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Creștinism și Românism.
Din Istoria civilisațiunii poporului român. —

( Urmare)

Zorile frumoșii
Pre cer se arată, 
O epochă nouă 
l‘re vestind.
R.omânimea totă
Se desfată, 
Inimina dorită, 
l >obândind — !

Așa dară, ce a perdut Românismul greco-catolic ? Ce defect 
a suferit Românismul prin alipirea unei părți însemnate la bi
serica română ?

Am arătat în articlul precedent, că nu s’a făcut nici o 
schimbare în detrimentul Românismului prin unire, nici bise- 
ricesce. nici naționalicesce!

S’a latinisat, s’a renegat dóra credința și biserica nostră? 
Greco-catolicii doră s’au renegat și înstrăinat de corpul națiunii? 
Cultura și sciința au dat doră în dărăpt?... Bărbați de sciință, 
de politică, de cultură si esperință, cuantitativă și cualitativé 
au avut dóra in măsură mai mare greco-orientalil sau greco- 
catolicii?

Acésta o va. spune odată istoria critică a culturei românesc!!
Așa dară, ce a perdut Românismul ?
Dar, cine nu perde, — câștigă.
Și, ce a câștigat Românismul prin unirea unei părți a 

Românilor, - aceea 0rășl o va spune odată, — istoria critică 
a Românilor. ..

Și, dacă o parte a Românismului, nu a suferit nici odată, 
m«, a câștigat, prin aderința sa la biserica română - - atunci 
în mod consecuent putem conclude, că întreg Românismul, când 
acelei biserici, ar fi ade: at - n’ar ii suferit nici atâta daună, 
cât s’ar imagina că a suferit, ma s’ar li câștigat mai mult. Atunci, 

s’ar fi unit, religionahninte, întreg Românismul și întreg ele
mentul latin, din orient, cu elementul latin din apus, care este 
de un sânge, natură și talent ?

De multe ori, auQim, că se dice, ca religiunea orientală, 
este religiunea nostră strămoșescă ?

Dar apoi, unii unguri catolici din Ardeal, cari s’au întors de 
la reformați. încă și asemenea pot (]ice că religiunea reformată, 
de la carea s’au desbinat, nu de mult — este religiunea lor 
strămoșesc i și antică ori genuina?!

Și au aceștia drept?
Creștinismul sau catolicismul, in lupta sa pre acest păment, 

formând biserica militantă, a avut durerea și doliul se vadă, 
cum s’au născut, din densul, ce era în luptă titanică, intru 
câștigarea coronei pentru idealul seu, - trei mari confesiuni : 
„Arianismul,“ Biserica bisantină, și Protestantismul.

A cădut și s’a lăsat și elementul român delà Dunăre și 
Carpațl în brațele Bisantinismului născut din biserica militantă 
universală și nu puțin a suferit, pre cum delà Islamism în pri
vința socială și politică — asemenea delà Bisantinism in pri
vința socială, culturală și eclesiástica?

Pentru o parte mare a Românismului, care s’a apropiat 
religionahninte de frații séi latini și de urbea eternă, a fost nu 
mai mult, de cât o inspirățiune dionă, o descartare din somnul 
nesciințil seriilor tirani, a fost o lovitură în sortea și viața po
porului român, — dar o lovitură de bun augurio, o lovitură, 
pi-iri care „Ștatusquo“ se schimbă și naia vieții poporului român, 
capătă mateloți, cari se-i dee alt curs pre marea culturii, des- 
voltăril și trainiciei naționale !

Nu numai din scop politic, și nu din principiul că Uniunea 
se fie numai un: Instrumentam Regnii — ci din voia și dis- 
pusețiunea Proniei, s’a întâmplat acésta lovitură în viața Ro
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mânismului, — și după cum a pretins neadormitul geniu, care 
vigilézfi ne’ncetat la porțile vieții fie-cărui popor și prin urmare 
și la Porțile vieții românesc!...

Prin urmare, Românismul, nu a perdut, ci a câștigat...
Da, și când se va scrie și tracta odată despre acésta temă 

Interesantă, se va vedea că așa este?
Căci, prefiresce seim și aceea, din istorie și din ex- 

perință - și cimóscem daunele politice — naționale, și con
stituționali a unui popor și a unei națiuni politice - omogene 
ori ne homogene — c-ăusate pre contul religmnil sau, din causa 
diversității de confesiune. Este acesta, ca și o pele, pre carea 
ori cât o speli nu o poți curați in deajuns. Dar cine, pentru 
])-(Jeii, ar putea intercala, in acest studiu - - o atare conferință 
sau temă, ce ar tiacta luptele politice ale statelor din causa 
diferinței religionaré ?

Când se va studia și tracta acest obiect, veți vedea, cum 
s'au întimplat lupte, cum a cădut guberne ; cum sau făcut res- 
bele, cum și astădl se perde timpul în Parlamente, din causa 
diferințelor de religiune ? ! .. .

Ați audit de Wigghii și Thorii din Anglia; de Lobonții și 
('uruții din Ungaria. De luptele lui Ferdinaud și Wallenstein 
cu Gustar Adolf și Sacsonii, despre succesiunile la tron în 
Mexico etc.

In timpul presinte chiar cetini <Jilnic, despre partidul po
poral catolic din Ungaria - despre creștinii - sociali cu Lueger 
(pron. Luiger) despre scenele turbulente alui Hm//, Schönezer 
ca pangermâniști în contra catolicismului bătându-șl peptul și 
strigând: „Los von Rom!!“ Ați cetit de teoriile lui Grassmanu 
dsvölite în Parlament contra Moralului lui Ligourg; espunerile 
pline de ură și calumnile la adresa bisericei romane în Par
lamentul austriac, al unui Dr. Euler, Dr. Eisenkolb, pr. și 
espunerile despre esistința și Problema Protestantismului, de Dr. 
H. Schell în o főié germană. Ce însamnă apoi: Kultur Kamp- 
fitl german, de o parte, și Centrul lui Winthors de altă parte. 
Mulț.I susțin că statul și națiunea, nu are a face nimic cu re- 
igimiea, și un ministru actual a <Jis, că în naintea lui Jidovul, 
Ungurul, Romanul și Sasul, -- sunt toi una!

Și cu tóté, acestea, cum vedem chiar astădl, — nu este așa.
Nu este așa cu tóté că*  omenii nu dau, pre acésta 

cesliune - nimic, de órece este acum, nu evul mediu ci evul 
nou și seclul XX.

Ci, luptele politice, născute din diversitatea de religiune, 
nu vor înceta niciodată, cu tot liberamismul lumei moderne.

S’a susținut, și se susține la noi Românii, pană în dina de 
astădi, că religiunea nu are a face cu națiunea? In genere așa sar 
paria că este. Nu este așa și nu póte fi așa, dacă ajepiă la articlil, 
ce iam scris mai nainte în asta privință și dacă neadticem 
aminte de clasa rustică, indentifiică religiunea cu națiunea.

Cu atât mult, credem, cc a făcut și capital pe contul 
religiunil clasea inteligentă și factorii chemați pentru cultura 
poporului român.

Dacă cetim tot ce s’a scris, și luăm în considerare tot ce 
s'a petrecut în astă privință cum a fost óre cum isolat Ro
manul ardelean de cel din România în privința raporturilor de 
progres și cultură; - ma pe terenul cultural social și de ci- 
vilisățiune, gieco-ca.tolicul a avut o directivă, și greco-orientalul 
altu ; în multe privințe, din cause religionară, factorii, ce se 
impuneau, nu conlucrau între sine în unire, ci mai mult isobațl 

din care motiv, mult a suferit spiritul de progres și de 
luminare pre mai multe terene. Aci apoi putem esclama cu 
poetul latin: „Quid, quid delirant reges, piectuntur Acuivil!“ 
Cu tóté acestea greco-catolicismul, a făcut progreselewfcele mai 
minunate, cari relativ cercustărilor, nu le-ar li putut face 
alt popor.

îndată după unire, fii Românilor se îndreptă spre apus - - 
la Roma și ia Viena, Ia focularele, ce aprind sulletulu și înfer- 
bântă inimile acelora, cari alérga acolo, setoșl oe tot ce e mare, 
nobil, sânt, și idealiști-! „De propaganda fide“ în Roma, „Pas- 
maneul“ și „Sta Barbară“ în Viena, au făcut pentru poporul 
roman aceea, ce au făcut Atena și Alesandria pentru Inmea 
vechia. Deodată cu cultura bisericâscă, Românul se întăresce 
și in cultura națională. Acésta cultură o iubea și evlaviosul 
martir A roit, când a <Jis: „Națiunea trebe crescută, luminată, 

zelul național desceptat, ■— și atunci streinii- .¡or avea res
pect da noi!...“

De desceptarea și cultura greeo-catolicilor se împresonéza 
și frații lor despre munți: „O singură s/iintee — scrie G. Mi- 
sail — mai licuresce printre negurile ceriului și asemenea lu- 
céferului de preste di se apropie de noi. Pe când la noi, în Ro
mânia nu asistă de cât vreo doué, trei, buchermițe grecescî, din
colo de munți - - în Ardeal, înfloresc școlele adevărat româneci 
din Blașiu!... Și ârdsî în alt loc: „Renumele liceului din 
Blașiu, cresce, redând cu ochii, viață, și lumină leversând în 
tdte părțile. Pare că geniul vechei Rome se scotă din mormântul 
seu secular spre a mai descepta odată coloniile lui Traían!“ 
Al. Odobescul, ntimesce BlașiuI greco-catolicilor:

„(3ea mai roditóre reședință școlară — românescul“
In Blașiu - scrie P. Ilarian — care a fost delà Unire 

încoco - - este și va fi cu totă probabilitatea, și în renilor: Fân
tâna și tăria cea mai solidă a Românimei luminate, nu numai 
în Arde'.l, ci prin învățăturile lui P. Aiajor, G. Sincai, Alicul, 
Cipariu ; Barițiu a căror școlă a fost Blașiul, fântâna și tăria 
Românismului preste tot.“

Unirea cu Urbea eternă, fără îndoială, neau dat noué 
re un Petru Major, pre un Georgia Gabr. Sincai, pre carele 
Edgard Quinett ’1 numesce de n i Muratorî al Românilor, care 
a purtat o națiune în o cârpă.

Ér Samuilă Clain, Micul, ce a. fost pentru poporul nostru, 
de cât un „Athanasiu Kircher“ al lumei de sciință, — care a 
zelat în totă viața, pentru înaintarea literaturei, din care causa,, 
vom da aci după Dr. Grama, catalogul cel lung al opurilor sale,, 
care de sigur pune pe ori ce literat de astădl în uimire.

1 „Gramatica limbei române ed : 1780.
2. De Matrimonio juxta disciplinam graecae ecclesiae 

ed: 1781.
3. De jejunio graecae orientalis ecclesiae 1781.
4. Teologia morală ed : 2 tomuri.
5. Intréga Biblia, test. r. și fi. după tecstul evreic și 

grecesc.
6. losif Flaviu.
7. Etica și Dreptul furii ed : 1800.
8. Logica după Baumeister.
9. Istoria universa^Edupă Millot.

10. Acatistier, - Metafísica și Aritmetica.
11. Camínele, tuturor sinódelor,
12. Opurile S-t. Ciril din Erusalim.
13. Omiliele și Ascetica S-t Basilio.
14. Omiliele S-t loan Gură de aur, ale S-tului Gregorio 

teologul, Efraim, Ciril, din Alesandria, Efrim Șirul, Athanasiu și 
Andreiu Criteanul și cateva de alui 1. Damaschin.

15. Istoria lui Varlamn și alui Iosafat.
10. Cuvintele S-tului Pachomiu și Dorotheiu,
17. învățăturile lui Toma de Kempis.
18. Segnerl — de penitenta.
19. Istoria Schismei de Cerulariu și a sinodului de la 

Florenția.
20. Din istoria bisericescă a lui Fleury.
2.1 Un tractat despre căsătorie, un tractat filosofic-teolo- 

gic despre Revehițiune.
22. Istoria Românilor delà început pană în seclul XVIII. 

Despre starea și politica călugărilor orientali.
23. Istoria bisericéscâ a Românilor. Practica consistorială.
24 Belisar — după Marmontel, Lucian.
25. Scara St. loan Climach.
26. Viața și opurile lui Esop,
27. A conlucrat și la edarea dicționarului de Buda și a 

ajutat și îndreptat edarea mai a tuturor opurilor câte au eșit 
în Blașiu pe timpul petrecerei lui in mănăstire și pre lângă 
aceea a purtat și oficiile cele grele de, profesor și concionator.

