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«ALMANAHULwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA SCRIITORILOR DELA NOI»

este scos la lumină cu gândul, de a prezintă publi
cului românesc de pretutindeni, mănunchiul scri
itorilor  români în viaţ ă din Transilvania, Un
garia şi Banat, sau cel puţ in originari de aici.

■ Nizuinţ a subscrisului, de a prezintă un tablou 
cu iotului complet al acestor scriitori, n’a izbutit aşa 
pe deplin, precum aş fi dorii. Câţ iva scriitori au 
dat putină luare aminte apelurilor făcute în acest 
scop, iar pe doi, deşi ar fi avut loc aci, nu i-am 
mai puiuţ învitâ la colaborare.

Almanahul este arangeat nu după valoarea 
scriitorilor, pe care a o determină nu eu sunt che
mai, ci după principiul variaţ iunei. Aşezarea piese
lor mai nainte sau mai îndărăt, rog dar a nu fi  
socotită ca o clasificare a autorilor.

Am scos la iveală şi scriitori, cari unor cercuri 
ale obşiei româneşti vor fi poate puţ in cunoscuţ i, ori  
chiar necunoscuţ i. Dar, pentru ca tabloul talentelor 
literare dela noi, să fie cât de cât complet, trebuiă 
să-i pun. Şi apoi, în ori-ce mănunchiu de flori  —  
crezut — în apropierea ,trandafirilor, se face bine şi 
câte o viorea smerită...

Or ăst ic, Octomvrie, 1911.

am

Sebastian Bornemisa,
stud. în filosofie.



•!.
3S•*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\

1

;

I \zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■

H :YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■

Ă.

i

\
.!

:1

Ii

K\

!

î

I
■<

!.
!

£l
:
I a -

*

:
t\•*.

AwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •
■



\wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ALMA NAH



ANDREIU BÂRSEANU.

Născut în 17 Oct. v. 1858 
în Dârstele-Braşovului, din fa
milie de preot. A studiat în 
Braşov, Viena şi Miinchen. Din 
1881 profesor, mai întâiu la 
gimnaziu, şi apoi la şcoala co
mercială sup. română din Bra
şov. Membru al „Academiei 
Române" şi preşed. al „Aso- 
ciaţ iunei". Trăieşte în Sibiiu.

A publicat:

1. „Doine şi strigături din Ar
deal", în colaborare cu Dr. 
1. U. larnik, (ed. I. Buc. 1885.)

2. „Din  traista lui Moş Stoica" 
o colecţ iune de anecdote 
poporale.

3. „Cincizeci de colinde", (ediţ . I. Braşov, 1890).
4. „loan Lâpedatu", discurs comemorativ, Braşov, 1898.
5. „învăţ ăminte din viaţ a Metr. A. Şaguna", Braşov, 1898.
6. „Istoria şcoalelor centrale române din Braşov", Braşov, 1902.
7. A colaborat la mai multe manuale şcolare.'
8. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA tradus: „Călătoria lui Stanley prin Africa-centrală", po

vestită pentru tinerime, şi novela „Insula morţ ilor" de R. Voss.
9. A colaborat la foile: „Familia", „Convorbiri literare", „Tran

silvania" şi „Gazeta Transilvaniei".
10. A redigiat în a. 1887/8, împreună cu I. Popea, foaia „Şcoala 

şi familia".

V

ts :v.''

UN FALNIC GLAS...
(cântec nou).

Un falnic glas răsună 
Din vârfuri de Carpaţ i;
E glasul ţ ării voastre, 
Români, îl ascultaţ i:
„De veacuri fără număr 
La sânu-mi vă hrănesc; 
Nici-când nu daţ i uitării 
Pământul strămoşesc 1"
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Un glas din depărtare 
Străbate-acuma lin;
E-al Romei glas de mamă 
Din zări cu cer senin:
„Un graiu vorbit de îngeri 
Ca zestre eu v’am dat; 
Vorbiţ i-1 deci cu fală, 
Păstraji-1 neschimbat 1“ i

%
Ca tunetul de vară 
Un tulnic din păduri 
Trezeşte văi şi dealuri, 
Străbate munjii suri: 
„De câte-ori sunat-am 
In vreme de nevoi, 
Venit-au moşii voştri 
Tot cete de eroi 1“

*
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Şi noaptea din morminte 
S’aude-adese-ori,
O tainică şoptire 
Ce ’n suflet dă fiori:
„Prin mii de suferin|e 
Un nume v ’am lăsat; 
Blăstăm, blăslăm pe-acela 
Ce neamul şi-a uitat 1“

:

I Răsune acest cântec 
Prin mun|i şi prin câmpfi; 
Trezească inimi moarte, 
Aprindă inimi vii.
Iar cine neam şi ţ ară 
Nemernic va trădâ, 
Dispre|ul şi blăstămul 
Să fie plata sal

■ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi

*



IOAN AGÎRBICEANU.

S’a născut în Cenade, 
comitatul Albei-de-jos, în 
1882, 19 Sept. E preot în 
Orlat, lângă Sibiiu.

Colaborează îndeosebi 
la „Luceafărul", „Viaţ a Ro
mânească", „Tribuna" şi 
„Unirea".

Lucrări:
1. „Dela ţ ară", nuvele.
2. „în clasa cultă", nuvele.
3. „Două iubiri", nuvele.
4. „în întunerec", nuvele.

Sub presă:
„Schiţ e şi povestiri", în e- 

ditura „Librăriei Naţ io
nale" (Orăştie).YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■ }a

Luminiţ a.

Primăvara s g începuse cu secetă mare. Se roşi
seră livezile ca arse de brumă, iar dealurile erau 
pământ gol. Vitele zbierau pe câmp ziua, răcniau prin 

curţ i noaptea, iar oamenii îşi plecaseră capul adânc 
în piept. Bucatele se scumpiseră foc, de nu te puteai 
apropiâ de ele, şi-aici, în satul de munte, erau şi 
mai pipărate.

Dela Paşti până la Rusalii, odată numai s’a în
durat cerul să se întunece şi să asvârle câ|iva stropi 
mari, grei, rari. Şi făceau popii slujbe de ploaie la 

toată liturghia, şi se rugau oamenii cu ochii uscaţ i.

Dar dela Rusalii cerul se căptuşi de-odată cu 

nori grei, plini de întunerec şi de vijelie. Şi pădurile
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fidewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA brad începură să vuiască adânc, ca o cădere pu
ternică de ape mari. Şi-un fulger s’aprinse în înălţ ime, 
din Pleşea până în Măgura, zvâcni în toată lungimea 

lui, şi întunerecul începu să se coboare şi mai tare. 
în noaptea aceea din Marţ ea Rusaliilor, mulţ i creştini 
vor fi priveghiat numărând trăsnetele ce se sloboziau 

când ici, când colo, cu detunături clocotitoare prin 

păduri şi stânci.
Diminiaţ a ploua încă, şi oamenii se adunau câte 

doi, trei la vreo portiţ ă acoperită şi povestiau.

Pe drumul strâmt, plin de bolovani, care duce 

spre dealul cu citeră neagră, este o căsuţ ă de bârne, 
puţ ină, de s’o cuprindă şese oameni în braţ e. Căsuţ a 
e răsleţ ită de sat, pe deal în sus, de nici popa nu 

merge la Bobotează cu crucea acolo. Cantorii au 
scornit vestea, că femeea de acolo zăvoreşte uşa şi 
stă închisă, câtă vreme umblă popa cu botezul prin 

partea aceea de sat. Vreodată cine ştie cum va fi fost, 
dar acum baba Mâia zăceâ de mult pe pat, şi nu mai 
vorbiâ nimeni de dânsa, ca şi când n’ar mai fi pe lume.

Noroc aveâ cu fată-sa, cu Salvina. Aceasta erâ 

fată bătrână, trecuse de treizeci şi cinci, dar apucase 

se rămână aşa nemăritată.
Ploaia dela Rusalii aduse bucurie şi în casa lor. 

Ce-i drept n’aveau fânaţ e, n’aveau sămănături să se 

usuce, n’aveau vite să moară de foame. Dar aveâ 

Salvina două braţ e -tari şi-acum va căpătă de lucru 
pe la oameni.

Că în timpul cât ţ inuse seceta, babei Mâia i se 
uscă şi gâtul şi pieptul, iar din adâncul măruntaielor 
i se stârniâ ceva ce-i aduceâ ameţ eală la cap. Salvina 

n’aveâ unde să muncească, n’o chemă nimeni, şi de 
cerşit nu puteâ să cerşească. Şi, dacă nu munciâ

i

I
i
t
i
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fala,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cine amarul să se îngrijească de o femeie bol
navă, bălrână?

Când îi întindea mălaiul, Mâia de trei ori pe zi 
clătină încet din cap că nu-i trebuie, şi numai a patra 

oară îmbucă ceva. Şi ochii ei înconjuraţ i de pielifă 

zbârcită, vine|îe, priviau nemişcaţ i, dulcegi, plini 
parcă de-o apă -alburie.

Ziceâ de multe ori: „Doamne, tu fată, că rău 
înghit". Şi, după ce fata nu ziceâ nimic, după un 

răstimp întindeâ din gâtul plin de vine şi de oase, şi 
mai ziceâ o vorbă: „oare nu s’a înnourat afară?"

Şi câte odată fata trebuiâ -să iese să privească 
cerul. în răstimpul acela dintre Paşti şi Rusalii lumină 

nu s’a aprins în căsufă la cele două femei. în trei 
Dumineci a cumpărat Salvina sare de câte patru bani, 
odată ojet de cinci, şi-atâta li-a fost tot târgaşul.

Eră în casă o luminiţ ă, o luminiţ ă de ceară, pusă 

împletită pe o cruciuliţ ă afumată de lemn, pe care 
nu se mai cunoşteau sfinfii. Dar luminija aceea n’o 

aprindeau. O păstrau pe când eră să moară baba 
Mâia, să aibă şi ea ce (ineâ în mână, ca să-şi 
vadă calea luminoasă când va plecă pe drumul 
de veci.

Şi nici nu aveau lipsă s’o aprindă. în căsufă 

n’aveau de ce se împiedecă. Cele două lăvi(i înguste 

erau lângă păre)i, o lădi(ă într’un unghe), patul eră 
bătrâna în el, iar masă nu aveau. Cele trei icoane cu 
sfin)i desnădăjdui|i, cari se strâmbau ca în- muncile 

din iad, atârnau de păre|i şi nu le făceau val.
Baba Mâia nu s’a ridicat de pe oase de vreo 

doi ani. Câte odată aveâ junghiuri adânci, „se petre- 
ceâ", cum spuneâ fata, apoi iar se liniştiâ.

Dar în vremea aceasta de secetă, hrănită rău,
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MâiawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA slăbi şi mai tare din puteri. Durerile îi veneau 
mai des şi de multe ori, în chinurile ei, întindea mâna 

holbând din ochi după luminiţ ă.
Ffcta i-a adus pe popa s’o grijească, s’o împăr

tăşească cu cele sfinte.

Da-i veniâ ei aşa numai să moară, ci nu muriâ.
La Rusalii, când se întunecă, bătrâna zise:
— Are să ploaie, fată.
— Da, are să ploaie, zise aceasta.

