret.

.1 man.

De ce nu te pleci dară în l'aja mea? 'Ți repet!

Mardocheu.

Gândesc!, că mc in frică a morțil grea perdiare? 
Vedevei ce inimă, Evreul astâijl are!

Aman.

Cai tine eu de vorbă, se staur mi-e chiar rușine !

Mardocheu.

Ha mie mi-e rușine, cit Iu vorbe.scl cu mine !
A la marc-n gândire eu n'o pot suferi!.. .

Aman <repeijiiidu-se cu paloșul cătră el)
Mi prea departe timpul pân când tu vei muri.

Mardocheu.
O! Adomii Domne, se 1111-i ajuți prea sănie! 

Aman (nimerind pre un serv și vulneratul de morte.)
Afurisita armă!

Mai multi Servi.

In loc ca se omora, pre acel urit Evreu.
(.) ! focă omorita pre un serv și nu sciu (.leu.
Ce o se fie acuma, Ahasver de va sci?
Aman, o! Aman rele vai, multe-ți vor veni!

Aman, (vcijindul că acel serv a murit)
Pre Ormuzdu ce ne (ine, vai, credule dușman, 
Evreu larii de lege - me jur pr Ahriman, 
Me jur pre cele șeple, Puteri ce stăpânesc.
Viata și Ursita la neuimil omenesc,
Că viu se te mai aflu pre lume, nu mai vrem
Se-nil iei viata Ormuzd și Baale al meu l,)eu!
Aid iute, cu grăbire și duceli-1 de aci,
La nime se nu spuneți, de vreți cumva a trăi, 
Ascundețl voi cadavrul se nu scie chiar nime, 
Resplata, nu ve temeti, primivețf de la mine. 
lAman se depărta, er servi iau cadavrul și-l ascund ducându-1 

¡departe) 
(cortina cade.)

CRONICA TÎMPULUI.
25 Novembre n. 1901.

S'au înplinit 2 ani de dile, de când s’a început resbelul 
între puternica Anglie și Litre mica poporățiune din Africa de 
medăr.ll, carea o formeză așa disil Buri (Bojerl, Boj) un fel de 
omeni, emigrat! din Europa, mai cu stimă din OlaiyJia, și cari 
s’au stabilit mai ântăiu la „Capul Bunei speranțe“ în capul 
sudic al Africei, ¿r prin venirea în contact crt alte seminții din 
Africa, și mai mult prin neliniscirea din partea egeinonică a 
Angliei -- ei s'au retras tot mai spre nord și s’au stabilit în 
linului Transvalului.

Câte resbele s’au întîmplal, acum numai în jumătatea din 
urmă a veacului trecut. Iote s’au finit în un timp mai scurt. 
Așa, resbelul Crimei, resbelul Franco-teutonic din 1870 et 
1871; resbelul Ruso-Turc din 1877; șesbelul Bulgaro-Serbic 
din 1880; resbelul greco-lurc; resb’elul Spanico-anierican — 
Iote au fost de o mai scurtă durată ; și nici unul n’a ajuns la. 
măsura de t.împ de presto 2 ani, ca resbelul Anglo-bur din 
Africa, ce numai vre să se linescă?!...

Acest resbel, ne face se espeiiem și se învățăm, că de 
multe ori nu stă isbenda și forța unui resbel, nici in avere, 
nici in minierul oștirilor puse pe picior de luptă.

Si resbelul Anglo-bur, ne face se esperiem, că ce pote 
face și un popor mic, care leunosce strategia sau locurile stra
tegice a terenului de luptă, ce de la natură este comandantul 
cel mai bun; - și apoi că nu este bine a te juca de-a bătaia 
de multe ori nici cu un popor mic. - - Grecii vechi la Maraton 
și Salamina. Micbaiu eroul la. Călughereni, Stefan la ^alea albă, 
Bonaparte ta Austerlitz, au învins armate cu mult mai mari, 
ca și cari le aven părțile contrare, fiind favorisațl toți aceștia 
de strategia locurilor și de tactica militară, ce o aveu.

Nu stă dară polerea în mulțime, în avere și în fală stră- 
lucitore, ci stă în spirit., voință și abnegățiune.

De unde, statele polemice și "mari, totdéuna au ținut 
cont și de statele mici, mai cu samă în timpul de la: ..Sacra 
alianță1' și mai vărtos de la congresul din Paris și de la cel 
din Berlin in 1878. —

Căci multe complicățiunl se pot ivi și mult se pote con
turba EuiclUnul politie, chiar dând ansă statele mai mici?