Lipsesce din acest conspect alui Dr. Grama, însé cartea 
așa numită „Propovădania“ sau învețăutra la omeni morți edată 
în Blașiu la anul 1784. care este pentru ureoiî un model ne- 
peritor și astădl pentru rostirea de predici funebrale și mai cu 
sémá de iertăciuni.
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Pre drept esclaină istoricul Sincai, după enumerarea opu
rilor lui: Și eeă acestea sunt monumentele și silințele imiți om 
()reco-mtolic! . . . I)ică acum calumniatoril, că călugării și alți 
bărbați de ritul și națiunea nostru sunt rudi, - prosti -- le
neși și nepricepetori și neapți pentru cultivarea artelor bune și 
a seiințelor.

Nu Iară reson ni se oferesc de sine 3 elemente penlru 
progresul ce s’au ivit în desvoltarea românismului, in acelea 
timpuri când ignoranța se luptă cu lumina reserindă pe oriso- 
nul Europei.

Vedem in viata românismului greco-calolic, că înlrodu- 
cându-se și la ordine:

a) viata monastică și celibatul,
b) influința apusului civilisat asupra tinerilor și capacități

lor române, și
c) Liceul din Blașiu și stiidiarea cu tenieiii a 1. latine.
Cum ?
Dacă preoția in genere a fost, începând din timpurile cele 

mai vecin, istorice, - o clasă sau o castă deosebită : și dacă 
Pontifici cu renume, au vrut se o până pre o treptă alăturea 
cu clasea militară, voind ad : se o sepăreze de lumea civilă și 
profană, voind, ad : ca acesta preoție se trăiască pe pământ 
numai pentru scopul, pentru care e chemată și alesă - atunci 
unde, pre fața pământului este mai sublimă, ca o preoției ce-șl 
are idealul seu ? „ l’m nu sunteți din lume, de aceea re uresce 
pre voi lumea!“ esclamă Miuituitoriiil nostru.

Acest ideal, a vrut sel realiseze în Iotă puterea Acel glo
rios pontifice minau, care propunându-șl se reformeze biserica 
catolică „în căpițe et membris, — a introdus și celibatul la 
rlerul de mir.

Intru, adever clerul celib al bisericei catolice nu depinde 
de la masă, dela casă, de la femee și copii, aniâsural vorbelor 
Ini Christ: „Frații mei și maica mea, aceștia sunt!“ -

Daci întru adever, celibatul este bine folosit, amăsural 
destinățiunH și scopulu seu, atunci cine pote pătrunde bine
facerile și tăria., dar mai pre sus, efectul celibatului, pentru o 
biserică militantă pre păment, cum e hi eriva lui Christos? 
Căci: „Spre cer. ridic ochii mei!..."

De multeorl ’ți vine se te întrebi: „Și tu, care ești preot, 
mai poți păși spre idealul ție dat, când nu ești independent în 
lume, când ești sclavul și unelta grigilor și a valurilor lumescl 
- asemenea omului civil și personei inaterialistice ? Mai poți 

gândi atunci la idealul teu? —
Mai poți se te ocupi de sortea omenimei, de a bisericii 

și năți.mil tale, - mai poți sâ te inconjl pentru sciință și cul
tură, de care ai necesitate in lupta ce-o încercă creștinismul 
cu Balaurul soclului?

Dacă nu trei părți, apoi jumetate. de secur, din preoția 
română, este destul de ren dotată și misera ! Adauge că: Mulțl 

preoți căsătoriți, reman veduvei, și încă unii chiar de tineri 
și reinan cu o dróie de copil mici pe cap!

E grea, e forte grea, de pereurs, „via cruciș“ —■ pentru 
aceștia! .. .

Sau, preoții, cari sunt cruțați de acesta sórte neferice, 
asemenea nu-șl vöd capul de exigențele dilniec reclamate de 
vieța familiara - - de crescerea și educățiunea familii, pre carea 
nu o pot lăsa ne educată și ne cultivată, căci acum nu este 
înainte di1 LS4S?

E grea, e forte grea de pereurs „ria cruciș“ — și pentru 
aceștia!

Și ce jertfe, ce dotățiiml, ar mai putea se facă est-mod 
clerul nostru laic pre altarul Românismului, când treime se-șl 
vadă de propria-i susținere ?

De aceea, puține fondâțiuni naționale s. bisericesc! s’ae 
făcut, de s’au făcut, de cătr.î clerul rural; fondățiunt sau sti
pendii pentru germanii copilași de român, ce î jvațâ la școle 
cu cója uscată, le-au lacul alți bărbați și în spese le-au făcut 
preoțiinea celibă și regulara - la noi la greeo-catolici.

Și nu poți defaima pentru acésta pre clerul mirean, care 
are familie și e lipit de lumea materială, de óreee chiar și 
moralul ne învață că: ..Prima persană, Ego !“

Ce s’ar fi făcut penlru D-i.lâu, acei profesori din 1S48, 
cari în urma detestabilului proces cu Eu. Leméni ce a durat 
mai mulțl ani, au fost eliminați și aruncați în Ipme dacá 
acei profesori ai fi fost, legați de familie, de casă și de masă? 
Ma, ar fi făcut ei aceea, ce au făcut, când ar fi avut familia ?

Istoria și faptele de istorie, le fac, sau le încep mai ân- 
tâiu omenii liberi, independenți -- tinerimea.

Celibii pururea sunt tineri - ei sunt junimea ; sunt 
aceea, ce a (Jis poetul francés, I. Chenier despre Homer : „Est 
encare jeuine!

Mulțl sunt, cari nici odată nu au dat ceva pond pre vieța 
celibatară. In lume, caută se domnâscă și superficialitatea !

Se privim înderept, cu un sedii chiar la. profesorimea 
celibă din Blașiu; se ne dăm samă și despre ocupățiiinile cele 
multe și laborea fără margini a unui capitul episcopesc?

Cine se mai discute asupra acestor adeverurl?
Cine au făcut, compus, și seri; cărțile și manuale cele 

multe de literatură și de școlă, dacă nu celibii din Blașiu?
Cine ni-a dat cea mai bună gramatică pentru limba ro

mână ; cine ni-a croit cea mai corectă ortografie în scriere 
dacă nu Timoteo C ipari a „Măgăzinul de sciință, care se pre- 
sintă și astăjl înaintea ochilor noștri! - după cum îl vedem 
odinioră ca un erudit monacii de sciință pl Franciéi ca 
un Diillinger și Fenolon.

S. P. Simonu.

Spune-mT de ce
Eram atât de neferice,
Fiind dus din jurul meu.
Paré că inima-mi se sfarmă,
Se sfarmă amar de dorul teu.

Și. tot plângeam și di și ndpte
Apoi cu suflet desperat,
Foiam se plec și eu în lume,
Ca se te uit cum mai uitat.
Și tot plângeam și di și ndpte.

te mai iubesc?
In gând mi-am pus, ,,curent de ură“ 
Se-țl rostesc, când deu, ar fi 
Ca vnc’odată-n astă viață,
Noi amândoi ne-am întâlni?

Dar, ah, cuvintele de ură, 
Ce atâta timp le-am pregătit, 
Cum le-am uitat așa de grabă, 
Când iarăși, iarăși ai venit.

Ori cât le caut in gândire-mî 
De ce, nici unul nu găsesc ?... 
Și dacă am vrut și tu se suferi, 
Spune-mi de ce te mai iubesc ?

Valeria Grama.

n%25c4%2583%25c8%259bi.mil
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Mormântul pâstoriului.
(Urmare)

Ileana va ii a mea! <Jise in durerea lui, deschidindu-șl 
demineța ochii după un vis neliniscit. Nu scia ce va face, 
dar simțea, că pasiunea 'I înduplecă la ceva faptă. Na câștigat 
de turmă, n'a dejunat, dar in consciu și-a pus cuțitul seu cel 
lung. După acea a concrecjut vitele grijei botoșeriului seu năuc, 
ér el s’a in fundat in desimea pădurei încă întunecată. —■ Fără 
minte a vagabondai prin pădure. Piciórele-i fără voință '1 dúcén 
cătră isvorul „Minimilor.“ De multe ori sta locului, ba s'a și 
întors, dar ca și cum ar fi rătăcit prin bătăturile cunoscute, 
necurmat se întorcea în regiunea isvorului „Minunilor11: se 
așcila pe câte o stâncă, apoi ér se scula și mergea mai de
parte. In livada înflorită și de nou se aruncă la păment și din 
buzele-i pălpăitore ese o mugite animalică. —- A sosit méda-<ii. —■

Ileana cu ceva înainte de méda-di de regulă avea datina 
se-și lese soțul singur spre a fugi până acasă, ca stringănd 
remășițele de la dejun se le ducă bărbatului la prânz. AJî chiar 
prin livada acea a trebuit se treacă, în care suferea Avram în 
pasiunile sale de amor. A tresărit, când a obserat pe Avram cu 
fața distinsă, care-șl inholbase ochiî séi tocmai asupra ei. —

A voit se alerge îndărăpt, dar nu se putea mișca; a voit 
se strige cât o lua gura, dar glas nu eșa din peptul ei apăsat. 
Ér Avram cu pași repedi se apropia de ea, ca lupul de prada sa.

Ajungând lângă Ileana, Avram stă locului. Nu s’a putut 
atinge de frumósa f'einee, de nevasta altuia. Numai lin șoptind 
o întreba: Ileana, unde-ți bărbatul? Măcar, că bine putea se 
audă țiuitul țingalăului și limpita sunare a clopotului. Ileana 
toi fără a fi putut grăi stătea sub efectul privirei bărbatului cu 
aspect l'orțat și mâna ei in consciu a indicat direcțiunea. Ileana, 
juncanul meu tot între vitele lui Ionel s’a amestecat. Acea 
nu e drept Avrame! erumpe nevasta. Ra! da! îl cunosc după 
țingalău ! Nu-i drept Avrame, juncanul teu nu e între ai noștri!!...

Tu-țl bați capul pe ceva ren !... Avrame tu ai femee și 
copil!... Ai dreptate, pót.e că am ceva cuget ren, dar eu las 
juncanul meu la voi, da, '1 las véné, numai vină la mine, direge 
coliba mea, ine curăță pe mine. - Avrame dute, lasă-me in 
pace! Ileana șopti el, treime se fii a mea! Ori cum dar trébue 
se fii a mea! Voiu fi lotru, te voiu răpi! Voie fi drac, te voiu 
amăgi! Voiu fi om ucid și te voiu face a mea. -

Hei. nu sein cum, dar treime se fii a mea. lubescel și pe 
el, dar și pre mine! Ileana ș’a câștigat curagiu. Bine-i 
Avrame! Dacă ești nebun voiesc a télajuta! ’oi fi drăguța, ta 
și femeia lui! Numai acum în momentul acesta te rog, mergi 
acasă le liniscesce. Mai întâlnineom încă noi! Aceste le-a <Jis 
în așa smcer ton. pot i.lice voia, încât Avram le-a și credul — 
Ileana, nu spune lui Ionel, că am fost pe aici. Nu, nai 
griji'! Numai acum te du! Mai întâlnineom noi încă. Avram a 
credul vorbelor și nu mull după acea a dispărut in desis. Ileana 
câtva timp, pană ce l’a véijut și a auijit tropotul lui, a băgat 
samă după el, apoi liniscită a plecat în treburile sale acasă cu 
un zimbef, dc compătimire pF'buze.

** *

Avram îndată ce a fost departe de cercul fermecător al 
Ilenei, și-a venit in ori și a început a inedita. Și a cugetat la 
convorbirea întimplală și îndată a prevötjul că așa na fi bine. 
Ileana cu mult mai tare ’șl iubesee bărbatul, decât se fie în stare 
al înșela. Ileana numai pentru acea l'a mângâiat, ca se scape 
dc el, și să se potă apăra de altă dată. - Ileana in veci nu 
va ti a lui. Ileana lotuși-ra fi a mea:...