Şi când cei dintâi picuri, izbiră pe coperişul de 

şindilă, ca un ropot dulce, ca un cântec sfânt, cele 

două femei tresăriră:
— Plouă, zise Mâia,
— Plouă, zise Salvina, şi deschise uşa să între 

în casă mirosul ploii.
Bătrâna a stat un răstimp şi-a ascultat. Apoi îşi 

măsură o cruce largă, neregulată. Când începură să se 

descarce trăsnetele unul după altul, ca dărâmări de 

stânci prăpăstioase, baba Mâia îşi măsoară altă cruce 
şi zice: „închide tu, fată, uşa. Are să vremuiască“.

Şi-a închis fata uşa, şi s’au culcat amândouă 

în lumina fulgerelor.
Dar ploaia vre-o patru zile n’a mai contenit. Câte 

odată scăpau de după dealuri vânturi mari, ce duceau 

spre Pleşa grămezi mari de nori, ca nişte turme de 
dihănii şi de uriaşi, negri, vineţ i, mânioşi, încleştaţ i 
unii într’alţ ii. Câte o ruptură de cer rămâneâ albastru 

înnalt, dar îndată alergau alţ i nori să o astupe. Şi 
vântul se opriâ apoi, şi ploaia începeâ să cadă acum, 
măruntă, deasă.

Baba Mâia şi cu fată-sa, aşteptau-aşteptau să se 

însănineze. Se împuţ inâ mălaiul, trebuiâ făină, şi Sal
vina văzu că totuş trebuie să deie creiţ arii pe lapte.

■:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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Mă-sawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA abia mai suflă, şi bucală uscată înzădar i-ar 
mai fi dai.

Ochii bătrânei în cele două zile din urmă i se 

îngălbiniseră pe la alb. Rotunzi, mici, priviau ţ intă, 
şi sămănau acum cu ochii unei cucuvăi.

l-a dus lapte ca astăzi, şi ca mâne Salvina a 
căpătat de lucru. Eră şi vremea, căci fata se asprise 

tare. Vorbiâ răstit cu bătrâna din’firea ei, căci erâ 

scurtă şi smâncită la vorbă, dar în zilele din urmă 
erâ tot mânioasă.

Diminea|a i-a pus ulcica cu lapte lângă pat, a 

luat lumini|a de pe cruce şi a aşezaf’o cu câteva chi- 
brite lângă ulcică.

— Iaca aici lapte. Aici ai şi luminija şi chibrite.
Bine, maică, bine. Să-(i ajute Dumnezeu, zise 

bătrâna când fata ieşi pe uşă.

Abia se duse Salvina, Mâia luă ulcica, şi, desli- 
pindu-şi buzele, sorbi odată, de două ori, de trei ori.
Şi băutura albă păreâ că trece - în drumul său în 

jos — peste podefe, păreâ că se adună în gropi şi 
se varsă apoi mai departe, — aşa ghiolcăniâ.

Şi Mâia de odată să sim(l mai bine. Se uşurase 

şi i se muiase parcă toate oasele.

Afară ploaia încetase de cu noapte, dar vremea - 
nu erâ senină. Nori negri, mari, petece de nori mai 
luminoşi tot călătoriau dela Apus la Răsărit. Vântul 
numai în răstâmpuri depărtate şuierâ la vreun brad 
prin apropierea căsufii, apoi iar tăceâ dintr’una.

Din pat, pe ferestu(ă, baba Mâia vedea afară. De 

câte ori n’a privit ea prin ferestru|a aceea 1 De când . 
n’are ea alta de făcut decât să se gândească, să pri
vească prin ferestruţ ă, şi să-şi aştepte moartea 1

Şi, de multe-ori gândul ei colindă departe, cu zeci
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dewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ani în urmă. îşi aminteâ de fot ce a văzut, de tot 

ce a pă|it în viaţ ă. Dar iată, acelea, ca şi când n’ar 
fi fost. Ca norii cari trec pe cer fârându-şi umbra pe 

pământ şi se duc să nu se mai întoarcă. Şi iată c’a 
rămas numai cu fatal Dar şi fata, ca şi când n’ar fi. 
Ea se duce la lucru dimineaţ a şi vine seara, şi câte 

odată nici seara.
Şi în necurmatele zile de boală, părăsită, baba 

Mâia priviâ cu dragoste, cii sfinţ enie, la luminiţ a de 
ceară. Iată că luminiţ a aceasta e singurul sprijin care 

n’o părăseşte niciodată. Ea o păzeşte acum şi va 
ajutâ-o în ceasul cel din urmă. Şi bătrâna suspina de 

multe ori: „Sfântă luminiţ ă,'sfântă ceară, sfinte albinei"

Ani întregi trecură de când nu s’a mai putut duce 

la biserică. Dar tot mai ştiâ din ce spuneâ popa, din 
ce spuneâ diacul.

Şi, în boala şi singurătatea ei, baba Mâia la lu
crurile acestea se gândeâ mai mult. îşi închipuiâ cum 

are să fie iadul cu dracii, cum are să fie raiul cu 
sfinţ ii? Iadul? D’apoi întuneric besnă, de să nu-ţ i vezi 
mâna. Şi prin întuneric cozi şi ghiare de draci, cari 
prind pe creştin şi-l duc la căldarea cu smoală să-l 
opărească, Doamne fereşte! Iadu? 0, Doamne, Doamnei 
D’apoi bivolii împungaci, ce-ar luâ în coarne femeile 
nelegiuite şi pe ucigaşii de oamenii Doamne fereşte, 
Doamne fereşte 1, - suspină bătrâna.

Dar ea n’aveâ s’ajungă în iad. Pe ea va prinde-o 

^Sfântul Petru de mână, a sprijini-o să nu cadă şi va 
întrebâ-o: „Tu eşti baba Mâia?“ Şi ea va zice:

— Eu, Sfinte Petre. — r,Cea de-a avut o fată, 
una Salvina?" va zice Sfântul. — „Da eul“ — „Cea 

de-a bolit vreme multă de tot? — „Da, eu!“ — Şi-a- 
.lunci Sfântul Petru va zurul din chei şi va găsi pelkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ceawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA potrivită. Se va deschide poarta şi Sfântul Petru 

îi va arătâ locul de hodină, în iarbă înflorită, supt un 

măr cu mere aurii.
Nu, ea nu va apucă în lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiad  î . Ce-a făcut ca să

meargă în iad? Şi are ea luminiţ a aproape. Când va 

simţ î că i se ridică nodul în gât să-i oprească răsu
flarea, aprinde luminiţ a, sfânta luminiţ ă- de ceară. Şi-a- 
tunci, chiar de-ar vreâ s’o răpească cornoraţ ii, se vor 
împrăştiâ.

In chipul acesta baba Mâia îşi făceâ o mulţ ime 
de icoane. Şi totuşi vremea îi treceâ destul de greu.

Dar astăzi când bău laptele până ’ntr’un picur, 
nu-i veneau gânduri de acestea. Astăzi priviâ dornică 
prin ferestruţ a căsuţ ii, şi-i veneau gânduri copilă
reşti. Uite, cum ar vreâ să iese puţ in afară. Numai 
aici, înaintea uşii: când a trece norul de pe soare, 
să cadă lumina pe eal Ba nu, ar vrea să meargă şi 
rnai departe, l-ar plăceâ să se coboare în sat, să vadă
cum mai stă satul. Să-l vadă pe popa şi să-l întrebe
de sănătate. Să se ’ntâlnească cu două bătrâne din 

vremea ei — Anuţ a şi Zamfira —, şi să le întrebe: 
„Oci voi ce mai faceţ i?" Şi ele să zică: „D’apoi ce 

să facem? Iacă!" Şi să meargă mai departe pe uliţ ă 
să vadă biserica. Mare şi frumoasă biserică 1 Să se 

întâlnească cu oamenii cari i-au fost vecini până a 
stat şi ea în sat. Şi oamenii să zică: „Ce-i vecină?,
ai mai venit la vale?“. Şi ea să zică: „Mai!“.

Tot aşa să umble pe uliţ ă pe unde n’a umblat de 

mult şi oamenii să zică: „Iacă şi baba Mâ»a“ . Iar copiii 
şi cei mai tineri să ’ntrebe: „Mamă, cine-i bătrâna 
aceia?", şi femeia să zică: „baba Mâia, cin’ să fie!“.

Gânduri de acestea îi veniau astăzi. Şi nu erau 

gânduri goale, erau gânduri vii, erau icoane. Şi nu
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icoanewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA reci, icoane aşa de călduţ e, de baba Mâia le 

simţ iâ căldura ca o mângâiere la inimă. Şi cercâ să 
se învârtă ’n pat, să poată vedeâ mai bine pe fereastră.

Nu, astăzi nu se gândiâ la iad şi la raiu. Azi, 
după ploaia ce ’nverzise câmpul, ar fi voit să mai fie 
odată fată mare, să pască vitele pe munte, să păşească 

pe frunzele uscate, umede acum, să se prindă cu mâna 

de-o creangă, şi picurii rămaşi pe frunze să cadă stro
pind-o pe obraz', pe iie, apoi se iese pe culme, la 

luminiş, să toarcă şi să privească vitele cum pasc, şi 
seara să vină acasă cu vitele sătule cum îs dobele. 
Se mai cugetă cât ar fi de bine să mai umble ea pe 

vârful măgurii, pe Frasinul, după fragi de pădure. Ce 

fragi se fac mai ales pe Frasinul: „buricul deştiului“ 
de mari.

!

■

r-
;•

-

■

Ori să aibă ea acum nişte pere dela dascălul cel 
bătrân din grădină. Ce perei Cumu-i ceara. Numai 
dascălul are pere de acelea în sat.

Şi cum se gândiâ aşa la câte toate, baba Mâia 

sim|iâ că se face tot mai uşoară. Dela o vreme i se 
păru că nici nu mai stă în pat. Şi pipăi bine scân
durile. Apoi, uşoară de tot, iată că sta aşa şi nu se 

mai puteâ gândi la nimic. Dar eră bine. Las’ să fie, 
că nu-i rău. Au durut-o pe ea destul oasele, au tăiat’o 

destul junghiurile ca şi cu săbii ascuţ ite. Acum, aşa 

călduţ ă, uşoară şi fără dureri stă, şi ochii par’că-i râd. 
Şi ’n casă eo linişte aşa de bunăl Şi soarele se uită 

chiar acum deodată pe cele trei ferestuţ e. Uite, ce 
pulbere de lumină 1

Deodată însă baba Mâia schimbă ochii, şi-i umplu 

cu spaimă. Simţ iâ cum vine ceva, ceva rece şi greu, 
ca o povară strivitoare. întinse mâna, dar n’ajunse 

luminiţ a de ceară. Se oţ ărî cât putu, dar luminiţ a căzu

lYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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pewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA podele. ]unghiul ce-1 simţ ise o prinse, o ’ncârligâ, 
dar bătrâna se svârcoliâ mereu s’ajungă lumini|a de 

ceară. Aşa, frământându-se, căzu pe podele şi murî, 
cu mâna întinsă după luminiţ ă.

După o grămadă de vreme, acum se coborîse 
mai întâiu din pat.

Şi prin cele trei ferestu|e lumina albă cădeâ mereu 

în casă, apropiindu-se tot mai tare de pat. Lumină 
acum trupul (apăn al Mâii, ulcica răsturnată, şi lumi
niţ a de ceară, de care n’a avut parte bătrâna.

i
>
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0CTAV1ANwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA GOGA.

S’a născut la 1881 în Ră- 
' ’ şlnari. A studiat gimnaziul în

Sibiiu şi Braşov, universita
tea în Budapesta şi Berlin.