Est mod, și în dina de astăijl, în timpul răsboiului buric 
deși in depărtata Africă, încă cei mai îiiulți Domnitori, și gu- 
berne, ne esceptionănd. par escellane, poporățiunile naționale 
ale statelor doresc ea să se finescă acest, răsboiu.

Burii încă au dorit finea resbelitlui, dar nu au vrut și nu 
vréu, de cât cu avanlagiul unei independenții.

Pentru ce, Președintele, Kriiger, a și visitat Europa, și 
și-a trimis înainte cartea de visita, că va fi primit, ori ba, de 
cutare și cutare Regent, olea ce, nu i-a succes!..

In țara Frâncesilor, plini de politeță și liberalism, a fost 
primit africanul Președinte, cu manifestățiiinî și urale, cum rar 
s’a mai védut.

Cu tóle acestea, nu mult a câștigat betrânul Președinte 
de la esperta Europă carea odată a sărit la. Serastopol în 
ajutoriul Turciei; la Nararis în ajutoriul Greciei, la Corf în 
ajutoriul Evreilor.

Ér cesțiunea, sau sortea acestui resbel stă tot așa ne miș
cată, cu acea observară, că pentru Buri, e norocosă, ér pentru 
AnglesI e nefastă.

Când s'au început ostilitățile între acestea dóué popóré, 
în tómna anului 1899, toți sau cei mai mulți eredén că Anglia 
în scurt tîmp va găta cu Burii, bună minte cum credéu Rușii 
la a. 1877 când erau la Prut.

Nu s'a întimplat inse așa - și cei ce erau de acésta 
credință, cu mirare se véd astădl înșelați?
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Ma, se credea, deși cu ore care reservă, că după scă
parea și eliberarea generalului Withe din Ladismith, Burii 
vor fi supuși.

Se fácéu combinățiunl favorabile, in ajunul venirii pe câm
pul de resboiu a generalului Buller : și in urmă a generalissi- 
mului, Lord Roberts.

Ma, lumea se îndoia in trofeul armelor burice, și in reu
șita acestui popor -- sau mai in scurte vorbe, se îndoia, anim 
în continuarea în mai departe a acestui resbel și (lin causa că 
tocmai în toiul luptei mari, generalul cel mai de frunte bur, 
Joubert ca Achille, în toiul luptei de la Troja?

Și și din causă. că un alt comandant bur, cu renume 
și ostașiu până în. cele din urmă, Kronje a fost prins, legat 
și dus în captivitate pre insula unui ocean mare „S-ta He
lena," acolo unde și-a finit (Jilele și și-a dat ultima resuflare. 
Marele general al hunei noiiö - vestitul Bonaparte!...

Tóté au fost greșite, și cum dice proverbul latin, că lumea 
singură se înșelă.

Oștilitățile, nici a<Jî nu mai încéta. deși astăzi s’ar părea, 
că numai este o luptă, „ju.rsta jus bellis et paris1' (Jus fetiale) 
ci mai mult o nesupunere și un atac de ocasiune pre mai 
multe puncte strategice.

Când a isbucnit marea și fiorósa rW’oluțiune in China, 
înscenată de partida reacționară și de Boxen, contra creștinilor 
și EiiropeiJor, tóté privirile erau îndreptate întru acolo : iu 
tóté foile și jurnalele mari și mici se cetea numai și numai 
despre stările revoluționare din China și despre (‘rimele insur
genților, - puțin se auijé și se ceté pre atunci despre stările 
din Africa !...

Se părea, că născându-se o revoluțiune mare în o parte 
a hunei, a apus și s’a stins în ceealaltă parte, a hunei, un res
bel, început de mult?

Dar ee së și vejl? Abia se mai potolisé focul, în China, 
și din sudul Africei, éra se ivesc scirl dese, despre resbelul 
Burilor și de atunci tot mai dese, până acum când a treia 
oră intrăm în iérna. în decursul acestei campanie, așa că cu 
drept cuvânt ne potent întreba că ónBacest resbel nu festi' încă 
dóra numai la capötul începutului?,...

Se miră lumea astădi, adeca. Europa, că ce omeni pot se 
fie acei Buri, cum și prin ce fel de măiestrie îngeniosă și arte 
belică se mai pot susținea în fața și în ochii leului britanic, 
producând ca din pământ omeni și grupuri nóue de armați, ca 
și Rușii la rîul Berezina — urmărind și atacând pre vité
zül Bonaparte ? !...

Preíiresce că comandantul actual Lord Kitchener, a dat o 
proelămățiune mai nainte, ca toți aceia ce nu vor depune ar
mele până la 15 Septembre și se vor prinde, vor trece prin sabia 
și foc !