Apoi cu hotărire firmă s’a întors in călrău sunau clopotele și 
țingalauSle. Pripit a ajuns acolo, unde Ionel se odihnea în iarbă. 
Ionele suin aici! Redă-ml juncanul! Avrame ți-am spuso erl. că 
la mine inzădar cercetezi! Juncanei nu ți aici! Er nevasta e 
a mea! Ai pricepui! Și vorbind s'a sculat. ■ - Dar va fi a mea ! 
Răchni orbesce Avram și cit cuțitul scos, ca' un animal sălbatic 
sări asupra contrariului seu. Până în mânunchiu implănt^ciițitul 
în pepiül lui Ionel, înainte d? ce acesta s'ar fi putut folosi de 
al söu. Fără nici un cuveni a cădut la păment. - - Venindu-șl 
in ori. Avram s’a înspăimântai sub povóra păcatului. - - 

Cunoscința aceluia, că el e om ucid, la înfricat, la nebunit. Nu 
scia pentru-ce? Nu scia cum? Dar venind la cunoscința omo
rului său, sa îngrijit despre așejarea cadavrului. Pote, ca se 
nu scie Ileana; pote, ca se nu potă vorbi m conlra-i vitele, ce 
se uitau la el; dóra sel ascundă din 'naintea lui Dumnedeu, 
inse ori ce se-i fie trebue sel așede. Aici aprópe de locul amo
rului stăteau doi braijli trist! pe rîpa unei cascade, care ac,ll înse 
nu esistă. - — Intre ei este loc destul pentru un cosciug. 
Aici a alergat Avram, cu cuțitul a sorúmat pămentul, eu un
ghiile la săpat, apoi a tîrit trupul mort în el. Nici nu a observat, 
că ceriul se în furiase. Măcar, cá în aeésta regiune întrecon- 
stringerea norilor și isbucnirea fortunei abia este diferință 
cât de câteva minute. — Avram nici nu sfârșea cu îngroparea, 
când și erumpe cu totă puterea viscolul mânios și resbunător.

Avram inse era în loc periculos. Cascada peste câteva mi
nute se umplu eu apă, ina a și esundat din matcă. Abia a 
putut vro câțva pași face in sus pe costea țepișă, când apoi abia 
resuflând sa oprit și și-a întors privirea spre locul faptei sale 
teribile. Dar îl cuprinse terórea, când véiju, că esundarea, vâr
tejul începe a se învârti de asupra mormântului lui Ionel, apa 
începe a spăla pămentul nu de mult scurmat. —

Acuș se nasce de asupra vârtejii spmnegosö și deodată 
scote cadavrul, apoi ca și cum ar voi se sară spre un arbore 
și se - dé el: în față cu el sta nemișcat în piciére. Avram 
se’nfioră, ar fugi dar nu pole. Din vârful muntelui se repede 
o stâncă despicată cu vuet mai mare decât tunetul. - - Chiar 
pre el vine, dv el nu o vede, nu o aude, el se uita gură- 
căscată La Ionel, ce sta în față cu el.

De odaia inse dispare Avram, stânca la răpit ch sine și 
nici nu se opresee cu corpul lui sdrențurat până in fundul cas
cadei. - -

Ceriul s'a domolit, norii sau tras și surele iarăși a lucit. 
Vârtejul undat. curge mai departe, din stânca omoritóre se vede 
numai un virfuleț.

Totul s'a liniștit, ca mai. nainte cu o jumătate de oră.
* + *

Re Ileana a ajuns’o furtuna pe drum, fiind-că înse era mai 
aprópe de casă, a fugit înapoi. Șe năcăgea după Ionel, deóreee 
dóra plouă, și-i frig.' Buzele sale șoptiră o rugăciune. După 
aceea cu mână tremurândă culege mâncarea și pornesce cu 
pași grăbiți peste petrile plouate, peste livezile udate și peste 
părăuțele scăciende, la Ionel. De departe vede pe Ionel, care o 
aștepta, stând în proptit de arbore. Alergă spre el și véijénd, că 
stă neclintit, cugetă, că dóra e indignat. Fuge la el și se nisu- 
esce al împreleni cu dulci sărutări.

Ionel, suni aici! Udatuteai tare? Firesce că a trebuit 
se-ți aduc veștminte curate !... Șe uită la față plină de imală și 
la îmbrăcăminle-i mirendu-se, că. nici nu grăesce, nici nu se mișcă.

Șe uită și mai bine la el. și vétjénd, că din ochii deschiși 
s’a stins focul, că nu... acățal fiind cu pletele-i de creanga 
unui arbore, de care că stă. cu un strigăt înfricoșat cade la pi- 
ciórele soțului ei mort. Durerea a omoril-o pe Ileana. Ș’a re
venit în ori. de órece mai avea dătorințe. Durerea cumplită nu 
i-a luat mințile, mai tare a făcute nesimțitore, ca pe una, ca 
acea pentru cari' tot principiul de viață s’a sfârșit, cărei viața 
mai mult nu-i pole da consolare și plăcere.

Încet s'a ridicat de la. piciórele soțului séu, a despletit 
frumos pletele lui, cari erau sucite în jurul crengii și l’a așeplal 
frumos ia Inipina arborelui. Apoi i-a șoptit vorbe domóle, în
tristate, amorókg.

Ionel dulcele meu, unicul meu amor, da, ai murit? Mai 
lăsat pe mine orfană, veduvă? Ce se fac acum cu Line? Ce 
se lac fără line? Cum a putut eși eroul leu sutiét prin 
acesta gaură mică, ce e deausupra inimei ? Așa e, că ai murit 
pentru mine? Te-a omorit sélbaticul cela de Avram? El te-a 
atacat cu mâna omoritóre, în mod selbatic Așa-e? Dar nu, nu 
te teme, Ionel unicul meu soț, eu pentru acea tot nu voi fi a 
lui!... Tu ai murit pentru mine și eu voi sci muri după tine! 
l’e acea iné jur, aucjl Ionel! Bată-te Dumnedeu Avrame, cu 
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ambele lui mântui, strigă ea in line cu ton plângător și sărind 
în picióre. Bată-te, dacă mai trăescl! Apoi ér s’a plecat la mor
tul ei și-l ștergea și-l săruta.

- Dar, ce se fac cu tine, Ionelul meu! Aslfel numai nu 
putem trăi, dacă tu ești mort acuma, ție-țl treime înmormântare! 
Cine se le înmormânteze? Cine cugetă la line? Te voia în
gropa eu ! Eu Ti voiu săpa mormânt, eu te voiu boci, eu ’ți 
voiu fi preot, cantor! Și eu voință firmă s'a ridicat, se cerce 
loc de mormânt.

Nu mult a cercat — înaintea piciórelor ei a fost grópa gă- 
tiiâ, plină cu noroiu. Molull’a scos afară iute, esundarea a înmuiat 
pământul și cu unghiile ușor a puiuț săpa grópa. După acea a 
cercat în jur inuschiu, a euptușit mormântul, ca Ionel se fie 
culcat pe mole. După acea ér a mers la iubitul ei, la îmbră- 
țoșat. la sărutat. Spre aș lua remas Imn nu avea mult timp, 
căci sőréié acum era pe piscul muntelui. Trebuia să se silâscă. 
A scos cuțitul din tisâgul lui Ionel și l’a ascuns la sinul ei. 
După acea cu putere supraomenâscă a ridicat trupul marelui 
bărbat și și l’a aședat pe glia (țermurile) mormântului. S’a cobo- 
rit mai înainte ea însăși, după acea cu precauțiune l'a retras 
în lăuntru și l’a culcat pe soțul ei. întreg corpul lui 1’a acoperit 
cu inuschiu, numai fața i-a lăsate descoperită, l’a neteijit părul 
în lături, a privit lung în fața lui, după acea la sărutat pentru 
ultima oră.

Dumnezeu cu tine Ionele, amorul meu! Odihnescete 
în pace și me asceptă până le voiu ajunge! Se intrăm de odată 
în raiu ! După acea a rupi mâneca spăcelului seu propriu, și 
cu acea ia acoperit fața. Apoi a pus deasupra feței lui inuschiu 
în abundanță. A eșit din mormânt. A îngenunchiat pe țermurile 
gliei aceluia, și buzele sale au șoptit o rugăciune. S'a sculat 
din nou și până ce cu ochii inundați în lacrimi se uita in mor
mânt, buzele îi șoptesc.

Ionel iartă-me de te-ar durea ceva! Și cu aceste începe a 
trage pripită pe el pământ cu ambele mânurl. Sermana, mai 
că i se rumpea inima, dar nu plânge. Dór se încredea în acea, 
că nu preste mult iar vor li la olaltă. E gata cu înmormântarea 
și încă nu e întunecat de tot. Vitele lui Ionel vin până la Ileana 
și ochii lor mholbați de mirare și întrebare. Când pornim acasă? 
Unde e stăpânul nostru? Dar Ileana tóté aceste nu le vede, 
încă portă Hori pe mormântul Ini Ionel, ca sel apere pe soțul 
de săpare (se nu fie scos) în contra selbaticimilor. Blândele 

vite se depărleză încet singure mugind, țingălind, clopotind 
cătră staul (locul îngrădit) de nopte ... Ér Ileana se grăbesee. 
In fine e perfect mormântul iubitului ei, încă și cruce i-a pus 
la cap. S’a întunecat. Ileana obosită șede la capătul mormân
tului, (Jice o rugăciune pentru fericirea soțului ei și pentru în-r 
tărirea ei proprie. Apoi scote cuțitul și-l așeijâ lângă sine. Mâ 
va scuti in contra lui Avram !

Leșinată se înclină peste mormânt.
** *

De mult timp au dat preste trupul Ilenei, niște țeranl, ce 
au umblat pe aici. Acolo era culcată pe mormânt, era numai 
un schelet.

Dumnezeu ia fost păzilorul^că fiarele răpitore nu o au 
rupt în mii de bucăți.

Dar pentru-ce sei fi făcui râu dacă numai schelet era tru
pul frumos, suleget și plin ; na putut fi pradă cercată de animale 

Mai mare jaf făcâu ele între vitele fată stăpân.
Țerani au aședal cadavrul frumos pe o șireglâ de ramuri, de 

brad și au descins cu el în satul cel mai apropiat. Au depărtalo 
delà mormântul iubitului ei spre a o îngropa în pământ sfințit. 
Și mormântul lui Ionel l’a sfințit mai târziu, când locul acesta 
era scaldă, un preot, ce se recrea aici.

♦* ♦
Așa-mi eneră mie istoria mormântului păstoriidui românașul 

meu vorbăreț.
Mormântul sermanului Ionel de atunci e orfan, dar îngrijii. 
Primii ghiocei aici râsar de sub néuà ; omenii, ce umblă pe 

aici trec pe lângă mormântul lui Ionel șoptind o rugăciune 
lină! ma fie care da și don lui Ionel, o cunună, un bruș, o 
ramură de brad, o piatră, un buchet de flori, prisosesce de la 
fie-care pentru mortul amorului, pentru mormântul păstoriului. 
Pentru acesta se ’nmulțesce și cresce mormântul.

Dar mormântul lui Avram e fără semn, ca și cum și însăși 
natura l’ar fi judecat uitării.

Albia, so umplut cu petrii și cu vréscurî. Açli abia mai 
are urmă acea adâncime.

Și-a luat în altă parte drumul, torinlele sgomolos, ce 
numai arare orVeurge.

(Fine.)
Autorul.

Anacreon.
Lasă, vêntul —■ se ruiescă 

Printre fagi,
Nu-s alții să se iubSscă
Și ea noi se-și fie dragi !

Lăsă veri tul să se joee
Prin aluni,

Eră noi, din poldboce,
Se golim, — ca doi nebuni!

Lasă, reutul se alerge
Prin pustii,

Etă eu la tiu' voiu merge. 
Tu a mea dragă, se fii!

Lasă, ventul se mugescă
Prin nori, sus,

Ca noi doi să se iubescă 
Ca noi doi - copilă, nus!

N. St. Viorescul.

Ce ați visat!...
- - Conversare cu cetitórele. —

Ce ați visat astă nopte?!...
Bon jour Madmoiselles Bună dimineța copilite 

—- bună dina cocbne și coconițe!
Ce ați visat astă nopte ?
Este nopte fără somn, este somn fără vis, este 

vis fără dor — este dor fără amor și umor fără co
pilite ? Și amor fără o ființă ce-o iubesci.

„Dulce e a (Jice când sufletul jălesce,
„.lui o fiiiită-n Iunie, ce sein că me iubește!...“

In nopțile de iarnă este lungă vremea somnului,
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„Danțul cântul și amorul.
Sunt isrorul
Fericirii omenesci >

pentru ca visurile să se pută juca cu inima nostră 
sirâță. Ce dulce mai e și o nopte lungă pentru sufletul 
duios, de aprinde fericirea barem in visul nopții - de 
a primi o îmbrățișare barem in altă lume, în lumea 
nopții; și de a primi o dulce sărutare delà ființa, ce-o 
iubesce — barem în deșertățiiinea visului.

Se ine credeți Româiiciițe tinerele voi visuri de 
amor, voi Musele poesiilor mele — se me credeți că o 
nopte de iarnă plătesce mult.