Mai lungi călătorii de stu- - . 
- diu a făcut prin Germania, , 

Italia, Franţ a, Englitera.
De prezent e secretarul li 

terar al ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Asociaţ iunii pentru 
literatura română şi cultura 
poporului român". Trăieşte in 
Sibiiu.

mm

A început colaborarea la 
„ Tribuna" din Sibiiu şi „Fa 
milia" din Orade.

A redactat mai mulţ i ani 
revista „Luceafărul" şi trei 
ani revista „Ţ ară Noastră".

•M-

Lucrări:
1. „Poezii".

2. „Ne chianiă pământul", poezii.

3. „O seamă de cuvinte", articole pentru ţ ărani.

4. „Însemnările unui trecător", crâmpee din frământările dela noi.

Sub presă:

5. Emeric Madâch: „Tragedia omului", poem dramatic în versuri,
traducere.

TAINA

Ascultă, copile, ce-mi spune viaţ a: 

De-apururi în umbră să torci al tău gând, 

Când simţ i în pleoapă o lacrim’ arzând,

Ia sama la vreme şi-acopere-ţ i faţ a,

Să nu fie ochi să le vadă plângând.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2*
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Alături cu alţ ii te ’nşirue ’n horă 
Şi lumii plăteşfe-i cu ce-i eşti dator, 

. Fă-i patimii tale din zimbet zăvor, 
Tăcerea să-ţ i iie deapururea soră,
Să nu ştie nimeni ce rane te dori

-

.

Iar noaptea când vine şi cea|a se lasă, 

Tu trage-ţ i oblonul să n’ai mărturii, 
Şi-atunci sub tavanul ascunsei chilii,  
Despătură-)i taina ce ’n suflet te-apasă, 
Stropind-o cu lacrimi de ceasuri târzii.,.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ALEXANDRU C1URA

Născut în 15 Noemvrie 
1876 la Abrud, Munţ ii-Apu- 
se'ni, din familie de preot. 
A studiat la Blaj, Sibiiu şi 
Budapesta. Profesor la li 
ceul din Blaj din 1902.

A publicat:
j Literatură:

„Visuri  trecute", Blaj, 1903. 
„Icoane", Budapesta, 1906. 
„Aduceri aminte", Orăştie, 

1911.
Ştiinţ ă:

i „Eminescu şi Coşbuc",
£ Blaj, 1903.

. „Educaţ ia vechilor elini", 
Blaj. 1907.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■

Traduceri:
Dumas-Tatăl: „Din zilele lui Nero", Blaj, 1907.

Holoangării.

Din seara aceea băieşii din Roşia, dupăce îşi 
luară „birul" muncii de o săptămână, se pregătiau să 
plece spre casă.

Se apropiau sărbătorile şi, creştini buni cum erau, 
nu munciau în săptămâna luminată. Îşi vedeau de 

spovedanie, de biserică, unde nu prea mergeau decât 
arare.

Cum stau cu traista în spinare, plănuind un mic 
chef la Crâşma din Gura-Roşiei, unul mai bătrân, spuse, 
privind ţ intă înspre gura băii:

— Nu băgaţ i de seamă fumul, ce se prelinge
din baie?
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— wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S’o fi aprins baia, zise unul.
— Şi-o fi gătind Vâlva de cină, că acum ştie,'că 

are răgaz o săptămână 1
— $i-o fi aprins Batăl-crucea pipa.
Bătrânul nu se lăsă înduplecat şi repetă cu stă

ruinţ ă:

— Sunteţ i nişte proşti! Nu simţ iţ i mirosul de straie 
arse? Ăsta însamnă ceva. Sunt undeva oameni în pri
mejdie şi, când n’au mai avut încofr’o, şi-au sfârticat 
hainele şi le-au dat foc. Ştiau'prea bine, că fumul are 
să răzbată prin gura băii şi oamenii, înţ elegând pri
mejdia, vor merge să-i ajute.

— Dar cine să fie, baciule, că ai noştri suntem 
cu foţ ii aici ?, — întrebă un flăcăiandru.

— Ce ştiţ i voi, mă? Tu crezi că numai în Tosia 

este baie? Vezi tu dealurile estea până colo în •'.luns- 
Cornii şi în Buciumam? E o scurmăfură de soboli 
sub ele, de ar putea să se prăbuşească în ori-ce clipe-. 
Că numai puterea lui Dumnezeu le mai (ine sus. 11 o- 
loangării. cari fură aurul din băi, nu-s proşti sa mun
cească alături de noi, pentru şasă pijule. lăzi. Eiînfiă 

printr’o surpălură din Coma, — ştiu ei bine ascunzi
şurile şi se furişează până aci, lângă noi, culegând 

tot ce e mai scump din piatra băii. Sunt oameni cu 

capul a mână, trec peste vârtejuri şi se primejduesc, 
dar câştigă de zece-ori atâta aur, ca băeşii de rând... 
Câte odată apoi să primejduesc, de îi aduni bucăţ ele 
din fundul vîrtejului sau al prăpastiei.

Băieşii priviră înspăimântaţ i într’acolo. Fumul ne- 
căcios se revărsă în ondulări fot mai mari; înţ elegeau 
acum cu toţ ii, că bătrânul spunea adevărul.

lnfr’o clipă îşi schimbară straiele şi se răsleţ iră 
prin baie, cu ştearţ uri şi torţ e.

I
;
\cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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TavanulwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA întunecat îi picură cu stropi de umezeală, 
bâltocile de desupt sclipeau fioros în lumina torţ elor 
şi caviturile repetau, ca un ecou de mânie, vorbele 
pripite.

Nu grăbiţ i, măi Stăi, mă, cu facla, că nu se 

mai vedel Aţ ine-te bine, că dai în vârteji
Un uruit de peatră, ce să prăvale, îi încremeni pe 

toţ i. Aşteptau cu inima strânsă, ascultând plescăitul în
fundat al petrilor, ce se rostogoleau în vârtejul întu
necat al apei din fundul pământului.

— Hopî hop! strigau ei din când în când.

Ci nu le răspundea nimeni la chemarea obişnuită, 
decât murmurul de mânie al golului.

După o alergare de câteva ceasuri, îşi pierdură ' 
nădejdea să-i mai afle, cu toatecă simţ iau mirosul 
lot mai penetrant al straielor arse.

0 groază de moarte îi stăpâniâ, uitând de pri
mejdia în care se aflau singuri, rătăcind prin ştiolne 

părăsite, unde moartea îi pândeâ la tot pasul.
De vale, ca dintr’un adânc de peşteră, s’auzî un 

slăbit „hop-hop“.
Repetară semnalul.
— Tu eşti, Todoruţ ?
— Eul Haideţ i, că am dat de eil
Băieşii se prăbuşiră furtunatic peste pietre.
Todoruţ se oprise cu torţ a în mână, arătând în

depărtare:

— Vedeţ i cum se ridică fumul de acolo? Se vede 
ca o flacără galbină; ei trebue să fiel

In câteva clipe erau lângă ei. Doi oameni, aproape 
goi, stau întinşi pe piatra umedă, cu faţ a galbină a 
omului mort. Cămaşa le erâ zdrenţ uită şi cioarecii 
atârnau şi ei în zdrenţ e; unul îşi trăsese şi cisma şi
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fo aruncase peste focul, ce abia mai răzbătia de sub 
straiele ude. Ii pipăiră cu îngrijire. Erau calzi încă şi 
respirau încet şi rar, ca pe sfârşite.

— Sculaţ i, mă, ce dracul - spuse unul care-i re- 
. cunoscîi. Ăştia sunt Gheorghiuţ şi cu Niculiţ ă din 

Abrud. Sculaţ i, mă, că ne apucă dimineaţ a... Ii ridicară 
de subsuori, încercând să-i pună în picioare. Ci oa
menii căzură în aceeăş clipă, ca o cârpă.

Ii luară în spate şi-i transportară cu mare greu 
până Ta gura băii.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i** *
-

:In hram, glumele se porniră din nou. Straja aduse 
o sticlă cu rachiu tare şi le strecură cu puterea câteva 
picături în gură.

Cei doi oameni începură a mişca din buze, 
după o înghiţ itură mai sănătoasă, începură a clipi din 
gene şi, într’un târziu, îşi deschiseră ochii.

Băieşii făceâu haz, văzându-i scăpaţ i de primejdie.
-Sculaţ i mă, că vin Paştilel Ce durmiţ i ca năucii ?
Şi cei doi oameni se desmeteciră încetul cu în

cetul şi dupăce îmbucară ceva, povestiră cum hoină
resc prin baie de patru zile, cum s’au rătăcit şi n’au 

dat nici măcar de-o fărâmă de aur. Pe urmă, când 
n’au mai putut de foame, şi-au sfârticat hainele şi 
le-au dat foc. Mai aveau câteva lemnuşe... pe urmă 
s’au întins pe peatra umedă şi n’au mai simţ it nimici 

: Strajei i-se făcu milă:

— Acum să vă căraţ i dracului — şi să mulţ u
miţ i lui Dumnezeu, că nu v’am înfundat şi în temniţ ă. 
Mai umblaţ i să furaţ i aur, ha?

.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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CiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a doua zi de Paşti, holoangării, dupăce eşiră 

dela biserică, se opriră cu nevestele la crâşma cea 
mai de seamă.

Umplură masa cu băutură scumpă, puseră pe 

lăutari să le cânte, asvârlindu-le o hârtie de zece.
Şi poftiră pe toţ i băieşii să închine cu ei şi să 

chefuiască.

— Că de nu eraţ i voi, mă, ne duceam dracului 
de pomanăl

Asvârleau ţ iganilor talerii cu pumnul.
Şi când un băieş bătrân îi întrebă cu îngri-

. /

jorare:
— Bine, mă, tot nu v’aţ i mai băgat minţ ile în cap?
Ei răspunseră cu nepăsare:
— Nu, baciulel Aurul l-a pus Dumnezeu în pă

mânt, şi cine e harnic, — să-l scoaţ ăl Că umblăm cu 

punerea capului — asta-i drepţ i Dar nu-i nimic, ba- 
ciuie, că tot omul e dator cu o moartei



GEORGE COŞBUC.

'<£&■ ' Născut în 8 Sept. 1866 în 
.. comuna Hordou (lângă Nă- 

săud) din familie de preot. 
A studiat în Năsăud şi Cluj. 
Trăeşte în Bucureşti. A scris 
la „Tribuna" din Sibiiu dela 
1884—1890, şi la „Convorbiri 
Literare", şi la alte foi şi re- 

. viste. La 1890 a trecut în Ro- 
mânia.und ̂să află şi azi.

A publicat:
„Balade şi Idile", Bucureşti. 
„Fire de tort", Bucureşti. 
„Ziarul unui Perde-vară", Buc. 
„Cântece de vitejie", Buc. 
„Versuri şi Proză", Caran-

sebeş.
„Povestea unei Coroane de oţ el". 
„Războiul nostru pentru neatârnare".

Traduceri:
„Aeneida" de P. Vergilius Maro.
„Valuri  alinate" de Carmen Sylva. ~
„Sacontala", dramă de Calidasa.
„Antologie sanscrită", din dif. aut.
„Mazepa", de Lord Byron.
„Parmeno", comedie în 5 acte de P. Terentius Africanul.