Dar și generalul bur, Deweth a dat o „contra proclămă- 
țhtne,“ în care amenință că pre toți soldați! englezi, cari i vor 
cădea în mâni de la 15 Septembre, încolo, în Oranje, i va în- 
pușca fără milă.

Efectul acestei proclămățiunl și contra proclămâțiunl, s’a 
și vâdut; — mulțî comandanți buri și general* fiind prinși 
au fost înpușcațl, esecutațî și esilațl...

Asemenea făcură și Burii și fac și astădi și nu se scie, 
cât va mai dura o asemenea morte și soite, și un astfeliu de 
resbel nefericit?

Protestanții dm Ungaria, în considerarea acestor nöcasmí 
belice din Africa, cu ocasiunea aniversării jubileului de refor- 
mățiune din anul acesta, au convenit a se întrepune pentru 
causa Burilor, la regele Eduard fiind că, dóra, Ilmái sunt evan- 
gelicl ca și ei !...

SCIRÍ MÉRUNTE.
Dr. Victor Onișor advocat. Gu 1 Decemvrie 1901 îșî des- 
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Căsătoriți, Miți Victoria Onișor născ. Cheresteș, ])r. Vic
tor Onișor.

Dej 10 Novembre 1901.

Sânțirea bisericei nou edificate gr.-cat. din Salva, care s’a 
celebrat in 24 Novembre a. c. la S ore a. m. După sevîrșirea 
actului d» sfințire a urmat Banchet la 1 oră p. m. in localita
tea școlei confesionale. Tot cu acesta ocasiune s’a aranjat și o 
petrecere cu joc în favorul bisericei prelângâ concursul tineri- 
mei din loc și jur, cu începutul la 7 ore sera. A luat parte 
un public nmnâros.

Petrecere. Broducfiunea teatrală împreunată cu joc a 
reuniunei meseriașilor români din Bistriță, care s’a ținut Duminecă 
în 24 Novembre n. 1901. în reduta orașului, a reușit peste> 
asceptare de bine.

Bani vechi a aflat întro cutie de peatră un țeran din co
muna Stanișici (comitatul Bac-ica.) Săpa in grădină, când deodată 
lovi cu sapa în o cutie, care era plină eu bani de argint de 
mărimea banilor de 20 filerl. Pe o parte a lor se vede anul 
baterii 1516, er pe ceealaltă cu litere latine inscripția: Ludo- 
vicms Rex Hungariae, (Ludovic, Regele Ungariei.) Se vede din 
cuvintele acestea, ca banii sunt de pe timpul regelui Ludovic al 
II-lea, care, precum se scie, a cădut în bătaia dela MohacI (1526.)

Deslegări cLe gâcituri.
Oâcitura. de șach de I. Pampu din numeral trecut e:

De voițî pe-a vieții cale 
Pâră dor și fără jale 
Lin și paclnic se pășiți 

Nu iubiți.

De nu vreți ca în suspinul! 
Și în lacrimi și în chinuri 
Sortea vostră so jăliți 

Nu iubiți!

A deslegato bine: Silvia Moise, Al-Kenyer; Ioan Armean 
Leolog abs., Șibot; Roza Lobonțiu, Alba-lulia; Aug. St. Rațiu, 
Năseud; Lucreția Eurdui ¡nvâțătoresă, Chiesd; Margareta Vlas, 
Eugenia Vlas și Ioan Vlas not. cerc., Albac; Adolfina Borza și 
Alesandru Borza, A.-Iulia; Ioan P. Micii învățător, Drâgomer- 
falva; Nicolau Coroiu Ponoreanul preot, Ponorel; Lucreția 
Mathe, (Jiiraleș; Th. A. Bogdan învățător Bistrița; Măriuța Baciu, 
Șoimuș.

Deslegarea Quadratului magic.

Alba-lulia ; Th. A. Bogdan învățător, Bistriță;
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La deslegat bine : Adoifina Borza și Alexandru Borza.

Premiu 2 tablouri în mărimea de 300X415 mm. Unul 
l’a câștigat D-șora Lucrelia Mathe, Chiraleș; er unul D-l Th. A. 
Bogdan învățător, Bistrița.
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Vlas, Albac. Gâciturile întrebate se vor publica tuse 
vi s’a trimis. — Salutare. ■

D-lui Ioan
mai târjiu. Premiul

D-lui Marcu Boldovina B.-pesta. Abonamentul trimis lam primit cu 
mulțumită.

D-ș6rei Măridra Pop, Szt.-Gothârd și D-lui Vasile Pop, Lom- 
perd am primit cu mulțumită abonamentul trimis pre anul curent și pre, 
anul viitor.

Tipografia A. Baciu, Bistrița, strada Lemnelor 44.