Și acum iarnă liind, este drept aceea acuma, se- 
sonul visurilor - - a visurilor de iarnă!

Și cred că nu greșesc, - - deși dacă aș greși ni’ațl 
erta, că femeea e buna — când susțin că dintre toți 
și dintre fote, visaza mai mult secsul gingaș femeesc? !

Căci doră secsul frumos e vis, și ce mai cân
tec frumos ar fi „Cântecul visului...“

Daună că poeții din Bucuresci, pre cari atâta îi 
lărmuiesc Ardelenii noștri!, nu și-au luat obosala poetică 
se scrie „poesia visului,11 și de ce valôre ar mai fi, 
venind din Bucuresci !...

Bon jour copilițe !
Bună dimineța, frumsețl delicate !

Bună dimineța. ochi negrii și căpril !...
„Pentru ochi ea murite
„Ocolii pădurile

„Pentru ochii cei căpril
„ Nu te-n (l-uri acas' se riï ?"

Ce-ațl visat astă nopte? Așa e, că e lungă sânta 
nopte de iarnă - - e lungă, lungă, ca pânza Penelopei!? 
Mai cu samă in luna lui Decembriu sau cum îi ijice 
Românul în „Indreiea lupilor.'1 când moșul Sore, tot 
alunecă în jos, tot în jos, câtră Africa, pre semne iu
besce lupta Burilor cu Englezii sau i dor de fetele lui 
Faraon cu tip arabic.

Serman Sûre, cât ești tu dragă de frumos și cu
rat, cum vei,II tu în mersul teu fotă lumea, câte frum
sețl mai vei,li tu în calea ta, de Ia resărit și pănă la 
sfințit și totuși odată în an, in o lună, în posomorita 
lună alui Decembre, ești slab și fără viață, ba chiar 
stai se caiji in afundimea Iadului lui Dante.

Da, în acésta lună, in „solstițiul de iarnă,“ când 
Surele este în crisă, carea ’șl ajunge punctul de grea 
încercare în 25 Decemvrie — - după calindariul julian 
sau românesc.

Serac Sore !
SeracI nopți, esclaină Românul, că lungi mai sun

teți, er servitorii și robii se bucură că le trece vremea 
în nopte, eră se i,lic „ndptea în vreme."

Asemenea (Jice Românul că trece și Postul, în 
nopte! Ei, cocone, ce post?

Da, post, cocone cu mănuși, e postul Crăciunului!
Ei, ce — și nu-țî place ; - apoi puneți atunci 

nume Pișta și Frantzi sau Hans !
Post dară și post fiind.. . este destulă vreme de 

recreațiune pentru coconite și domnițe căci în post 
s’a rupt struna viorei și au amuțit organele.

Bucura(i-ve și ve desfătațî că „după nor vine senin“ 
vine cameralul sau fărșiangul : Din nou se va încorda 
struna viorei și la joc, și la petrecere și la bal și la 
teatru și la danț și voie bună.

— A i,lis poetul Bucovinei „Petrino.“
Auleo, Domne când nu ar fi copile rupte din sőre 

și coconite cu farmec ca luna din August: când nu ar 
fi strună și arcuș, când nu ar fi joc, de ce trdbă spuneți, 

- ar mai fi viața, adecă lumea și omenii, de ce trdbă 
ar mai fi raiul pământesc, dacă mai este și ai,h vre-un 
raiu pe lume?

„Dă-me, maică, după Neamț, 
„Doră moiu hrăni de da-nf; 
„Dă-me, maică, după Domn. 
„Dâră moiu hrăni de somn.'"

De somn?... E drep că țeranca și fata de roman 
nu mult dorm. Vara: E ndptea mică. Iarna: E „șetje- 
tóre!“ In șeijetdre, cu furca la brâu, turce păn la cău
tatul cocoșilor de mei,lă nópte; tot tdrce și tot cântă:

„Fă-me, domne, ce mi face,
„Fă-me, dómne, tulipán, 
„Se fiu penă la Costau

Bon jour cocone și copile.
Bună dimineța. ochi negrii și căpril!

Ce ați visat astă nopte?
Asta e trâba nostră, nui a d-tale! ești prea 

pretensiv, est! prea curios D-le, lasăte nu mai vrea se 
scii pănă și ce am visat!

Nu scii d-ta. că visurile sunt secretele omului și 
apoi paserea: „mălaiu visazâ!“

E, bine; cuconițelor, totuși a trebuit se visați cu 
multe haine frumdse, ce li veți primi ca cadou de cră
ciun, de la bărbații voștril; cu țoalele după moda cea 
mai ndue de carneval, să ve presentați cu ele la 
„Balul Reuniunii femeilor, la, balul filantropic în aju
tor iul studenților morboșl: ca patrome ca regine, ca pre- 
sidentele balului!...

Si voi copilițe - nu ați visat, spuneți drept, acum 
în intervalul nopților lungi de iarnă, cu bilete de visită 
cu corespundințe ilustra,te dela N. N. teolog a. IV. N. 
N. Doctoran din jură; N. N. canditat de advocat; de
la N. N. profesore. Nați visat cu un pețitor mândru și 
frumos mândru și bănos! Cu o nuntă frumbsă! Și 
in urmă, c t de bine vau stal neveste, și cât de dulce 
va suris bărbățelul, nebun de amorul vostru cur- 
tizâdu-ve șt cântându-ve la ureche :

„Ah! Tu, ce ești o fiore, 
„Ah! Tu, ce ești un crin, 
„Crescută în récére, 
„ In est parfum dirin !"

Ferice de voi nopți lungi!
Fiți bine cuvântate și cu visuri — desmerdate!
Așa e tinereță așa sunt visurile de tinereță -- 

dar vai pre mulți inșalâ visurile de tinereță. Nimic, 
pre pământ nu e mai înșelător ca visul, și vai, în 
vrâsta vieții nóstre. ce visuri mai avem, unul mai fatal, 
de cat altul; unul mai neguros, de cât altul!... Și de 
multe ori, dacă bărbatul, aruncat în valurile unei vieți 
agitate, sar lua gupă visuri, póte că dar tot plânge ca ve
chiul filosof „Heroclit.“ Și atunci, ce ar fi viața, de cât 
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un plâns și o durere! Dar nu; Creștinului și mai 
cu samă Românului nui este iertat se plângă. Pentru 
bărbatul forte' și activ nu sunt lacrimi, lacrimele 
sunt a le femeilor și-a le copiilor!...

Curaj și speranță, activitate și perseveranță!
Acestea se ne conducă în viața nostră națională 

de acestea se fim pururea inspirați!
Căci:

„Ferice e bărbatul., ce-șl duce crucea sa;
„E-n tocmai ca și bradul,
..Ce stă pururea verde ori -unde sar afla;
„Prin viscole, fortune el trece și pășesce, 
„Ca serele prin neguri, ca fulgerul, ce luceseel...

„Ferice de pogor al, ce sci în na inia
„Cu crucea sa pe umeri... riafa lui tot cresce 
„Și mortea "l va uita.

Ctiragiu și speranță, activitate și perseveranță avend 
se nu fim triști, se fim veseli și se ne încredein în 
viitoriul nostru, dacă nu am desperat în trecutul nostru.

Ca, se fim veseli și se ne bucurăm, se ne des- 
tătăm și petrecem cum scie Românul să se petrăcă în 
(jilele lui de bucurie, în prasnicele și sărbătorile sale 
la crăciun și la pasci etc.

Pentru acea: Sântul Crăciun se vă afle pe toți în 
pace și în sănătate, și se-l petreceți cu bucurie; la 
mu Iți ani! (s)

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

Colinde.
Răsăritau răsărit...

Răsărita răsărit
Florile d’albe.*  

Lucéiër împodobit, 
Trei crai delà răsărit 
Cum pe ceriu mi l’o zărit, 
Filosofii o agrăit, 
Rend, pe rend, io întrebat 
Să-i spue adevărat, 
Că ce are de ’nsemnat 
Ăst lucefer minunat. 
Filosofii toți pe rend 
Grăitu-le-a ăst cuvent 
Că acuma de curănd 
S’o născut un Domn prea sfânt, 
Domn prea sfânt, pe ăst pămănt, 
Craii cum io d’auçlit 
So dus pănă la sfințit 
Când la sfințit d’ajungea, 
Inceput-o-a întreba 
Unde-i născut Mesia, 
Nime nu le respundea, 
Nime scire nu avea.

• Se (Jice după toi șirul.

Dusu-so la Rusalim 
Dacă ’nlontru o d’întrat 
Pe Irod mi l'o d’aflat, 
Pe Irod mare împărat, 
De ’ntrebat mi l’o întrebat, 
Irod rău s’o spăriat. 
Și din gură le-o grăit: 
„Mergeți și de li-ți afla 
Când pe-aici îți îuturna 
Opriți-vă pe la mine 
C’am de gând se vă țin bine.

Dar’ Irod câne bătrân 
Gândilu-mi-o el gândit, 
Se oinóre pe cel sfânt, 
Dumnezeu l’o pedepsit, 
Cu chinuri l’o chinuit, 
Cu bólé mi lovit, 
C’a fost om rău și păgân 
Dușman mare la creștin. 
Colinda ce-o colindăm 
Domnului gazdă o lăsăm!

O Isuse . . .

O Isuse al meu prea sânt, 
Demineața tea-i născut 
Cu flori frumóse ’nfășat 
C’așa Dumnezeu te-o dat. 
Din ficioră le-ai născut 
C’așa D-ijeu a vrut ;
Ca lumea dintr’o’nceput 
In greu păcat o cădut, 
Pentru-a lui Adam greșălă 
Totă lumea-i in pieri,lălă, 
Adam dacă o greșit 
Domnul din raiu l’o gonit. 
Sus in în porta raiului 
Pus’o para focului 
Ingerei
D’ei mititei.
Serafimi
D’ei măricei, 
Acolo se străjuiăscă
Si pre Adam să’l oprescă. 
Pe Adam și pe Eva 
Căci o călcat porunca. 
Adam când asta-o văijut 
Tare rău s’o necăjit 
Și din graiu așa-o grăit:
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„Of Evă soția mea, 
Ve0i tu că cu pofta ta 
Am perdut fericirea 
Am perdut pe Domnul sfânt 
Și binele po păment.“

Sus în susul cel mai sus.

Sus în susul cel mai sus
Florile d’albe.*

Șed trei mii ingerei 
Mititei și tinerei 
Bunișori și frumoșei. 
Da lângă ei cine șede? 
Da z’o șede maica sfântă 
Și din gură le cuventă: 
„Mei ingerei tinerei 
Tinerei și mititei, 
Mititei și cinășei 
Bunișori și frumoșei, 
Stați cu toții nmi bine 
Că astăzi și Christos vine 
Jos, jos, jos pe cel păment 
C’așa o vrut Domnul stânt,

* Se repețesce după fie care vers.

Jos pe locul pecătos 
La pământeni de folos, 
Că pămentul e uscat 
Și de pecate ncărcat, 
Că Adam s’o născut 
Nimica n’o fost făcut, 
Făr’ cu Eva s o sfădit 
S’o sfădit și s’o certat 
Din pom oprit o mâncat. 
Dumnezeu că io d atlat 
Reu tare io blăstfimat 
Și afară i-o tipat.
Pentru aia-i de săltat 
Și astăzi de bucurat, 
Că Dumnezeu cel prea sfânt 
Lumea mi a slobozit
Din iadul întunecos 
Fiei gazdi de folos 
Ast’ colinduță 
Micuță.
Și pe noi ne dăruiască
Cu crețart 
Din buzunori 
Ca se creștem cu toți mari.

Culese de Theodor A. Bogdan.