In colaborare cu Al. Vlăhuţ ă:
„Carte de cetire", piese alese din autorii cei mai buni.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

M O A R T E A  L U I  G E LU

Răsleţ din oştirea bătută, 
Fugind pe câmpia tăcută,

Căzu de pe cal, de durere,
Pe marginea apei. Şi piere. 
Din rană şi-ar smulge săgeata 

Şi n’are putere.
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Pierdut-a, şi oaste, şi (ară.
E noapte ’n văzduhuri; şi rară 
E sbaterea apei, când valul 
Atinge cu aripa-i malul - 

Iar Gelu, prin noapte stând singur, 
Vorbeşte cu calul.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t

!

„Vai, murgule, jalea mă curmă I \ 

Mă lupt cu durerea din,urmă,
< Căci ranele-mi sapă mormântul,

De geaba împrăştii tu vântul'
Din coamă, piciorul tău scurmă 

De geaba pământul.

„Mă chemi prin nechezuri păgâne 
Şi pâr’că zici: „Vino, stăpânei . 
Vezi, picură ranele tale 

Şi neguri se 'nalţ ă din vale,
E noapte, şi ziua de mâne

Ne-ajunge pe cale!“

„Trei suliţ i făcutu-şi-au strungă 
Prin minei Mă sbucium pe-o dungă 
Şi nu-mi mai simt braţ ul şi brâul; 
Tu-|i rupi cu picioarele frâul - 

' Las’ , murgule, las’ să ne-ajungă 
Pe-aicea pustiul.

„De-acuma tu... cât va cuprinde 
Mantaua, de-asupra-mi o ’ntinde 

_ Şi-apoi cu picioarele-mi sapă 
Mormântul pe margini de apă,
Şi ’n urmă cu dinţ ii mă prinde

Şi-aruncă-mă ’n groapă.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„]elească-măwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apele Cerniil 
Să-mi bubuie crivăţ ul iernii,
Ca ’n taberi al cailor tropot;
Iar veşnicul apelor şopot 
Să-mi pară ca ’n ceasul vecernii, 

0 rugă de clopot.

„Şi, poate, sosl-va o vreme 

Când munjii vor fierbe, vor geme 
Cu hohote mamele ’n praguri, 
Vor trece bărbaţ ii ’n şiraguri - 
Când bucium sunâ-va să cheme 

Pe tineri sub steaguri.

„Iar tu de-i trăî, frăţ ioare,
Să-mi vezi luptătorii ’n picioare, 
Atunci când sosit va fi ciasul, 
Abate-ţ i pe-aice tu pasul: . 
Nechiază-mi, şi-atunci eu din groapă 

Cunoaşte-|i-voiu glasull

„Şi-armat voiu ieşi eu afară,
Şi veseli vom trece noi iară 

Prin suliţ i şi foc înainte,
Să (ie protivnicii minte 
Că-s vii, când e vorba de (ară,

Şi morfii ’n morminte 1“

El zice, şi mâna şi-o strânge 

Pe pieptul cel umed de sânge - 
Iar calul stă singur de pază 

Lui Gelu, şi trist el aşează 
La pieptul stăpânului capul 

Şi astfel veghează.
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Şi-auzi!wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ca un vânt ce clăteşte 

' Pădurea, când'ploaia soseşte, 
Aşa din adâncuri de zare 
Un vuiet prin noapte răsare 

Iar vuietul vine, şi creşte
Mai iute, mai tare.

i

1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

Şi iată-i din umbrele văii 
Cu scuturi ies repezi flăcăii,
Ca morjii ce-şi lasă mormântul; 
Ies roibii cu umblet ca vântul] 
Răsar de tutindeni, de pare

Că-i varsă pământul.

Arcaşii lui Arpadl în goană 

Ei fug dup’ oştirea duşmană.
Şi, uzi de-alergare, se ’ncurcă 

Fugarii prin negura sură,
Cu frâul pe coamă, şi-arcaşii 

Cu spăzile ’n gură.

L

f;
; •

4-
•j. ■

i

Năvalnic s’apropie Paşii, >
Şi ’n goana lor cântă arcaşii, 
Şi-aşa de sălbatic li-e cântul - 

Din piele de urs au vestmântul, 
Şi ’n bărbile lor încâlcite

Se ’mpiedică vântul..

;
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Iar Gel, auzindu-i prin zare,
De spaimă şi groază tresare - 

El moare 1 Şi cântă păgânii 1 
N’au Domn şi n’au |ară Românii, 
Şi-aduşii de vânturi în (ară

Sunt astăzi stăpânii 1

'
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Şi ’n mânile cui c scăparea?
Nu-i piept să le ’nchidă cărarea? 

Nu-i braţ de voinic, să-i abată? 
Şi nu e pe lume-o săgeată 
Ca ’n inima gloatei iui Arpad 

Adânc să străbată?

Şi Gelu le judecă toate:
Se ’nalfă proptindu-se ’n coate 
Şi-a calului glesn’o cuprinde,
Cu grabă el arcul şi-l prinde,
Şi ’nvârte săgeata şi-o scoate

Din rană, şi-o ’ntinde:

Şi vâjie slaba săgeată 

Cu gemetul morţ ii deodată - 

Arcaşii trec repezi în cale,
Şi-i vuiet şi-i chiot prin vale:
Ce cânt de ’ngropare lui Gelu 

Şi-oştirilor salel

Iar vuietu ’n neguri pătrunde 
Şi ’n inima nopţ ii s’ascunde 

Departe, şi ’n valuri de valuri 
Ecoul izbindu-se ’n dealuri 
De zece-ori jalnic răspunde 

Pustiilor maluri.

De zece-ori, iarăşi de zece, 
Şi scade, şi piere şi trece, 
De data din urmă răsună - 

Tăcerea ’mprăştiată s’adună, 
Şi ’n neguri alunecă rece 

O bolnavă lună.
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. Iar calul, vedenie mufă,
Cu coama de vânturi bălută 
Stă ’n noaptea cu neguri de pază 
Lui Gelu; şi trist el aşează 
Pe pieptul stăpânului capul 

Şi astfel veghează.

Iar apa la maluri se frânge 
Şi cade pe spate şi plânge:
„Cu fierul potcoavei tu-mi sapă 
Mormântul pe margini de apă 
Şi ’n urmă cu dinţ ii mă prinde

Şi-aruncă-mă ’ n groapă 1
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1LAR1E CHENDI.

Născut la 1872, în Dâr- 
los (Târnave), din neam de 
preoţ i. A făcut liceul'ger
man în Sighişoara, apoi se
minarul teologic din Sibiiu' 
şi facultatea de litere din 
Budapesta. în toamna anu
lui 1898 trece la Bucureşti, 
unde trăieşte şi astăzi, fiind 
bibliotecar-ajutor al Aca
demiei române. A colabo
rat la „Telegraful Român", 
la „Familia", la „Convor
biri Literare" şi la „Ţ ara 
Noastră". A  contribuit la în
temeierea revistelor: „Cu
rierul literar", „Sămănăto- 

ru!“ , „Viaţ a literară" şi „Cumpăna". Astăzi scrie despre viaţ a lite
rară curentă: la „Tribuna" şi partea critică la revista „Luceafărul".

âlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Lucrări:
1. „începuturile ziaristicei noastre" 1900. — 2. „Ziua în

vierii"  de lbsen (tradusă cu Sandu-Aldea) 1900. — 3. „Ioan Bote
zătorul" de Suderman (tradusă cu Sandu-Aldea) 1901. — 4. „Zece 
ani de mişcare literară în Transilvania" 1901. — 5. „Preludii" 
(editura „Sămănătorului", Ed. I. şi II.), articole literare din 1903. 
— 0. „Foiletoane" 1904. — 7. „Fragmente" din 1905. — 8. „Im 
presii" din 1908.

în editura' „Minervei", împreună cu cooperarea regretatei 
scriitoare ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEugenia Carcalechi, a tipărit operele complete ale cla
sicilor noştri Alexandri, Costache Negruzzi şi Odobescu, pe cum 
şi două volume de opere postume ale lui Eminescu. Cu dl Ki-  
rileanu a dat cea mai frumoasă ediţ ie din Creangă. Cu E. Car
calechi a mai scos la 1904 un volum la Socec din scrisorile lui 
Alexandri. Iar în bibliotecile populare, ale „Minervei", „Alcalay" 
şi a „Asociaţ iunei transilvane" a făcut să apară mai multe bro
şuri de popularizare din trecutul şi prezentul literaturei noastre.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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îCâtevawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA rânduri.

Principiul criticei este adevărul, fără reservă. Sun
tem însă oameni cu toţ ii. Dacă fii la semenii tăi şi 
la petrecerea în cercurile lor, mărturisirea adevărului 
complet este aproape cu neputinţ ă. Nu este o frază 
cât de delicată, care să nu supere pe cineva. Nu 
este propoziţ ie, în care să nu găsiască ceva de bă
nuit. Şi mai ales, când te simte, că, din capriciu, te 
scalzi în două ape, că nu eşti precis; că te sileşti a 
trece cu vederea anumite păcate, pe cari i le-ai putea 
uşor descoperi, — nu te poate ierta nimeni. S’ar pă
rea că de-aproapele tău îţ i poartă ura, din momentul 
ce ştie, că^ îl cunoşti bine şi că.i-ai pătruns toate fai
nele şi slăbiciunile minţ ii şi ale sufletului.

Ce este deci de făcut, pentru a-ţ i creâ o situaţ ie 
categorică faţ ă de cei dinprejurul tău?

Nimic mai greşit ca o atitudine de concesii. Prin 
reticenţ e şi reserve, prin compromisuri şi păreri în doi 
peri nu există legături permanente. Calea mijlocie, re
comandată de utilitarişti ca „aurea“ şi întrebuinţ ată de lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
toţ i speculanţ ii de situaţ ii, este cea mai abominabila. 
In procedările critice nu se admit decât estremele: sau 
recunoşti calităţ ile cuiva şi atunci te alipeşti cu tot su
fletul de dânsul, sau îi spui verde neajunsurile toate 
şi atunci îl tratezi în consecinţ ă, cu toată asprimea 
spiritului tău.

De ce atâtea zimbete viclene; de ce atâtea cu
vinte şi clişee convenţ ionale şi atâtea simulări de dra
gul unei întocmiri mai comode a drăguţ ei de viaţ ă? 
împărţ iţ i lumea numai în două categorii: în cei buni 
şi cei răi; în cei cu talent şi în cei orfani de talent. 
Şi calea asta vă duce singură spre triumful binelui 
şi al frumosul 1 ■
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Dr. SEXUL PUŞCAR1U.

S’â născut la 4 Ianuarie 
1877 în Braşov, unde a ur
mat liceul. Studiile univer
sitare le-a făcut la Lipsea, 
Paris şi Viena. Şi-a luat doc
toratul la 1899, iar la 1904 
s’a habilitat la Viena ca do
cent pontru filologia roma
nică, întemeind întâiul se
minar de limba română. Ales 
la 1905 membru corespon
dent al Academiei Române, 
e însărcinat în anul următor 
de această instituţ ie cu re
dactarea dicţ ionarului limbii  
române. Dela 1906 e profe
sor de limba şi literatura 
română la Universitatea din . 
Cernăuţ i.

mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA>:• T

Lucrări:

1. Der Dialekt des oberen Olttales. Leipzig, 1898. v
2. Die rumănischen Diminutivsuffixe. Leipzig, 1899. (Teză de

doctorat).
3. Laleinischcs Ti und Ki im Rumănischen, Italienischen und

Sardischen. Leipzig, 1904. (Temă de habilitare).
4. Etymologischcs Worterbuch der rumănischen Sprache. I. La-

teinisches Element, mit Berucksichtigung aller romanischen 
Sprachen. Heidelberg, 1905. (Operă premiată de Acade- - 
mia Română).