Gramatica Iimbei româna, pentru școlele inferiore, prelucrată după ^istenjul foneticului moderat. Cu apro
barea Pr. Veq. Ordinariat diecezan, de 1. papiu. partea 1. etimologică. Partea II. Sintactica, partea III. 

ortografia și ortoepiă. Ed. II. Gjherla 189B.
—■ Recensiune critică. ■—

Acestea 3 părți de gramatică română pentru școlele in
feriore, presintă în totul o Gramatică completă pentru elevii 
școlelor poporale inferiore; și carea precurgându-se, pâte forma 
educațiunea instructivă gramaticală a elevului în un tot complet
— în un cerc deplin - în o enciclopedia gramaticală. — Sunt 
scrise acestea 3 părți după fonetismul moderat; autorul însuși 
espune urmetorele în Precuvântarea la Partea I, dicând și 
scriind: „Din acesta causă obvin și în Edițiunea II. forme de 
cuvinte, ce nu vor conveni fonetiștilor exagerați, înse susținerea 
și apărarea acestora este atât de fundată, în cât convingerea 
nu ma lăsat se le pot abandona din simplul motiv de a face 
pre voie la töte pretensiunile fonetiștilor moderni!'-' — — —

Din punctul Didacticei sa îmbinat în acesta Gramatică 
metodul sintetic cu cel analitic; din punctul Metodicei sa urmat 
principiului pedagogic, de la ușor (per anscensionein et suc- 
cesiunem) la mai greu ad: la greu! lîecensând in un sumar de 
ordine și paragrafic, — mai întâie esaminăm în Partea I (eti
mologică,) ce se introduce cu § l. „Sunetele și semnele lor.
— § 2. Silabele și cuvintele. § 3. „Limba.“ — § 4. „împărțirea 
literilor după sunete și împreunarea sunetelor.“ Aci se tracteză 
de vocală, consonantă, diftong. § 5. „Tonul și semnul lui.“ § 6. 
„Gramatica și împărțirea ei. — — -

In multe școle poporale române, am văjuț de multe ori la 
rândul Gramaticei, năcăjindu-se docentul cu școlarii săi. - - căci 
trăcta cu ei picerea s. propusețiunea! Anapodă gramaticală! 
Dacă, nu cumva anapodă metodică; — de la sintacsă, i-e. logică 
gramaticală - la etimologia! Intâiu litera (slovă) s. sunet (cha
racter,) silabă, din silabă cuvent, ■ - din cuvânt vorbă și lucru 
ad. sustantiv, adiectiv și altele pănâ la interjecțiune, și pre 
urmă având, ma eciind elementele Iimbei, - - din acestea apoi 

se formeji conceptele, județăle, și -- logica de vorbire a Iimbei, 
ad: propusățiune etc. etc. (sintaxă) —

Dar ce ar și ajunge o Gramatică a cutărei limbe, din 
carea ar lipsi una din acestea 3 părți?.. Căci iacă noi aflăm 
ceea ce ne trebue, ceea ce trebue se ne trebuiască, și fără 
care sciința nostră Gramaticală în română e ne completă, aflăm 
ceea ce numai în una parte nu am afla. P. es. In Ortoepiă 
(grafică) se propune în § 2. Scriera literelor și unde se arată 
că cu literă mare scriem a) La început, după punct, după două 
puncte; și ar mai fi să se scrie, după semnul întrebărei, sem
nul strigărei și la începutul fie-cărui vers (rând ord) în poemă 
poesie. b) Numele proprii și de dignitate — și ar mai fi să șe 
scie, nume de popbrâ, țerl, riurl pr. și terminil technici. -—• Er 
în R. II. la § 32. „Interjecțiunile“ aflăm tractându-se despre 
Semnele cetirei tonice, ca comă semi colon, punct, punct dupli
cat, semnul întrebărei. al esclămărei, paranlhesele, semnele 
citațiunei, punctele de sub înțelegeri (...) * și + sau semnele 
de îndreptare și de referire din jos. —

In cele mai multe școle sătesc! și poporale, cetirea sau 
lectura tonică se esecută ca un Dens ex inachina, atât de mec- 
hanic și fără regulă lepturarică, în cât e păcat de peptul și 
gura pruncilor ce se strică cu cetirea!

Și acesta se pote mulțămi numai desconsiderarei semnelor 
tonice, ce sunt pentru șeolă și prunci terra încognita. Terra în- 
cognita, pentru prunci, dar nu pentru învățător! Așa trebue se 
credem, și credința se ne mântuiască dară! Și totuși câtă 
nepăsare! Și din nepăsare câtă daună ! Și din daună cât rău 
pentru instrucțiunea română!... Apoi în cerere?! loan Mol- 
dovan se scrie, fără nici o observțaiune, ion moldovan sau Maria 

I Rus-maria rus. La acest loc, ne vine în minte se ne mirăm, 
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cilii) mullí cărturari, încă și preoți (de notari și dascăli lace 
cronica) scriu tot mereu ,,luon“ în loc de „loan“ ori dacă vreau, 
chiar „Ion?“ Am d¡s, mulți cărturari - - dar nu toți. - Păcate 
românesc!!

Avend un învățător, lăudata Gra natică și o va precur- 
ge, amăsurat capacității discipolilor săi, in un toiu complet, 
ex toto aliquid și nu ex toto aliqud și ,ex toto nihil,“ fără de 
ați bate crerii cu tole regúlele și escepțiunile (pentru cursuri 
mai superióre) — atunci nu va regreta fatigiele și zelul său 
din un an sau păriodă óre care pentru cursul gramaticei; ad. 
a limbei naționale. —

picerea lui Rădulescul; „Scrieți ori ce copil, numai scrieți 
românesce,“ sau : .,Scrieți și cetiți ori chim numai scrieți 
și cetiți românesce“ e mai mult de o colóre poetică și din lumea

visurilor unui viitor de aur al Românismului renăscând. — Astăzi, 
pretindem imperios, și reclamă. — atâta cualiflcățiune, în lumea 
pedagogică și dăscălescă modernă fiind, reclamăm cu dor și 
insistință ca cetitul să se facă regulat și curat, luminat și cu 
înțelegere, est mod ca cetirea să se esecute, în tocmai ca o 
aria musicală, ce ține eoni de cel mai mic semn sau notă! 0 
cetire bună și la înțeles, e o cetire, carea folosesce elevului 
mai mult, ca și cum ar putea ceti Apostolul ori Psaltirea fără 
nici o regulă, fără nici o artă tonică de artoepiă gramaticală — 
fără nici un precept de limbă învățată. — Drept vorbind și 
scriind, în acesta Gramatică s’a ținut cont, pre cât s’a putut, 
despre recerințele sus amintite și de postulatele desiderate și 
desiderande în legerea limbei naționale, carea alătura cu reli- 
gitmea, f'ormeză basa instrucțiunei începătorilor.

Numai cât nivelatorii, procurând acÓsla Gramatică, o se 
o studiezi*  chiar prelegend, „doetus doclorem docendo 
doftel.“ Studiată odată și propii-ă, se o aplice apoi docilítele 
la lectura din legendar. Și numai o cetire dupa regúlele 
gramaticali pote face pre elev se vorbescă frumos in limba 
sa și în viața sa, destingâiidu-l de șeola biicóvne și de cei, ce 
nu fac școlă. Va se dică singură Gramatică formăză educățiunea 
limbei naționale, în mod corect și regulat; ea dă. cultura în 
limba vorbită și scrisă. Alulțl, doră; sunt cari bolesc de acest 
defect, mai cu samă in serien*  ei inși-șl dicem in scriere, 
căci dacă nu seim scrie, cum vom mai sci și ceti ? . ..

Pe pag. ti in Tr. Partea I. „Etimologica? § 7. se începe, 
„Secțiunea“ I. despre Părțile vorbirei, și și aci, după metodul 
¡¿coléi pedagogice germane și in parle și tráncese. întâia se 
produc esemple apoi definițiuriea regula, ea și cum sar 
imita modul de propunere periegei ie firesce in filosofiă nu 
in gramatică. - Est mod sa pus în frunte esemplul : Școlăriți 
mic învață bine; el șede pre bancă. Acésta dicere cuprinde în 
sine, un subsl nliv, un adieeliv, un verb, mi adverb, iui pro
nume, o prepusețiune. Din ¡istă dieere, aiictorul scote și des- 
voltă părțile cuventărei, și nu seim, dacă acesta lecțiime este 
de o óra, sau in termin general pedagogic vorbind, forrni ",ă o 
singură lecliunt*  de propunere?! Nici se poté pretinde, ea. în. 
o singură. ’ stagiune de propunere, din propusățiimea, pusă ca. 
intințiime pentru desvollarea teoriei analitice in Gramatica, să 
se pot.ă concepe, adeca in prima in memoria școlarilor începă
tori, conceptul de tóté părțile orâțiunei, ce cum se vede, se 
lecțiuneză în o lecliune. Din enumerarea pre pag. <S. ale celor 
dece părți ale cuventărei, sar vedea, că sa consumat învățarea 
și priceperea lor. căci aci, apar părțile vorbirei enumerate în 
nr. de 10 cu și un epilog, subtras și scos din cele prelesă mai 
nainte, făcându-se adecă acum Resunatul lecțiunei, după 
metoda de instrucțiune modernă. Dacă acésta este așa se 
bilanțază acesta prin tractarea fiecărei părți de orățiune, sepa
rat pre larg și pre lung. Prin urmare, suntem recompcrsați prin 
planul de propunere și tractare din acésta Gramatică - pre 
pagínele uiterime. Părțile cuventărei propi mendm-.se și enumă- 
rendu-se se schițazâ așa.

1. Substantiv, — școlar, carte.
2. Adiectiv, - bun, mie.
3. Verb, invită, cântă, era mai bine în infinitiv, a cânta, 

a învăța, etc. etc.
Și așa mai departe până la dece, inclusive!...
Aci, apoi se și dă o ternă școlarilor.
Temă: Cercați in legendarii! și spuneți, care cuveni, ce 

parte a cuvetarei este! Și in legendar obvin mai multe, ca 
esemplele proaduse, la minierul de 10 a părților de vorbire. -

Eie-care. parte a cuventărei, ca să se învețe mai întâiu 
bine, treime multă zolă, și aducându-le mai multe în una, fie 
și in două sau trei propuneri, se pót? ușor perde din memoria 
copilului începător, conceptul uneia, învățând îndată al alteia, 
confondendu-se in urmă a le destinge.

Dar bine, credem, că întocmirea acestui plan in Gramatica, 
do fața, s'a făcut și conturat nu pentru propunerea pruncilor 
î i așa mod, — ci sa făcut din punct de vedere Gramatical ; 
ma sa făcut pentru învățător, ca mai ușor să se potă orienta 
in labidintul de Gramatică. Și nu credem in asta privința, se 
fi făcut escepțiune vre-o Gramatică, nu numai națională, 
dar nici străină, deși metodul poftii de noi ar fi mai pedagogic, 
ad. mai practic, abătând atențiunea elevului de la alte lucruri 
s. concepte!’, și înverlindu-se memoria, și puterea sa mentale 
mimai pre lângă un singur punct și lucru.

I’re pag. 13 sub cap 11. se tracteză: „Numele.“ § 11. 
..Numele Substantive." Aci apoi elevul e în elementul său, el 
se ocupă de unul și acela,; concept al limbei române. In trac
tarea Substantivului, cu adevărat, sunt, cele mai frumóse lecți- 
unl, ce nu lasă nimic de dorit. Ala. sunt dcsvoltate aci legile 
Gramaticale in un mod prca larg, așa că aduiul chiar, prea 
bine se pute folosi in ștudiul său privat, ce ar vrea se-1 facă.

Ceva ar. cânta se facă și fonelișlil. - E fără nici o lege 
(cum vrei așa o chiamă!) articularea cuvintelor după ei. 
Es. Cuptor, păstor. Ca articln este 1, — bine că a remas mimai 
1; — acesta se pune la masculine și neutre. Ergo, păstor 
articulat irebne se fie, Păstor-I
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Teoria cu pracsă nebună. Dar nu, ei se ajută; le vine, 
băietul u lâpădat, in ajutor. Acest u mereu treime se-1 aibă 
pre palmă, ca se-l întrmjă intre I și substantiv. Ma am audit și 
de o frrmă de arllclu. numit ului sau ul. Cum se-n lornă mașina 
hunei; odată era iu, în vremea mea, ■ - acum din contră ul. 
Căci pr. es. subst. pom, cu art. I va se (ie pom-l dacă nu va 
băgă un ii, sau dacă art. nu va Ii ul. Ergo, schidola de cuvent 
pom-l se face pomul? Prin ce? Iacă u, ca un balast e dat afară' 
de foneliștt, și iarăși u, e reclamat apoi tot de fonetisti ca un, 
Malmn necesarimn. Nu sein aici ori unde, se validitâză apoi 
mai bine, cea ce dice ilustrul nostru anelor în Precuvântarea 
la Pica I. a Gramaticei presine, că din acesta causă... multe 
nu vor conveni fonetist ilor exagerat,!; noi mai adaugem, că ceea 
ce predică dânșii crâdă cine vrea, sciți astăcji e libertatea 
consciinței, și a ... sciinfei.