5. Studii istroromâne. Bucureşti, 1906.
6. Cinci ani de mişcare literară. Bucureşti, 1909.
7. Zur Rekonstruktion des Urrumănischen. Halle, 1910.
8. Contribuţ ii la gramatica istorică a limbii  rom. Bucureşti, 1911.
9. Dicţ ionarul limbii române, Bucureşti (dela 1907 au apărut

9 fascicole).
Colaborează la cele mai multe reviste româneşti, scriind 

cu deosebire la „Convorbiri Literare14 şi la „Tribuna11. în străină
tate e colaborator al revistelor „Zeitschrift fUr romanische Philo- 
logie“, „Litcraturblatt fiir  germanische und romanische Philolo- 
gie“, „Deutsche Literaturzeitung11, „Worter und Sachen", „Kriti-  
scher Jahresbericht iiber die Fortschritte der romanischen Philo- 
logie11, „Zeitschrift fur vergleichende Literaturgcschichte“, etc.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Şi-a îăcuf îirogul.

Expresiunea aceasta am auzit’o prin părţ ile Bra
şovului. Ea e interesantă, tiindcă arată cum se îmbo
găţ eşte limba din fel de fel de izvoare. în cazul nostru 
avem a face cu un termen al cusătoreselor sau al ţ esă- 
toreselor şi o frază ca: ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALucrez până mi-oi isprăvi jiro-  
gul va fi  însemnat la început: „până ce-mi ajunge firul".

Cu timpul înţ elesul cuvântului s’a generalizat. Nu 
mă scol de aici până iui mi-oi isprăvi firogul în
semnează, la Braşov: „până nu voi fi terminat porţ ia 
de lucru pe care mi-am propus s’o fac". Şi o aseme
nea frază nu se aude numai în gura femeilor, ci şi a 
bărbaţ ilor, indiferent despre care lucru e vorba. Cu 
timpul cuvântul firog a ajuns se însemneze chiar 
„Tagesarbeit", după cum se traduce în dicţ ionarul lui 
Alexi, adecă porţ ia de lucru (de orice natură) pe care 
este dator cineva s’o săvârşească într’o zi.

Deosebit de interesantă este însă accepţ iunea pe 
care acest cuvânt a primit-o în Bran.

Făcând într’o zi o societate mai mare o excursie 
prin sat ne-am abătut pe la o ţ ărancă, care deşi ioane 
tânără, aveâ o droaie de copilaşi. O doamnă, îăcân- 
du:i observaţ ia că prea are mulţ i copii şi la intervale 
prea din cale afară de scurte, ţ ăranca i-a răspuns 
simplu: Ori lă un an, ori la mai mulţ i, toi alai ia 
dă Dumnezeu; până nu-fi faci firogul, nu scapi! 
în mintea ei există credinţ a că fiecare femee e pre
destinată să aibă un număr anumit de copiii în vieaţ ă. 
în urma acestei naive, dar frumoase concepţ ii fataliste 
a poporului nostru, cuvântul firog a putut să ajungă 
se însemneze chiar: misiunea vieţ ii 1
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ECATERINA PITIŞ.

S’a născut în Braşov, la 
1 Decembre 1884.

Lucrări:

1. Poezii. Bucureşti, 1909.

2. Deosebite traduceri după 
autorii streini, publicate în 
reviste.

Colaborează cu deosebire 
la revista „Ramuri", „Gazeta 
Transilvaniei" şi „Luceafărul"
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CÂNTECE

I.

Suspină codru ’ndurerat, 

Că pică frunza, pică,

Şi toate mierlele-au plecat 

Şi ceafă deasă s’a lăsat 

Şi nu să mai ridică.

Dar nu-i e nici de ceafa lui  

Şi nici de mierle nu-i e,

Şi nici de frunzele gălbui, 

Ci-i este doar de cărărui,

Că cin’ să le mai suie.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

^ .1  . « IU I T ~ *

f BiSL-O . - A

ARADYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ith ftS



.

38wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

II.

Dă-mi, mamă, dulcea mea ghitară, 
S’o strâng la sânu-mi şi să -cânt, 
Că iese Viforul din jară 

Şi coltul ierbii din pământ.

Cocori pribegi şi rândunele 
Se ’ntorc la cuibul părăsii, 
Şi iarăşi dorurile mele 
Cu dorul lui s’au întâlnit!...
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Dr. I0S1F POPOVICI.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

WM S’a născut la Cliciova 
(Bănat) în anul 1876. A 
studiat la Lugoş, Braşov, 
Graz, Leipzig, Viena, Za
greb şi Paris. A obţ inut tit
lurile de doctor în filosofie 
la Viena şi de „maître en 
phonetique" la Paris. La 
1902 a fost angajat de uni
versitatea din Viena, ca să 
facă cursuri de limba ro
mână, iar la 1905 s’a mu- 

- tat la Budapesta în cali
tate de docent pentru filo 
logia română. La 1909 a 
fost candidat de titular la 
catedra de română dela fa
cultatea din Budapesta, dar 
politica Pa lipsit de dreptul 

de a fi numit. Astăzi face cursuri de limba şi literatura română 
la aceeaş facultate şi e directorul dela „Revue de dialectologie 
romane" din Bruxelles, pentru departamentul limbei române.
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Lucrări:
1 Recherches exp^rimentales sur une prononciation romaine. 

Paris, 1902-1903. „  , „
2. Dic Dialekte der Munteni und Pădureni im Hunyader Ko-

mitat. Halle a. S., 1905.
3. Bocetele româneşti. Oraviţ a, 1908.
4. Balade populare din Bănat. Oraviţ a, 1909.
5. Dialectele Române din Istria. Partea Il-a, 1909.

Are sub presă:
6. Dialectele Române din Istria. Partea l-a, Halle 1911.
7. Pali ia dela 1582. Studii pentru Analele Academiei Române.

Secţ ia literară. Voi. XXXIII.

Ocupafiunea şi viaţ a Rumerilor*).
Traiul idilic, ce a resullaf în poezia din Calen- 

darul lui Asachi, a dispărut de mult. Păstorii fericiţ i

*)  Fragment din: „Dialectele rom. din lstria“ , partea I.
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dewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA odinioară din văile romantice, atât la sud, cât şi la 
nord, sunt azi nişte economi — cerşitori. Economia 

lor e cât se poate de slabă. Izvorul vinurilor lor de 
odată a săcat. Chiar tehnica modernă a principelui 
Augsperg nu mai produce, ce a produs belşugul natu
ral de altădată. Diferitele boale au nimicit viile în cea 
mai mare parte. înlocuirea viţ elor uscate prin altele 

americane se face de tot greu. Lipsa de mijloace şi 
conservatismul prea mare al oamenilor nu scoate 
sărăcia de după uşă. Via se cultivă în Istria sus şi 
între holdele de bucate. Fiind pământ de tot puţ in 
sunt siliţ i să-l întrebuinţ eze cât se poate de bine. Mijlo- 
curile sunt folosite pentru sămănături, iar răzvoarele 
•sunt plantate cu jugaştrii, cari se taie pe la coroană, 
astfel că lasă numai cîteo creangă pe care o împre
ună cu creanga jugastrului vecin. Pe aceste legături, 
cari stau ca laţ urile bătute pe doi stâlpi la o înălţ ime 
de un metru şi mai bine se leagă viţ ele de vie. în 
chipul acesta strugurii sunt feriţ i de umezeală şi au 

soare.de ajuns, iar cultivătorii câştigă parii şi laţ urile. 
Din lemnele aceste YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(e len i cum le zic ei) folosesc cren
gile de foc şi pentru alte trebuinţ e economice.

Economia câmpului nu -produce destule bucate, 
nici chiar pentru familia economului, necum de vândut. 
Seceta grozavă suge sucurile plantelor, iar paele seci 
nu odată le rupe bora cea turbată. Holdele pârjolite nu 

„ alintă foamea şi lacrimile celor lipsiţ i; iar comercianţ ii, 
nu-i prea desmeardă cu cele de lipsă.

Economia de vite încă nu stă bine. Câteva văcuţ e 
slabe nu pot săturâ gurele flămânzilor. Boii sunt de 

tot puţ ini. Pentru puţ inul lucru de câmp nici nu e 

lipsă de forţ e multe, iar alt câştig nu pot aveâ. Creş
terea vitelor nu-i la ei prea cunoscută. Cai nu ţ in. înlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Şuşnieviţ a abia suni vreo 3 cai, 2 la poştă şi unul 
la un ţ ăran. Chiar în economia de casă dintre galife 
n-am văzut decât găini. Oieritul stă slab. Brânză de 

vânzare abia am putut găsi la Jeiănu. Oi sunt de tot 
puţ ine, iar capre de loc. Nume de animale abia-abia 
am putut culege, dovadă că nu le prea cresc.

Cum vedem câmpul şi cultura vitelor nu sunt 
în stare să le deâ cele de lipsă. Câmpul, fiindcă e 

mic şi şi acel puţ in e cultivat cu nişte mijloace, cari 
nici cu sute de ani înainte n-au fost de treabă. La'_ 

Jeiănu (cf. coruna în glosar) e de tot mare lipsa de ^ 
pământ. Acolo sunt necesitaţ i bieţ ii oameni să scoată 
puţ inul pământ dintre pietrii şi să-l care cu troaca pe 
coastele unei gropi, sau rîpi şi astfel să-şi cultive 

ceva ceapă şi alte verdeţ uri şi sămănături. Cultura de 
vite e de tot slabă. Cei dela sud se duc prin Fiume 
şi Foia, încarcă şi descarcă la vapoare, mulţ i dintre 
ei sunt fochişti şi se resfiră, — legându-se de grijă 

şi de arnar - pe valurile mărilor. Cei din Jeiănu ard 

la cărbuni şi-i desfac la Fiume şi Abbazia, sau vând 
la oţ ăt în suburbiile Vienei. Ca să poată vinde nişte 
saci de cărbuni trebue să plece cu noaptea, sau chiar 
şi cu sara în cap şi să oarbece ceasuri întregi peste 
dealuri şi văi până ce ajung - rupţ i de trudă şi 
nedurmiţ i - la Fiume.