Numele simstantive, prestau în acest manual o materia 
copiosă, preliresce după sistemul fonetismului moderat. Pin 
punct de vedeie autodidaclic și pedagoge, nu lasă nimic 
de dorit; în lotul consistă regulă, - de la pu(in la mult, de 
la ușor la greu, de la cunoscut la necunoscut. Sunt mullí, cjieem 
și la acest loc, dacă cumva nu am mai c.lis, cari nu pun pond, 
pre gramatica elinologică, se îndesftilesc, dacă tracteză subiectul 
și predicatul, și acesta li-e tAtă gramatica ! Unit ca aceștia 
se im-și crete atențiunea când vor aiuji pre prunci fără grama
tică și Iară declinaliune, i.licând: Mărire tatălui și a fiului și 
a Spiritului sânt.“ Se nu-și pregete a asculta și la cantorii bi- 
sericusci, cari rostesc creijiul (Simbolul credinței) dicând : „Măr
turisesc intrun botez. întru iertarea păcatelor. „Sau in Tati i 
nostru : „Și ne iartă grelele nóstre pre ciim iertăm și noi 
gureși(elor noștri!“ ele. Piefiiesce cii punicii școlari de [ re sale 
trebuii se 'nvi'le din gr; matică numai elemintele cele mai prin
cipale gramaticale, sau fontii generali cu regúlele mai principali. 
I). es. genul minierul, dcclinatiunea articulată și ne articulată, 
adieetivul, concordaren, gradurile, positiv, comparativ și super
lativ pr. și declinaliunea adiectivului concordat cu subslanliviii. 
Gramatica in școlele poporale e de lipsă <■ i lereslra la casă 
prin care vine lumina de afară ; ea este inima limbei materne, 
este ochiul limmbei omenesc! și pentru școlar perfecționarea 
cugetarei și amorului pentru limba sa marernă națională.

In § 15 p. 21 se desvollă forte bine ..Gasurile substan
tivelor.“ așa că ftlarilicând cașurile prin întrebări sub misse, 
sub inicíese, sau perantesiale. ca pentru Nominativ-cme ? sau 
ce? pentru G. a cui? pentru I). cui? pentru accusativ l’ie 
cine? sau pre ce. ce? vocativ (!) școlariul nu pole se vină 
niciodată in confesiune. Se tractâză mai încolo despre îl dccli- 
nă(ium în a, u și e. Se înțeleg«, acestea 3 declinatiunl ne ar
ticulate, despre cari a traHal intre alții cu multă rutină eruditul 

șcdlele inl'eriore. 
cuvintele predate

Müina

T. (țipariu, in Elementele de gramaticii, pentru
- Sunt prea inge 
in i> li'iiin de pre

míos alese
pag. 27

esemplele sau

1.
Gardul,

•)
(im di na

3. 
cade.

Giditid lată taie.
Elimina mama arde.
Vaca, vecina pasik).

Asemenea. în Tema (pag. 27.) „Forma(i
cuvintele urinălore. așa ca cuvântul a! treilea

1.
Prigul strică

3. 
plantele.

Florea place fetele.
Domna crede servilii rea.

spune ceva sora.

propuseliiinl din
se fie în Dativ..

Se propun in acosta gramatică și 3 paradigme a. Deeli- 
m'diunei articulați', în a (Dpmnă) în u (Domnii) în e (frate) 
Tole pă (ile cuventărei sunt, tractate destul de copios. - - arlichi, 
pronume, numeral etc. âr tractatul Verbului nu lasă nimic de 
dorit, nici cu privire la teorie, nici cu privire la partea de 
aplicaliime.

Vorbii au iliar „siun‘ este conjugat pre pag. 73 cu 2 timpuri: 
Presente > i imperfect.. Agest verb, ca infinitiv esse (fire) are și 
perfect, ca „ii:i.“ perf. II. „furăm,“ prea perfect 1. „fusem" sau 

„fusesem." ITe perf. II. am fost, fulurtil 1. „voiu li,“ 
futnriil 11. „voiu ii fost.“ Sunt o sumedenia de gramatici și 
limbisli astădi, cari er ’și jocă rolul Ionel ic și aici, abătându-se 
dela sacrele și regulatele forme gramaticale, când scriu fără 
păsare: „Eu sunt.“ Despre acest verb tracteză autorul separat 
la pag. 91. Verbul „am“ dela. rădăcina pare pag. 74 (avere) 
încă se pune în 2 timpuri, Presentul indicativ și presentnl opta
tiv. In paradigma p. 82 acest verb auxiiiază pre verbul „arare“ 
în perfectul HI. pre perf. II.

Verbul ausiliar „voiu“ are numai un timp, Presintele 
indicativ. Sunt forte bine întocmite și Paradigmele de cojugă- 
(inne, în cadrul cărora se delinieză tote 4 eonjugătimiile; ma 
în rubrica perntru conjiigăliunea I. se arată verbele de 3 forme: 
ar, lucru, lăcrimez, II. conjug, tac, umplu, III. cern. cj. III.

Che.ramiea /><• domeniul coronei ( Romania.)

„dorm," „doresc". Aceste vorbe de paradigmă se conjugă prin 
Iote timpuriii' mod : indicativ. ■

Ge se (ini' de § 57. „Modul conjunctiv'-' în formarea per
fectului, deși este acesta după Iotă regula sacră gramticală, 
unde ad: se formeză, punând în naintea Infinitivului scurt 
imperf«®lul verbului „vrere,, ca,

1. vream ara, umplea, cerne, diirmi,
2. vreai ara,
3 vi ea ara, ■ nu este prea în us la poporul ardelean, 

mai mult ca un provincialism, pre carea noi l’ain anijit 
căntăndii-se în un vers din părțile ungiirene, unde se înlre- 
buinfeză.

„Gă pre cine dorul pasce,
,,M:ii bine nu s'ar vrut, nasce!“
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Pag. 86; se tractezá despre conjiigățiunea verbelor anomale 
cari presinlă și ele 4 coiijugâțiunl, dare, stare, lare, luare; 
avere, mânere; bere, vrere, facere; fire, scite, venire V rbe 
defective pag. 92. Pag. 93. Verbe impersonale si neutre: ploua, 
tună, fulgeră. Urmezâ. adv.rbinl: „Sus bat debele, jos pică 
negurile." Apoi prepusețiunile, conjnnctiunele (legalivele) si 
Interjecliunile p. 96. si ett acesta se linesce Partea I.

Partea II. „Sintactica.“1

1 Acrsta sintacsă e Împărțită mai Intâiu In 3 părți, capitule mai mari;
A) Concprdaxea. B) Regimea. C) Topica. Apoi I. In Propspțiuni simple și 
VÎ. InPropusețiuni compusă.

Este partea cea mai alrăgătore s¡ mai iubită a gramaticei, 
deși in genere, „ii ce Sintacsă. este, in țesctura sa forte com
plicată. Aici se tractăză nu de pârli singuratice ale orâțiunei, 
ci de părțile singuratice din forma și legătura espresitmilor, 
cuvintelor, dicerilor și cugetărilor, puse s¡ vărsate in forme 
regulate de limbă vorbită; adoperale legilor de logică gramaticala, 
după natura și eufonia limbei proprie naționale. Se înțelege 
de sine, că limba română, ca o limba măreață și abundantă, in 
espresium, eufonii, și forme characteristicc, ma ca o limbă 
veche și cu trecut istoric; ma ca o limbă trecută prin multe 
și varii epoce de desvoltaie și modificare istorică, cu multe limbi, 
în multe perinde fiind în atingere și fiind influințată, ma, în 
line ca o limba, intre limbele dassice, de o cultură indo euro
peană treime se presinte o Sintaxă a cugetârei românesc!
esprimate în forme orale și vii din cele mai remarcabile, 
frumóse și interesante !...

In Sintaxa de carea vorbim, s'a depus în tractare scolas
tică, tote regúlele cele mai fundamentele și exigente, ma pote 
mai multe, ca și cum sar ii cerut. Unele bucăți oi- leețiunl 
(tractate) sunt tractate, in cât le încântă, pre cât de simplu, 
pre atât și de amplificat totodată 1 Est mod, pre pag. 2 se 
lăsăm se urmeze in totalitate § 3. „Trădarea subiectului

„Subiectul stă totdeauna in nominativ, pentru aceea no
minativul se dice cașul subiectului.

Subiectul pote fi:
1. Substantiv pr: școlariul scrie, florile înfloresc. Insă 

subiectul pote fi și.
2. Un pronume, care suplinesce locul numerimii; pr: el 

cetesc etc.
3. Un adiectiv, un numeral sau ori și care alt cuvânt pus 

în locul numelui pr: Fricoșii fug. Unul scrie.
4. Infinitivul, ba chiar și părțile cuvăntărei neschimbate 

pot se fie subiect, pe: A minți e păcat. „Pre“ este prepuseținne.
5. Subiectul nu se esprimă, nici nu se scrie totdeauna în 

propusețiune, ci une ori numai se subînțelege, in acest cas 
subiectul este persona verbului de predicat; d. es. Fugi! Aci 
se subînțelege subiectul - tu. Scrieți! voi.

Temă: Spuneți câte o propusețiune în care subiectul se fie,
1. un nume propriu ,de persona;
2. un nume apelativ
3. un pronume,
4. mi adiectiv și 
â. un numeral!“
Din § 4. Predicatul (pag. 3) se lăsăm se urmeze.
„2. Sunt inse unele verbe (neutre) și mai ales rellexive 

cari numai de sine punéndu-se lângă subiect — singure nu pot: 
forma predicatul propuseținnei, pentrucă nus în stare a spune 
ceva de plin, despre subiect, ci ca se arele de plin starea 
subiectului, au lipsă încă și de alt cuvent, care se urmeze după 
ele. Așa d. es. când am dice: Fratele se numesce, stelele se 
par, lenosil remân; aci după formă se văd a fi trei propuse- 
țiunl, ale căror subiecte sunt: fratele, stelele și lenosil iară 
verbele de predicat: se numesce, se par, remân; inse nici imul 
din verbele acestea nu spune judecată ori cugetare de plină și 
înțelese, pentru că nu se spune deplin cum se numesce fratele, 
cum se par stelele, și cum remân lenosil, de aceea au lipsă 
încă de un cuvănt, care pus după ele, se arete deplin cum se 
numesce fratele, cum se par Stelele și cum remân lenosil? 
Deci dacă vom pune lângă fiecare din verbele acestea un cuvent, 
care se ajute pre verb, atunci se va spune judecata deplină 
despre subiect.

De vom dice ori vom scrie: Fratele se numesce Antoniu; 

Stele se par mici și lenosil remân nepricepuțl, in acest cas 
judecata, despre subiect e spusă așa. cât se pote înțelege. Aci 
cuvântul, Antoniu, mici, nepricepuțl se <Jie nume predicative și 
verbul numai în legătură cu ele formeză predicat, iară verbul, 
se numesce se par, remân, leagă pro subiecții numele pre
dicativ ca și verbul ajutător suin etc. Drept aceea, a) Când 
verbul e în stare, ca singur se formeze predicat, ca iu prep, 
focul arde atunci se dice că verbul predicativ este nedepen
dent, etc.

b) Daca verbul numai cu ajutorul cuvântului ce urmezâ 
după el formeză predicat, el se dice dependent : . atârnător 
ca și în propusețiunile: Fratele (subiect) se numesce Antoniu 
(pred.) Numele care în legătură cu verbul formeză predicatul se 
dice „Nume predicativ sau complement.

3. Numele predicativ pote fi substantiv ori adiectiv.
a) Când numele predicativ este adiectiv se concordă eu 

subiectul in genumăr și cas; d. es. Omul este muritor, etc. etc.
b) Când numele predicativ este substantiv și copula nu 

are altă însemnare, de cât că legă pre predicat de subiect, 
atunci substantivul predicativ se concordă eu subiectul in număr 
și cas. pr. Florea este plantă, boii sunt animale.

c) Dacă copula, orí alt verb care, leagă pre predicat cu 
subiectul poftesce după sine alt cas, nu cașul subiectului, atunci 
numele predicativ se pune in cașul poftit de copula ori de 
verb; d. es. Cartea este a școlarului. Luntrea române pre apă.

4. Când numele predicativ stă in loc de adiectiv, aseme
nea se pune în cas cu prepusățiune; d. es. Eu suni in linisee.

Pag. 5. se trece la propiisățiunea simplă pură și ampli
ficată. Aieia se tractează forte frumos despre: Determinățiunea 
subiectivă și predicativă. I). es. școlarul diligent (determ. subi.) 
învață bine (determ. pred.) Cari alt cum se tractează întocmai 
pre larg, la regiunea verbelor, unde occ.ur verbe, ce poftesc 
Genetiv, Dativ Acusativ, Dativ și Acusaliv, pr. și două Acusa- 
tiv; pag. 17. 18. 19. -

Pre pag. 9. se trădează despre „atribut“ pre pag. 10 despre 
Apusățiune.