îşi poate fiecine închipui, că o astfel de ocupa- 
ţ iune plină de nevoi şi griji nu poate aduce o viaţ ă 
liniştită şi cât de cât fericită. Şi aceşti săraci sunt 
totuşi fericiţ i. Feregrinează de multeori cu lunile, câştigă 
câţ iva bani şi se rentorc, dacă nu i-a înghiţ it lăcomia 
mării, la vetrele lor şi aprind din nou focul în ele. 
Poveştile, revederea şi iubirea plus pânea adusă satură 
corpul şi liniştesc sufletul agitat. M-am gândit de
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multe ori văzând căsu|ele lor pline de fum, copiii mur
dari înaintea uşei, mamele îngrijorate, că ce puternică 
trebue să fie dragostea bărbaţ ilor lor, cari muncesc 
prin străinătate să sature pe cei flămânzi de acasă. 
Şi apoi pe lângă acea dragoste îi mai leagă şi iubi
rea de locul lor natal, cum ne leagă şi pe noi de 

glia noastră. Aceste două forţ e zgudue sufletul şi-i 
mişcă pornirile. Până când Româncele vor fi mame 
cum se cade, casa şi vatra din Istria nu va pieri. 
Şi dacă forţ e esterne nu-i vor lăsâ să mai vorbească 
în dialecte române, vor vorbi în dialecte slave, după 
cum e legea firii,  car.e preface şi schimbă totul. Sufle
tul lor tot românesc va fi şi va nobilitâ inima cuce
ritorului. Cazuri de aceste nu sunt singuratice în isto
ria popoarelor. Chiar în Rumerii de azi avem Slavi 
cari vorbesc româneşte, cum vorbesc toţ i Cicii noştri 
din Cicenboden (Ţ ara Cicitor) diferite dialecte slave. 
Ce-i leagă de Rumeri e numai sufletul, care difere pe 
lângă toată asimilarea de sufletul slav de sud.
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P. DULFU.

S’a născut la 10 Martie 
1856 în Tohat, lângă rîul 
Someş, în comitatul Săla
jului. — Azi este profe
sor în Bucureşti.

Lucrări:

1. „Etica sau Morala'Filo
sofică". Bucureşti, 1889.

2. „Noţ iuni de Estetică". 
Bucureşti, 1891.

3. „Isprăvile lui Păcală", 
(Epopee poporană). Bu
cureşti, 1894.

4. „Legenda Ţ iganilor",po
vestire în versuri. Bu
cureşti, 1896.

5. „Foioasele învăţ ăturii", scriere pentru popor. Bucureşti, 1902.
6. „Snoave". Bucureşti, 1909.
7. „Cântece şi Poveşti", poezii. Bucureşti, 1910.

Traduceri:
8. „Ifigenia in Aulida" şi „Ifigenia in Taurida", drame de Euri- 

pide, traduse în versuri. Bucureşti, 1902.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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MAICA  DOMNULUI
— LKUKNDA  -

I.

Sfânta Maica lui Isus 
Rătăceşte ’n jos şi ’n sus, 
Pe câmpia unui râu, - 
Printre grâne până ’n brâu.

Caută loc să s’odihnească 
Şi pe Fiul Sfânt să-l nască. 
Subt un plop cu frunza deasă 
]os pe pajişte se lasă.
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PlopulwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frunza-şi clătină, 
Pace muma nu-şi află. 
Tulburată Maica Sfântă, 
Din grai astfel îi cuvântă:

— „Alelei, plop ne’ndurat, 
„Fie-ţ i neamul blestemat,
„Şi de mine pe pământ 
„Şi de Dumnezeu cel sfânt:

„Frunza ta să nu stea ’n loc, 
„Sbată-se mereu în joc,
„Şi la soare şi la lună,
„Ca bătută de furtună 1lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
! •

l

11.

Sfânta Maic’a lui Hristos 
Rătăceşte ’n sus şi ’n jos,
Pe un plaiu scăldat în soare 
Prin îâneţ e — numai floare.

1

Caută loc să s’odihnească 
Şi pe Fiul Sfânt să-l nască. — 
La un grajd de cai soseşte, 
Acolo ea poposeşte.

: t

i.

-
Caii rod, fac tropot mare,
Şi odihnă mama n’are. 
Supărată Maica Sfântă,
Din graiu astfel le cuvântă:

!

— „Fire-a|i cailor, să fi(i, 
„Şi de mine-afurisjji,
„Şi de-a Domnului mânie: 
„Mersul, fugă să vă fiel

i
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„Zi si noapte să mâncaţ i, 
„Rar voi să vă săturaţ i: 
„Numa ’n ziua de Ispas, 
„Nici atunci, decât un ceas!“

III.

Sfânta Maică Preaslăvită 
Rătăceşte obosită,
Prin livezi înrourate,
Pe sub pomi cu crengi plecate.

Caută loc să s’odihnească 
Şi pe Fiul Sfânt să-l nască. — 
La un grajd de boi soseşte,
Jos în iesle poposeşte.

Boii, blânzi la ea privesc,
Şi suflând, mi-o aburesc. 
Odihnită Maica Sfântă,
Din grai astfel le cuvântă:

— „Boulenilor iubiţ i, 
„Binecuvântaţ i să fiţ i,
„Şi de Domnul şi de mine,
„Şi de Fiul care vine:

„La umblat, s’aveţ i pas lin;
„La mâncare, saţ deplin. 
„Câteun ceas, voi să mâncaţ i, 
„Iar un ceas, să rumegaţ i." .

IV.

Pe la căutători, târziu, 
Preaslăvita naşte fiu.
Şi când naşte Maica Sfântă, 
Îngeri vin în zbor şi-i cântă.
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Ieslea cea cu fân pe jos,
Se preschimbă ’n raiu frumos; 
Iară grajdul câmpenesc,
In palat împărătesc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

IMii făclii pe sus s’aprind 
Ca luceferii lucind,
Iar prin iesle cresc bujori... 
Fânul s’a schimbat în flori. -

iihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\
Şi veniau: moşnegi cărunji, 
juni păstori de oi din munţ i, 
Falnici crai din )ări streine, 
Pruncului să i se ’nchine.

1
:

!
%

:
;Mama, trandafir la faţ ă, 

Cuprinzându-şi pruncu ’n bra(ă, 
Sărută desmierdătoare 
Obrăjei-i rupji din soare.
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Dr. NICOLAE BĂLAN. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
S’a născut în 27 Aprilie  

1882, în Blaşfalăul-de-sus 
(lângă Bistriţ ă), din fami
lie de preot. Studiile şi- 
le-a făcut la Năsăud, Cer- 
năuţ şi Breslau. Dela 1905 
e profesor la Seminarul 
„Andreian".

Lucrări:

1. Figura şi chipul Mân
tuitorului. Studiu, publi
cat în „Telcgr. Român" 
Nr. 96-102, a. 1903.

2. Problema religioasă in 
timpul de azi. Studiu 
apologetic. SitSiiu, 1906.

?. Religmnea primordială şi originea religiunii. Studiu apologe- 
iii publicat în „Revista Teologică" Nr. 2-6, a. 1907.

4. Si'. ' an Gură de aur. Studiu din istoria predicei, publicat în 
„iv-V'Sta Teologică" Nr. 12, 1907 şi Nr. 1—6, 1908.

’î. Chestiunea bisericească din România şi autonomia bisericii 
no-.sire. Sibiiu, 1910.

Iii curs de publicare:

•5. în chestia reunirii bisericilor.
Deia 1907 redactează „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARevista Teologică", în care a pu- 

■; mai multe studii şi articole; asemenea şi în „Telegraful 
Rum;.-,-. Dela 1911 redactează pentru preoţ i „Biblioteca bunu
lui păstor". m

!
:

Reforma omului.

Trăim înlr’o epocă a reformelor şi a reformato
rilor de tot felul. Azistăm la continue reforme în ştiinţ ă 
şi arte, în polittcă şi şcoală, în justiţ ie şi administra
ţ ie, în comerciu şi industrie, în agricultură şi finanţ e, 
etc. Pretutindeni întâlnim o încordată lucrare spre pro
gres şi o febrilă acţ iune de a îmbunătăţ i întreaga or-
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dinewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA socială. O evanghelie după alia îşi găseşte pro- 
poveduitori şi ucenici. Un plan de reforme răstoarnă 
pe celalt. Se pare că nici un trecut al vieţ ii nu-şi mai 
poate păstra caracterul stabilităţ ii. Totul e supus unei 
continue fluctuaţ ii, totul merge înainte, totul curge.

Mulţ i dintre cei-ce privesc această curgere a vie
ţ ii moderne, rămân încântaţ i de ceia ce văd la supra
faţ a ei. Şi într’adevăr, trebue să recunoască oricine, 
că. o atât de strălucită cu ltu ră exte rnă n’a mai văzut 
bătrânul nostru planet.

Dar, cei cari nu se lasă orbiţ i de strălucirea a- 
cestei culturi externe, ci vreau să-i aprecieze însămnă- 
tatea după merit, îşi pun întrebarea: oare în m ijlocu l 

aceste i cu ltu ri sun i oam en ii de astăz i mai L-un i s i 

să s in ii e i mai fe ric iii9 Oare progresele şi reformele 

timpului nostru fost-au în stare să aducă o v ia ' - mai 
bună , o ordine socială care să mulţ umească aspira
ţ iile sufletului omenesc în măsură mai mare decum 

erau de mulţ umite în trecut? Oare acviziţ iile culturii 
moderne fost-au tot atâtea mijloace prin cari să se co
boare între oameni mult dorita împărăţ ie alui Dum
nezeu ?

-

I

*•/f
•!

i
! I

i

Asupra răspunsului la aceste întrebări nu mai 
poate sta la îndoială acela, care îşi dă seama de mul
ţ imea strigătelor de nemulţ umire şi de curentul pesimist, 
care formează una din notele caracteristice ale veacu
lui nostru. Unde mai găsim astăzi adevărata bucurie  

a v ie liii De sigur, hu este numai o întâmplare că în 
centrul preocupărilor mari de azi stă tocmai prob lem a  

soc ia lă , care în definitiv nu este altceva decât problema 
înlăturării răului din viaţ a omenească. A trebuit să se 

sporească răul şi să se trezească dorinţ a de mai bine, 
ca să se ivească această problemă cu atâta putere.

;
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ReformelewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA introduse, ori cât de avântate s’au părut, n’au 
fost şi nu sunt în stare să dea acestei probleme so
luţ ia posiK* 
pentru si 
renţ ele rî

ne care fiecare epocă trebue să o deâ 
2 reforme se referesc numai la apa- 
ci la cauzele lui mai adânci, numai 

:?ţ ii, nu şi la izvoarele ei 
/au putut fi înlăturate 

Aoprele conflicte, cari agită
marea vieţ ii sociale de astăzi.

Spre a le înlătura pe acestea şi spre a crea ast
fel o viaţ ă mai bună între oameni se cere o reformă 

mult mai adâncă şi mai grea: YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAre fo rm a om u lu i. Pu
terile pentru înoirea socială în su fle te  sunt a se căută; 
acolo trebuesc trezite, cultivate şi mereu premenite. Este 
limpede ca lumina soarelui, că nu poate se răsară o 

c inouă fără oameni noi. Reforma referinţ elor ex
terne ale vieţ ii este condiţ ionată de înnoirea omului 
sufletesc. Altcum, ea rămâne o reformă la suprafaţ ă, 
care n’a schimbat întru nimic adâncurile vieţ ii şi n’a 

produs un bine durabil. Fără o înnoire a omului su
fletesc, a omului cu cele dinlăuntru ale sale, nu poţ i 
crea un organism social viu, plin de viaţ ă şi sănătate.

Acest adevăr, care exprimă o condiţ ie tundamen- 
taiă a progresului în lume, l’a confirmat Mântuitorul 
prin cuvintele: „Nu va veni împărăţ ia lui Dumnezeu 
văzând cu ochii (7eră naQ ax ijQ ijoe toc , =  cu înfăţ işare 
externă, la vedere, cu alaiu), nici vor zice iată aici sau 

iată acolo, că iată împărăţ ia lui Dumnezeu în lem n ind  
vostru este“. (Luca 17, 20-21.)

Împărăţ ia lui Dumnezeu se coboară între oameni 
pe măsura în care se sporesc fiii lui Dumnezeu. Or
dinea socială mai bună se întroduce prin oameni mai 
buni, căci ordinea socială nu este un produs al sufe-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4
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rinţ elorwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mecanice ale vieţ ii, ci este un produs al su
fletelor, al caracterelor. De aceea, problema creării li
nei ordini sociale mai bune atârnă de problema creării 
unor oameni mai buni, a unor oameni noi, purificaţ i 
sufleteşte.

Dar oameni noi, renăscuţ i sufleteşte, caractere in
tegre, personalităţ i morale superioare se pot crea nu
mai aşa, cum dintru început şi-a primit omul viaţ a: YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

prin su fla rea unu i nou duh de v ia ţ ă , deci prin o 
putere morală. Numai pe cuceririle culturii externe, ori 
cât de folositoare ar fi ele, nu se poate clădi o viaţ ă 
nouă, cu oameni moraliceşte renăscuţ i. Spre aceasta 

se cere su fle t şi insp ira ţ ie dătătoare de viaţ ă, inimă 
curată, duh nou, înţ elepciune dreaptă, sădită ă inima 
şi în mintea fiecăruia.

Această putere de prefacere şi înoire a smirnelor 
este proprie credinţ ii creştine, harului şi adevăr..;iui care 
prin Christos ni-s’a dat. De el să ne apropiem şi să-l 
primim în sufletele noastre ca pe un principii Je viaţ ă 
nouă,.în stare să ne ridice spre înălţ imea cehii 
mare şi mai sfânt ideal. Lăpădând haina păcatului, 
să luăm baia înnoirii Duhului sfânt (Tit. 3. 5). Căci 
numai oameni purtaţ i de duhul lui Dumnezeu sunt pur
tătorii vieţ ii, izvorul binelui şi al progresului. Toate da- 

. rurile cerului şi toate bunurile culturii atârnă în vânt, 
dacă nu se sprijinesc pe tăria morală a sufletelor. Pu
terea sufletească a fiilor unui neam e comoara lui cea 

, mai scumpă, capitalul naţ ional ce-1 reprezintă în civi
lizaţ ia lumii. Fără ea, agoniseala trecutului se risi

peşte, nădejdea viitorului e clădită pe bază de nisip.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dr. 1. LUPAŞ.

Născut în 9 August 1880 în 
Sălişte (lângă Sibiiu) din familie 
de ţ ărani. A fost profesor la se- ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

\ minariul „Andreian" din Sibiiu 
din, 1905—1910. Azi c protopop 

i în Sălişte.

•A publicat:

I 1. „Un capitol din istoria ziaristi
cei româneşti ardelene", Sibiiu. 

2. „Despre începutul neamului 
românesc", Sibiiu.

3. „Biografia Metropolitului Şa- 
guna“, Sibiiu.

4. „Contele Stef. Szechenyi şi po
litica de maghiarizare", Sibiiu.

„Câteva pagini din trecutul Săliştii", Sibiiu.
’ • Şovinismul confesional în istoriografie", Sibiiu, 1903.
7. „Viaţ a unei mame credincioase", Bucureşti, 1910. 
s- „Populus Werboczianus", Arad.

în limba maghiară:

9 ,Az crdclyi gor.-keleti egyhâz es a vallâsunio a XVIII,  szâ- 
znd folyamân", Budapesta, 1904.
.. fiîrteneti pârhuzamok", Budapesta, 1907.

Din trecutul şcoalelor noastre.

Pujine din şcoalele noastre au un trecut mai în
depărtat decât veacul al XVllI-lea, decât în)eleapta lege 
a împărătesei Maria Terezia: Ratio Educationis, 
care preconiza, ca prunci! jieştccărci nulii , să-şi pri
mească începuturi le inslrucfiei in limba maicei lor  
(„vernacula"), ori decît părinteştile îndemnuri ale bu- 4*
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st

i
nului Iosif al Il-lea, care poruncise la 1781, ca în fie
care .parohie de peste 100 familii, să fie şi o şcoală.

Cele mai multe şcoale româneşti le avem abia de 
câteva decenii încoace. Singure stăruinţ ele titanice de pe 
timpul lui Şaguna, au sporit numărul lor cu cîteva sute.

Toate aceste şcoale s’au întemeiat şi susţ inut 
până în ziua de azi, numai cu preţ ul unor jertfe nes
pus de mari şi prin încordări fără seamăn din partea 
unui popor ca al nostru, lipsit atâta vreme de izvorul 
luminii, ca şi de izvorul bunăstării materiale, de aceste 
indispensabile temelii ale oricărui trai cinstit ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAşi slobod.

Şi, dacă ar fi fost numai greutăţ ile, pe cari le 

rostogoliâ în calea progresului şcoalei române i ac-ili- 
• onala noastră sărăcie, atunci s’ar fi putut trece toiuş 
mai repede peste zmerilele începuturi. N ar fi fost şcc: -a 
noastră silită să rămână timp atât de îndelungai în 
starea cea tristă, pe care o înfăţ işează, la 1813 
toarele cuvinte ale lui D. Ţ ichindeal: „De voer.ti să 
ştii în sat, unde e şcoală?, nu întrebă pe nime, ci 
du-te şi apoi vei află o casă nu departe de biserică, 
desgrădită, descoperită, cu ferestrile sparte şi cu hal
ite lipite; să ştii, că aceea este şcoala"! —

Dar în aceste căsuţ e umile, desgrădite şi desco
perite, s’a întâmplat, să muncească 2—3 generaţ ii de 

dascăli, pătrunşi de adevărată însufleţ ire pentru sfânta 
lor apostolie de redeşteptători ai unui neam chinuit 
şi înapoiat!

Şi, cum rezultatul unei şcoli, nu pot să-l deter
mine nici odată păreţ ii ei, ori-cât ar fi de împodobiţ i 
cu „embleme", ci numai însufleţ irea şi vrednicia ce- 
lor-ce propoveduesc întrânsa cuvântul adevărului şi al 
înţ elepciunii, — din aceste şcoale modeste a răsărit 
un început de cultură a poporului nostru. Prin stăru-
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injelewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA nepregetate ale unor dascăli însuflejiţ i, începutu
rile sfioase au fost continuate cu râvnă înte|ită şi spo
rite prin isprăvuri din ce în ce mai însemnate.

Astăzi icoana zugrăvită de Ţ ichindeal credem că 

nu se mai potriveşte, decît la puţ ine din cele vreo 
3000 de şcoale româneşti din această (ară. Căci în 
multe sate de ale noastre s’au ridicat, din jertfele imense 
ale acestui popor lipsii, şcoale cu cari s’ar putea mân
dri orice sat din largul Apus luminat, şi oricare neam 
fruntaş în ale culturii 1

Realizarea acestui progres e, negreşit, un mare 
merit al înaintaşilor noştri. Cu atât mai mare, cu cât 
ei au trebuit să înfrunte, pe lângă greutăţ ile pricinuite 
de eternele lipsuri, şi o serie neîntreruptă de obstacole, 
aruncate în calea progresului nostru cultural, de viforul 
patimilor politice.

Scurtă vreme, abia, le-a fost dat şcoalelor noas
te a săvârşi în linişte munca binecuvântată de pro- 
pagare a culturii, înălţ are şi fructificare a gândirii şi 
întărire a simţ irii româneşti. Căci încurând s’au ivit 
tendinţ e potrivnice, cari mereu au infestat şi conturbă 

şcoala în seninătatea pacinică a sublimei sale rni- 
suiiti, impunându-i sarcini şi semnalându-i scopuri, cu 
iotul străine de adevărata ei chemare.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IOAN cavaler de FUŞCARIU.

S’a născut în SohOdolul 
Branului la 10 Cctomvrie 
1824. Gimnaziul l-a făcut 
în Braşov şi Sibiiu. în * Si— 
biiu a făcut şi teologia şi 
studiile iuridice la acade
mia de aici, dupăce termi
nase întâiu în Cluj studiile 
filosofice şi fisice. La 1848, 
15Maiu, a fost „stegar" la 
adunarea naţ ională de pe 
„Câmpul Libertăţ ii", care 
l ’a ales membru al comi
tetului naţ ional permanent. 
Desfiinţ ându-se comitetul 
s’a refugiat în România, de 
unde s’a rentors numai 
după pacificarea ţ ării, ocu- 

m apoi slujbe de stat. Cariera şi-a început-o ca asesor în 
districtul Făgăraşului şi a fost unul dintre acei puţ ini Români, 
cari au dus-o până la jude de Curie. La* 1890 s’a penzionat şi 
azi trăieşte în Bran.

Lucrări: - ;

!. Causa română, 1872.
2. Consideraţ iuni asupra timpului şi spaţ iului. 1878.
3. Comentar la patenta urbarială din 1854.
4. Die romănische Amstsprache.
5. Mărul, 1883.
6. Date istorice despre familiile nobile române.

A colaborat la „TelegrafulJRomân" şi la „Viitorul",  ple
dând pentru activitate. A dat primul impuls pentru înfiinţ area 
„Asociaţ iunii transilvane". E membru al Academiei Române.
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RECERINŢ ELE UNUI LITERAT

De vreai să treci de literat,
Trei lucruri ia ’n vedere :
Să moşteneşti pe-un unchiu bogat, 
Să n’ai lipsă a cere;
Păstrează să poţ i tipări 
Făr’ de prenumerare;
Testează celor ce-ar ceti 
Un fond de premiare.

:

i i
'
i

\
ir

.
t izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i *

i i s

i.

i
■

;
1

:
I

1

>

:•

;

!/
i

■

*



57ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r*ŢwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "XI VA SILE C. OSVADĂ.

Născut la 9 Septemvrie 
1875 în comuna Măhaciu, 
judeţ ul Turda-Arieş, din 
părinţ i: notar de cerc.

A studiat la Blaj, Bra
şov şi Viena.

Azi este directorul 
• Y - Y băncii „Agricola" din Hu

nedoara şi directorul „Reu- 
niunii propriet. de vite“  
(pentru asigurarea vitelor) 
din Orăştie.

A scris articole cu deo
sebire economice în „Tri 
buna" din Sibiiu, „Foaia de 
Duminecă" din Timişoara, 
„Revista Economică" din 
Sibiiu şi „Lupta" din Bu
dapesta.

Azi redactează în al patrulea an foaia „Tovărăşia", la în- 
• :>nt independentă, azi ca adaus economic al „Libertăţ ii" din 
Draştic. Este colaborator economic la „Tribuna" din Arad.

A publicat:
„Legea tovărăşiilor", Orăştie 1907.

2. „Băncile populare din România", Sibiiu 1907.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

în pregătire :
„Puterea tovărăşiilor".

h îV>

7
t

(:A

Credinţ e economice.

Ajunşi în anii 1840—50 cu o prea tineră con
ştiinţ ă de viaţ ă naţ ională, a fost fatal să-şi în
drepte toţ i cei buni ai noştri toate forţ ele, în spre ţ in
tele politicei militante, prin care să socoteâ, poate 

atunci cu drept cuvânt, că mai repede avem posibili
tatea să ne afirmăm ca neam şi să ne întărim etnic 

şi naţ ional.
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UrmândwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA greşilei axiome, împrumutată dela vecinii 
noştri unguri, că politica militantă se exhatirează prin 

contribuirea directă ori indirectă la conducerea statului,
ori prin critica viejii de stat 
instituţ ie de drept public — 
proteste, cu conbateri şi cu apele la dragostea i n i m e i 
româneşti.