La concordarea verbului cu subiectul sau adus două regiile 
pre cari înulțl le desconsideră, deși forte necesari, anume.

a) Dacă în propusețiune sunt mai multe subiecte în n. 
sing. legate prin legățiunea ..și" verbul pote sla in singular 
ori plural.

Es. Calul și boul pasee: sau Calul și boul pasc.
b) Er dacă ca subiect sunt persone diferite, verbul se con

cordă cu persona cea mai dintâiu după gramatică. Es. Eu și 
tu avem bani.

Nu putem, asemenea omitte următorele 2 regule la con
cordarea adjectivului p. 9. § 8.

a) Dacă sunt două sau mai multe subiecte de gen divers 
adjectivul predicativ stă în genul masculin; d. e. Regele și 
regina sunt onorați.

b) Dacă subiectele sunt lucruri, adiectivui predicativ sau 
se concordă cu cel din urmă: d. e. pânea și banii sunt pre- 
țioșl, sau se pune in genul femenin n. plural; cf. es. Pânea și 
banii sunt prețiose.

B. Regimea suppedileză cele mai bune regule și necesari, 
atât ca formă cât și ca fond. Aici se trădează de regia verbe
lor până la verbele cu 2 acusative. D. es. Creștinii numesc pre 
Christos, Mântuitorii!; asemenea regulei cu 2 acusative din 
sintacsa limbei latine: „Perieles hăcuit, colle</am, in praetura, 
Sofoclem.“ Tot la acest loc se tractează de acv.sativul persouei 
și de acusativul lucrului. D. es. Învățătorul învață pre școlar, 
carte. Urmezâ: Regimea adiectivelor. substantivelor, prepuse- 
țiunilor, adverbialor și a prepusățiunilor.

In fine § 26. Speciele propuseținnei simple. .— P. II 
Propiisățiunea compusă.

C. Topica sau localisarea, cu un adaus „Despre analisare.“ 
p. 32.

Partea III.

Ortografica și ortoepică.

Se tractează forte minuțios și cu interes pentru desvol- 
tarea talentului de cetire și scriere din partea elevului. Ca se 
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recensâm și acésta parte, ar ii un lucru, ce near costa mult 
timp și scrier; Lectorele și docentul se va convinge despre 
importanta ei, dacá o va studia Cu diliginfil. Cu tote acestea 
am păcătui in c intra regalelor de recensiune, dacă nu am re
produc«! aici pag. 16. § 10 p. 2.

rl)acă () stă în silaba a dóua de la capăt și in silaba
finală tirméza a sau e ca în pomă. jióme, atunci 0 se pro
bantă cu sunet plecat spre a ca și oa pr. portă, pórte. Acest
o plecat spre a are sunet derivat, și spre al distinge de 0
original se în sanmă cu accentul (!) scriind: poma póme, pórte 
a acésta regula eruditul auctor face o notă pre cât de ne. 
nvineibilă la critică, pre atât de bine venită.

*) In acest punct se văd a-șl contradice cei, ce susțin și 
propagă sistemul do scriere al fonetismului din punct de pur- 
cedere al simpificârei, și totuși serrín, poamă, poame, poartă, 
poarte, ceapă, peana, in loc de pomă, • portă, cepa etc. ca 
și când ar fi mai simplu și mai ușor, de a scrie ea și o«, de 
cât é și <>. - - Tot așa ’șl contrazic și aceia, cari luptând pentru 
sistemul fonetismului pur(?)că adecă așa să se scrie cum se 
pronunță (?) și in năsuinfa. lor de simplificare scriu: Păstor, 
păcurar, oeh (de scrie ochi e plural, de scie ochiu 'șl taie 
crengii risum terieatis!) mănunch; în loc de păstorie ochiu 
etc. măntmehiu ele. pre cum se vor nisiii fonetelistii a elimina 
pre U din finea cuvintelor, este un lucru neconte.-tabil, că 
acesta a esistat la capătul cuvintelor de atunci, de cănd au 
începui a st! stători formele limbei. Dovedescc acésta și împre
jurarea, că în unele cașuri e neapărat de lipsă, cum e la ar

ticularea cuvintelor de II. declinațiune, unde pentru de a putea 
lega articlul de nume, avem lipsă neîncunjurată de intrepunerea 
lui u (la ce sel mai și întrepunem când este?) scriind Domn, 
și articulând Domn-u-l (Inconvenient antinome!) Tot așa și la 
usuarea prenumelor in legătură cu verbul; pr. pus-u-l’ai; 
duc-u-mă. Se abstrage aci de la dialectul macedo-român !

In genere vorbind, ori ce critic ne preocupat trebtie se laude 
pre auctor, in fond și în formă, deși tipariul este nu tocmai 
corespunselor, mai cu séma pentru o carte de studiu și de 
școlă. Și ori ce pedagog cu școlă, trebu : se admire pacința, ce 
se vede în espunerea pârtii de aplicățiune pentru acest manual. 
In genere vorbind, este pentru școlele poporale, acest Manual, 
una din cele mai bune și copióse gramatici. Drept aaceea o 
recomandăm învățătorilor noștri! ca Manual bun și vast, pentru 
propunerea gramaticei în școlele poporale, acărei propunere este 
una din problemele teoriei inslrucțive, de cea mai mare impor
tantă.

Putini bărbați sunt înse in diecesa Gherlei, înțelegem pre
oți, cari se fi desvoltat pre terenul instructiunei, lucrări atât de 
bune și corecte ca Rev. D. anelor, de care este vorba. Dacă 
vom cugeta la operele sale pre teren bisericesc literar, pro teren 
școlastic, și pre teren chiar politic istoric, ma filosofic et
nologic - ca în Recensiunea numită: „Calendaristică“fată de
S. Mangiunea sub numele Argirobarb, treime se privim în densul 
pre un Cipariu al diecesei Gherlane.

Censorul.

Aman séu Jom Purim.
Tragi'die in 5 acte, cu un prolog.

(Urinare)

SCENA P.

(Se reprcsinla Salonul lui Ahasver.)

Aliasvcr. Aman.

Alias eer.

Din nou, am iara lipsă, di! al teu strat luminat, 
De aceea adí la mine pie tine te-ani chemat.

Aman.

Pre bine, o! Ahasver, al meu Domn și imn Rege.

A has cer.

Ascultă dará Aman, pricepe și înțelege.
Gu ce aș sci mai bine, mai bin’ se-npodobesc
Pre omul, cel iubesce al meu suflet regesc?
Ge prelin ar sci se afle un Rege, pre păinenl 
Se resplătescâ densul pre un om din Regnu-i sânt? 
Ah! Spune-mi ce mărire, ma ce ceremonii,
Se dau, se fac, o, spunem!, de cumva pofl se scil? 
A mea generosă, nu sci să se restringa.
Pre Ahasver in daruri, cin" pote sel învingă? 
Și-apoi, când este vorba pre mi om, se resplătese, 
Prin care numai, numai, eu pot se mai trăiesc?... 
lin sfat cu inteleptiune și acum jiote mitrescl!

Aman.

(hiparle : Cugetând că el este omul demn de resplată)

Din nou, pre a mea frunte măriri împărătesei.

Ahasver.

Deci, spuneml mai in grabă, ’ml spune a ta părere. 
Pre cum a mea inimă poftesce și ’ti cere;

.4 mân.

Și sciu că ce voiu <Jice, ma ce-R voiti sfătui, 
0! Rege devei ordin, de loc a se-mplini.

Ahasver.
Și ce sfat bun, ce vorbă, eu nu fam înplinil,
Și ce dorință cândva ti s'a zădărnicit?

Aman.

0! Găt de bun est! Rege, acesta sciu prea bine 
Și cred că și de acuma vei fi așa eu mine?!

.4 hasrer.

Un Rege, bun se fie, și Ceriul încă cere, 
Căci bunătatea este Regelui dotere;
Pre Sore și jire Stele, jire tronul meu răgesc 
O! Aman, bunătatea e darii sublim, ceresc.

Aman.

Pre omul, al leu suflet, ce vrea al onora. 
()! Rege, cit a ta haină sel lași a se îmbrăca. 
Pre etilül teu cel ager însuși se călărescă, 
Pre cii|i șe-i strălucea «‘a corona sa regescă. 
Dar ea se fie mare onórea. dacă "R jilace 
Cu haina ta domnescă,Jkcil cine se-1 îmbrace? 
„Ilârbatnl, ce 'intre alții e cu întâietate.“' 
Și acesta «y«, călare, _el ducă prin cetate 
Sel ducă și se strige: se face așa
(hi cel, ce Domnitoriul, roieSce ăl onora !“

Ahasrer.

Grăbesce dar, și caută versi mintal cel răgesc.
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Și scote afară, calul cel mândru 'mperătesc, — 
Crăbesce apoi și caută corona strălucită

Aman. (Inlrerupâiidul.i

La inulțî ani se trăiască, Ahasverul nostru Ren !

.4 hasrer. ,

îmbracă ’ncoroneză cu mâna ta iubită, 
îmbracă fără preget, se scit pre Mardocheu.

Aman. (ca cera) 
Ah!

Ahasrer.

Și se ai grijă, corona bin’ sei sl.ee,
Ér haina 'mperălescă ca mine se o iee.

Aman. 
Ah!

Ahasrer.

Și se ai grijă ca frentil cel frumos
De aur, ce lucesce, sel țină iu mâna sa... 
Pre strade și pre drumuri vei merge tu pre jos 
Pré lângă el și începe continu a striga.
„.lș« se face celui, ce este credincios!*

Aman. 
Ah!

A hasrer.

Ma înca-i tjice mulținiei adunate,
Ce a sta privind prin Susa, frumosa mea cetate. 
„Plecați genunchii voștri!, în sânta adorare, 
Așa voesce al nostru puternic Rege, mare.

Aman.
Ah!

A hasrer.

Și încă în grabă, acest ordin plinescc. 
De ce a ta privire se tulbură 'n negresce?

Aman.

Și eu chiar se fiu omhi, acesta se o fac. 
Cu Mardocheu. Evreul?

.4 hasrer.

Și nu-țl este pre plac? — — —
Au nu diseșî tu însuți sel ducă prin cetate, 
Bărbatul ce între alții c cu întâietate?

Aman

Și ce merit făcuse, Evreul Mardocheu?

Ahasrer.

De nu scii "ți voiu spune, ascultă dară en.
Acuma întro nopte eu nu putriin durmi,
(Amar, când nu se putea sânțirea linisci)
Și ca se-mi trecă noptea, mai iute, mai în grabă 
(Ce crâncenă e noptea, când somnul e pribeg! 
Lăsatam ca se între Euniichil se-mi cetescă 
Din cronice, inimami puțin so liniscescă.
Și când cetiră, capitlul că eu se mor eram 
Prin Teresiu și prin Bigtan, de alor plan de nu dam, 
0 palidă roață se puse prea mea frunte 
(Ce trist când în memoria 'ți vin intimplărl cunte !
Și am întrebat de onorea, ce doră s’a făcut 
Lui Mardocheu, căci dènsul al lor plan la seini,

Mi s’a respuns: „Onore și daruri Mardocheu
Nu a primit !" Pre densul sel onoreze adi vreu!
Te du și cum grăitam așa vei face lui.
Tot omul se pricepă resplata Regelui!

Aman.
Ah! Ah!

A hasrer.

Me lasă singur, ’ți dic acum, poți merge!

Aman (depărtâduse)

Ah! Ah! 0! Morte vino, din lume, vin me scerge.

(Cortina cade)

SY’A’ALl I /.

Rigla, Setar, Zeres.

(Amin, fără consciintă se duce acasă de Iiigta și ¡Setar.)

Zeres.

Pre Armuzd, vai, pre Armuzd, vai, ce văd ochii mei?
— E mort la veci, cine ? Ah ! Ceriule și Rei !

Huita.

Cădu lovit la Portă, lovit ca și de gută.

Setar.

Linisce. cer linisce!... 0! Zeres, me ascultă!...

Higta.

A tost la Rege, crede și de la el eșind.
La Portă am vădut etitnai, pre Mardocheu, privind
Că cade, se restornă, și noi lam apucat,
Și aci la a sa casă - cu greu lam transportat.

Zeres. (cădind jos)

0! Mardocheu, tot densul, — vai lume mor și eu.

Setar.

Privesce - aci, colegă, un ren lângă alt ren.

Unita.

Aid. frate, noi pro Aainan, în sus se-1 ridicăm.

Setar.

E bine (iidicâdu-l ambii) — dar scii frate că n’o se-1 
deseeptăm!]

.Iwzci) (desceptându-se)

Ah ! Lume ’nșelătbre, viața nențelSsă.
Ah! Beilor, durere în pept, ce ne apasă.
Dar rabdă, rabdă sulletu, săfocă-țl chinul greu,
— Vai niulțl Monștrii vedutain acum în somnul meu.

(El privesce la Zeres )

Dar ce este cu tine o!.Servitor iubit,
Vai, iacă, mortă este -— și nu ve in grozițl

Iii gin.

Vedindu-te pre line că zaci, fără putere 
Cădit Iar' consciință sermana la muiere.
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.Ii/moî. (Se aruncă pre densa,)

O! scolăte desceptă femea, (Jilele mele!...
Șl tote vor fi bune, deși adl tote-s rele.
Ah! Ce mi-ai făcut mie. mișel de Mardocheu, ■ - 
Vai, ce am pățit astăcjl! ... La tiu’ când cuget eu, 
Se pare că Tartarul ’1 văd în naintea mea.
Muierea, vai, muierea e mortă acum ea.
0! Reule. de mine tu nai adl nici o scire.
0! Zeres, — mor eu eră, revinățl in simțire!

(El recade jos, fără consciință.j

liii/ta.

Vai, vai, din nou murit’a și morțl sunt amândoi.
Se mergem deci afară, la ce stăm aci noi.
Se vină Servi și Serve ! Se facem cunoscut
La Rege, ca pre Aman el nul are mai mult.

Zeres.
(<iesclii<liudu-și ochii și privind in jar, vede pre Aman, căcjut jos.)

Se,tar.

0 ! iacă ea se scolă și ochii ia deschis.

Zeres.

Vai mort e, nu se scolă, trecuta’-n Paradis.

Bii/ta.

Ba, crede, o, minune! Aman se desceptă, 
Vedendu-te pre tine căd’ita -- amar le-a plâns...
Din nou. cădu el iară și iacă-l unde stă,

Zeres.

Abia pot crede însă ; viața-i sa slins 
De mult, și acolo-n curte. acolo la l’alal.
Palat regesc se fii tu. se iii tu blăstămat!. ..
Iubite Aman, scolă; le plâng și tu nu sciT,
Iubite Aman, scolă, pre lume mai revii

(Se lasă plângând pe el.)

(Cortina cade.)

SCENA Vil.

Aman, Zeres.

Amari.

O! Rege nu mui asta de nu ai Ii făcut!
Mai bine a mea viață, so cei, de ai fi vrut!.. .
Dușmanul se se-n nalțe eu nu am cugetat.
Fatal este destinul, fatal și ne îndurat.
Și î.ică eu, ea Aman, sel duc în triamf, dcu!
Și susa se, me vadă, pre jos, — și' el călare :
Amara dejosire, suplicii, auguriu rău !
I’re dei, aș vrea mai bine, se mor în graba mare, 
Se mor, se es din lume, se mor, se nu trăiesc. 
Cu Aman, el Mardoche, amar me îngrozesc ! 
Dar nu, murivá totuși - Evreul urgisit.
Ahasver, o! Ahasver, acésta a întărit.

Zeres.

Un semn pré rău se-țl fie, o ! Aman, dragul meu.
Că tu te pleci acum, scit cui? -- Lui Mardocheu!... 
Io ’ți spun, ’ți suin soția, de densul le fercsce,
De el se ai tu téma, pân’ viu e și trăicsce.
Ce tainic este timpul de mâni, când nu se scie,
De unde, de la cine, năcasul o se-țl vie;
Ființa, ce în lume, o cred! de încapace, 
Adeseori produce, ce nai gândit și face. 
Ai grijă, a ta sleuă, se napucc a negri, 
Cu greu vei face-o ârășl se ’ncepă a luci.
Dar nu! Curagiu o! Aman, se nu uiți cine ai fost, 
Bărbat vârtos în fapte la gură și la rost, 
Trecutul teu acuma se-țl dé îmbărbătare.
Se nu te temi, o! Aman de ori și ce înlimplare. 
Prin Susa ’I vei duce in Iriuinf pre Mardoche, 
Și după acea îndată ltia-i vei capul său.
Conjurate pre Orinuzd, pre Susa te conjur, 
Ah! jóra resbunare, privesce și eu jur.
Se numi vii înainte, aci-n Palatul teu,
Pân mii aduce eu tine capul lui Mardocheu !

(Cortina cade.)

---------- -- ♦ ♦ ----------

SOIRI MÉRUNTE
Necrolog. Mariora Cz. Vlassa după un morb greu 

și scurt împărtășită fiind cu ss. sacramente ale muri
bunzilor și-a dat tînerul ei suflet în manile Creatorului la 
25 Dec., orele 12 met,Iul nopții, m al 19-lea an al vieții 
sale. Remășițele pămentesci ale defunctei sa înmormântat 
Joi 26 I. c. la 2 ore d. a. în 'cimiterul gr.-cat. din 
loc. Fiei țerina ușoră și memoria binecuvântată!

Serbările de instalare a Mult Onor. Domn protopop Simeon 
Monda de paroch gr.-or. al Bistriței, ce sa ținut Duminecii în 
22 Decenivre n. 1901. după următorul Program: 1 la 10 1/a 6re 
a. m. serviciu divin și instalare oficiosă în capela gr.-or. 2. La 
8 ore sera cină comună â la carte în hotelul „Sahling“. Atât 
la instalare cât și la cina comună a luat parte un ales și 
numeros public.

Atentatul contra lui Roosevelt. Din Paris se telegrafează 
că diarele deacolo publică amănunte despre un atentat săvîrșit 
contra actualului president al Statelor-Unite. Pe când Roosevelt 
se plimba adică în societatea ambasadorului englez Pauncefotte, 
un anarchist a năvălit asupra lui se-1 omore cu boxul. Ro- 

osevelt însă, care este un atlet vestit, a apărat lovitura și i-a 
tras una cu pumnul în cap agresorului în cât acesla a cădut 
la păment aprópe leșinat.

2 milióne și jumătate jucate în cărți. I,)iarele maghiare și 
cele din Viena aduc amănunte despre jocul de cărți ce a avut 
loc în Viena, la lokey Club, între contele polon Potocky, și 
intre Szemere Miklós, In jocul acesta contele polon a per- 
dut 2 mii. și jumătate. Din acésta sumă Szemese a câștigat 
2 milióne și 75 000 coróne ér restul l’a câștigat un aristocrat 
austriac

După cum se scrie din Viena, M. Sa Monarchul audind 
despre acésta risipă de bani, s’a pronunțat forte aspru în contra 

- jocului de hasard.
Producere de gaz pentru acetylen din petroleu brut. Re

vista engleză . Petróleum“ raportează despre o invenție de mare 
însămnătate și adecă: producerea gazului de acetylen din petroleu 
brut; după încercările făcute se produc din un picior cubic de 
petroleu 1500 piciére cub. de gaz. Este cunoscut că lumina 
acetylenului întrece în privința frumsețil și ieftinătățil pe cea 

i electrică; după noua metodă îi este asigurată scestei lumini o 
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Introducere universală, deore-ce costul ei se reduce» la un mi
nimum ; se lucră intr’iicolo, ca orf-ce pericol de explosie se fie 
delâturat.

APEL.
în vederea consimțementului general, cu cmc publicul 

român a întimpinat inițiativa „As »ciațimiii" : de a pune obiceiul 
felicitărilor de Anul nou. în serviciul culturei nostre naționale, 

subsemnatul birou adreseză acum, in preseara unei none 
aniversări, un călduros apel călră toți iubitorii eulturei poporu
lui românesc, ca și de astădată se adopte in număr cât se 
pâte mai mare rescmnpărars fondului ..Casei Naționale.“

Lista rescmnpărărilor se va publica în (Jiare și in o mică 
publicațiune festivă, ce pe dina Anului nou se va trimite tutu
ror personelor, cart îșt vor resci-mipera felicitările.

Pe acestă cale vom menține părțile frmnose și plăcute 
ale obiceiului felicitărilor, ne vom reaminti prietinii noștril. și 
ei îșl vor aduce a r.inte de noi, - gândurile nostre se vor în
tâlni, și uniți prin un frumos act al iubirii de neam, vom săr
bători laolaltă noua aniversare cu inimi încăldite de cele mai 
nobile sentimente. Pe altă parte vom fi scutiți de o mare pier
dere de timp și de eventualitatea penibilă, dar numai cu greu 
evitabilă, de a trece cu vedere i la felicitările de Anul nou pe 
care-va. dintre prietinii noștri.

La începutul secolului în cari' am intrat vom ridica prin 
obolul nostru pentru fondul .Casei Naționale,“ un frumos mo
nument începuturilor culturale ale poporului românesc.

Sibiiu. la 18 Decembre 1901.

Biroul ..A soci ați unii pentru literatura, română și cultura 
poporului român.“

Bibliografiă.
A aparul :

Dr. Mihai Szabo: Drepturile și dătorințele învățătorilor ro
mâni. a apărut și in tradu-i rea românescă. datorită *d-lui  Aug. 
Zaslo, prof. Arad și costa cor. 5 20 Iii.

Învățătorii an acum dbue prețiose volume, cari se ocupă cu 
drepturile și dătorințele lor, bărbați specialiști voi Cerceta întru 
cât e mai preferabila una celeialalle. De altcum e seini, că 
scirea d-lui Szabo a fost bine primită de dăscălimea magiară 
și d-sa ca specialist a și avut posibilitatea să cunoscă mai bine 
ca ori ce, tâlcuirea feliuritelor ordinațiuni 'ministeriale dale în 
trebile scolastice. Tot la d-sa in Becicherecul mare se mai 
pot comanda urmâtorele scrieri în limba magiară: „Administra
ția comunală a invățămmtului poporal,’ „Evidența termine- 
lor pentru agendele învățăminlulm poporal” „Despre asilele 
de copil" — ș. a. tbte lucrări de mult folos învățătorilor.

♦

A apărut „Calindarul poporului“ pe anul comun 1902. 
(editura tipografiei pe acțiuni în Sibiiu) cu un cuprins variat 
și ilustrați uni frmnose. Se pote comanda dela „Tipografa" so
cietăți pe acțiuni în Sibiiu.

Sub titlul „0 fată de Tarabostos“ roman de pe timpul 
Dacilor scris de Til Chitul, tomul 1. a apărut în editura tipo
grafiei diecesane în Gherla. Opul este forte interesant cu pri
virea la istoria vechia și la poporul român. Se estinde pe 270 
pagini format 8° și costă turnai 1 cor. 50 fii. plus porto. Se 
pote comanda delà tipografia diecesaaă din Gherla.

Beeomândăm cu căldură acest roman interesant și fru
mos tuturor cetitorilor noștri.

„Biblioteca Șatenului“ Nr. 2. a apărut și cuprinde o mul
țime d® Colinde de crăciun culese din Câmpia Ardealului de 
Th. A. Bogdan învățător în loc. Prețul unui esemplar 20 filer! 
pl. porto.

Se pote comanda delà autor și delà tipografia A. Baciu 
in Bistriță.

Nou abonament
la

„REVISTA ILUSTRATA“ 

foiă enciclopedică literară.
Revista Ilustrată“ apare de 2 ori pe lună și costă

Pe un an...................................6 oor. (3 fi.)
Pentru românia și streinătate 8 franci

..Revista 
Onișor advocat, 
dai recuriațelor

Ilustrată" pe anul viitor 1902 va fi redactată de I)-l Dr. Victor 
și va primi un alt format și clișeu titular frumos și bine aeom- 
moderne.

Tipografia A. Baciu, Bistrița, strada Lemnelor 44.



REVISTA ILUSTRATĂ

Tipografia A Baciu
Bistriță, str. Lemnelor

4 <4

tipografia, provedutăAducem la cunoștința on. public acesta nouă

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

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

scurt timp, precum:

Tipărituri de bancă, 
BILETE DE VISITĂ 

Cărți și broșuri,
Foi periodice, 

Bilete de logodnă, 
Invitări la nuntă,

ANUNȚURI,

♦

Registre,
BILANȚURI,

Compturi, 
PREȚURÎ-CURENTE

. Ouverte,
Anunțuri funebrale, 

CIRCULARE.

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

și mai moderate prețuri.

Transportul comandelor dela 10 corone in sus ü 
plătesce tipografia.

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

Tipografia A. Baciu
Bistriță, str. Lemnelor 44.