— ca administraţ ie şi ca 

ne-am cheltuit forjele cu

E netăgăduit că acest fel de activitate a da! po
porului, şi mai ales nouă tinerilor temelia preţ ioasă, 
pepiniera admirabilă în care noi ne-am sădit şi de 

unde ne alimentăm dragostea de neam şi dorul muncii 
pentru întărirea şi progresul nostru naţ ional.

In acelaş timp însă am perdut legăturile şi con
tinuitatea necesară cu munca preţ ioasă începută şi 
susţ inută pe vremuri prin meseriaşii români ui
Sibiiului, prin ţ ehurile româneşti din confinu mmlar 
şi din judeţ ul Hunedoara, şi apoi prin negustorii rom;'.mi 
grupaţ i în Societatea Levantină dela Braşov, prii ; omenii 
macedoneni presăraţ i pe la Panciova şi Neopianta, pe 

la Hunedoara şi Sibiiu ca şi prin Muncaci şi Budapesta.

Preocupările noastre „politice", şi mai târziu râvna 
de ieftină căpătuială, tot mai mult ne-au apropiat de 

funcţ ionarismul producător de proletariat intelectual, ori 
de carierile cu rol mijlocitor şi nu producător.

Grosul, ţ ărănimea neamului nostru, lipsită de 
busola şi mijloacele învăţ ăturii a rămas de dragul gliei 
ori de nevoia vieţ ii—credincioasă plugăritului. Şi azi 
singură această clasă de plugari cinstiţ i ne oferă chiagul 
sănătos, din care cu timpul să se frământe pânea tre
buincioasă alimentării progresului nostru, — ca neam.

Ne dăm seama de situaţ ia dafavorabilă în care 

ne ţ ine lipsa organizaţ iei noastre sociale şi economice 

— singure hotărâtoare în lupta de azi a popoarelor.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
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DarwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA această conştientă apreciere trebue să ne în
drume toate forţ ele în spre munca economică pe toate 
brezdele afirmării sale. Plugărimea să fie luminată şi 
apoi ridicată la munca agriculturei industriale şi co
merciale.

i

Meseriaşii noştri să fie înarmaţ i cu noui cunoş
tinţ e pentru ca loc să-şi cucerească în concurenţ a ce 

li se opune. Negustorii noştri să-’şi potrivească munca 

de intermediare realelor trebuinţ e ale poporului nostru.
Căci ori cât s’ar afirmă caracterul internaţ ional 

al muncii economice, în situaţ ia noastră dată, — noi 
nu putem să ne clădim această muncă decât YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnum a i 

pe tem e lia ce lu i mai şov in is l sen tim en t na ţ iona l ş i 
pe conv inge rea că prog resu l nostru econom ic num a i 
prim no i înş ine îl pu tem în făptu i.

Această credinţ ă, care trebue să călăuzească în
tre: munca, îşi are esplicaţ ia economică în convin
ge-eu că eu mai cu cucces pot munci cu fratele meu 
decSi cu un străin.

Pentru săvârşirea acestei munci însă ni se im
pune o aleasă organizaţ ie economică, care a- 
poi să slujască drept mijloc dezvoltării noastre cul
turale, politice şi naţ ionale.

Această organizaţ ie, după credinţ a mea nu o 
putem avea decât prin tovărăşii la temelie' cu cel 
mai larg şi mai cinstit democratism şi dragoste de frate 1

*
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1. U. SORI CU.

Născut în Săcele, Ungă Braşov. 
Studiile şi lc-a făcut la Braşov, Cluj şi 
Bucureşti. Astăzi e ziarist.

A scris la „Familia*4, „Sămănăto- 
rul**,  „Luceafărul**, „Viitorul**  şi „Tri 
buna". Va scoate un volum de poezii, 
pe care îl va întitula — probabil — 
„Florile dalbe".

CÂNTEC DE TOAMNĂ

Veştejită ’n vale pică 

Frunza de arin,
Vine toamna, bruma pică, 
Demonică, Demonică, 

Ramură de crini

Parfumatele verbine 
Tremură uşor,

Mor duioasele verbine. — 
Nu mai vine, nu mai vine 

Draga mea şi-a lori

Numai dorul, cătră seară, 
Gândului meu sol,

Vine dorul trist spre seară 
Şi’l trimet ca să dea iară 

Lumilor ocol.

■
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Eu îl văd pornind pc vale 

Singur, singurel, - 
Munţ ii i se dau din cale 
Şi de milă şi de jale, 

Codrii plâng cu el.

■

'!
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i SYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

Iar din vălul de tărie 
Noaptea cade grea 

Şi mă chiamă şi mă ’mbie, 
Noaptea vede, noaptea ştie 

Care-i rana mea.

■ ■

.Că sunt fir de tufănică 
. Pe mormânt străin, 
Vântul bate, bruma pică, 
Demonică, Demonică, 

Ramură de crini..

■
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Dr. VAS1LE SUC1U.

Născut la 13 Ianuarie 
1873 în Copăcel, lângă Fă
găraş, din părinţ i ţ erani. 
Studiile lc-a terminat îu 
Blaj şi Roma. Din 1898' a 
fost profesor la Seminarul 
din Blaj până în 1910, când 
a fost ales canonic metro
politan.

A publicat:

1. Hipnotism şi Spiritism, 
Blaj 1906.

2. Teologia dogmatică fun
damentală, voi. I. Blaj 
1907.

3. Teologia dogmatică fun
damentală, voi. II. Blaj 
1907.

! ..'a dogmatică specială, voi. I. Blaj 1908.
5. Teu!■■■.■■',  dogmatică specială, voi. 11. Blaj 1908.
6. T‘i !a ipiiîe fundamentale ale religiunii creştine. Blaj 1909.
7. T-TTpdT morale ale religiunii creştine. Blaj 1909.
8. K.-o .-oi, .'.intre religie, ştiinţ ă şi societate. Blaj 1910.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Firea omenească şi legea creştină.

Poale că nu-ji vei îi dat seama niciodată de a- 
sămănarea cea mare dintre pădureţ ul altoit şi omeni- 
mea încreştinală 1

Pădureţ ul, până rămâne pădureţ , şi nu-l altoieşti, 
nu poate produce decât numai poame pădureţ e, iar 
dacă l-ai altoit, poamele, cari altcum ar îi fost pădu
reţ e, sunt bune. Şi de se va întâmplă că iasă cumva 
un luger de sub altoitură, vei avea pe acelaş pom, 
poame bune pe mlădiţ a altoită, şi poame pădureţ e, pe 
cea nealtoită. Aceleaşi rădăcini, acelaş trunchiu şi ace
laş * suc, supt din pământ, produc poame bune ori pă-



64

durele,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA după cum frece sucul prin mlădi|a alloifă ori 
prin cea pădurea)ă.

întocmai aşa şi cu firea omenească, altoită cu 
legea creştină. Firea omenească, după feliul său, e pă- 
dureajă. Face ea, nu-i vorbă, poame. îşi câştigă cunoş- 

tin|e, dezvoalfă idei, săvârşeşte fapte bune. Dar toate 

acestea sunt poame pădureţ e. Sunt fapte făcute de om, 
şi pe cari le poate face omull Sunt poame de soiu 

mai de jos.
Cunoştinţ ele acestea ale minţ ii omeneşti câteodată 

sunt nesigure, de altădată sunt amestecate cu greşeli. 
Ideile, pe cari le propoveduieşte mintea, îşi au, pe lângă 
partea lor luminoasă, şi partea întunecată. în sfârşii, 

de vei pune în cumpănă faptele bune cu scăderile lor 
cu tot, nu ştiu în care parte se va pleca cumpăna, p i 
partea faptelor bune ori pe partea scăderilor?

Ai vreâ să vezi cu ochii nobilizarea aceasta a 
firi omeneşti prin legea creştină? Binel Dar nu tevoiu 

duce prin lumea Grecilor, nici prin a Romanilor, ca să-ţ i 
arăt poamele lor şi să le asemeni cu poamele legii creş
tine. Nul Aceasta nu se poate isprăvi în câteva şirei

In schimb ia harta globului pământesc şi te uită, 
nu la întinsa Africă, nici la finera Australie, ba nu lua 

în socotinţ ă nici chiar colosul din partea de miază
noapte a Aziei. Uită-te numai la Egipt, la Media, la 
Fersia şi la China. Adu-ţ i apoi aminte de măreţ ia şi 
cultura lor străveche de odinioară, preistorică pentru 
noi Europenii 1 Atât erau ei de superiori celorlalţ i oa
meni, de Chinezii se văzuseră nevoiţ i în îngâmfarea 

lor, să se închidă cu zid de cătră ceilalţ i muritori. Iar 
astăzi? Dacă n’au dat înapoi, de bună seamă că n’au 
mers înainte!

Intoarce-te apoi la mica Europă creştină, la Eu-

;lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

}

!
I

;



65

ropawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cca de ieri de alaltăieri, şi la fiica ei, la Ame
rica. Şi fă asămănare între culfura şi bunăstarea aces
tora şi între cultura şi bunăstarea împărăţ iilor acelora, 
odinioară atât de vestite, iar azi atât de înapoiate. Ce 

asămănare neasemenea!

Şi, poate că înaintarea Europei şi a Americei vine 
dela împrejurările prielnice, între cari s’au aflat şi cari 
le-au ajutat în dezvoltare; ori dela împrejurările vitrege, 
cari le-au făcut să-şi bată capul în lupta pentru exis
tenţ ă? Nul Împrejurările de traiu, fizice şi geologice, au 
fost şi sunt mult puţ in aceleaşi şi pentru Europeni, şi 
pentru Egipteni şi pentru ceialalţ i. Dar n’au fost şi nu 
sunt aceleaşi împrejurările morale, religioase. Europenii 
şi Americanii ţ in legea creştină; iar Egiptenii, Chinezii 
şi ceialalţ i rămaşi ţ in alte legi, ţ in legea mohamedană, 
brahmană ori budhistă. De acî vine toată diferinţ a.

Legea creştină nobilitează sucul pădureţ ului, adecă 

ea nobilitează mintea, voinţ a şi celelate facultăţ i ale 
omului. Mintea o luminează cu adevărurile veşnice, de 

Dzeu descoperite, cari tocmai fiindcă sunt absolut si
gure ci stau neclintite, ca tot atâtea faruri luminătoare 

deaiimyul drumului, ce-1 face mintea omenească în 

căinarea adevărului. Voinţ a omenească apoi, în faptele 
sale, are în legea creştină un îndreptar sigur: legea 
Dumnezeiască, propusă în toate amănuntele. Legea a- 
ceasta nu e întunecată, cum e legea firii în unele ches
tii şi nu e elastică, ca să o poată suci după plac min
tea în interesele-i private egoiste. Nul Legea Dumne
zeiască, propusă de legea creştină e limpede, amănun
ţ ită şi neclintită.

Şi, ca şi când legea Dumnezeiască n’ar fi dea- 
juns la săvârşirea binelui, mai propune legea creştină 
şi un alt motiv spre împintenarea omului la binele al-cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5
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truist.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Acî rezidă puterea ei, în motivul acesta al ce
lui mai sublim şi mai curat altruism.

Faptele bune altruiste, zice legea creştină, nu de 
aceea trebue făcute, fiindcă aşa prescrie mintea 
pabilă să le şi schimbe când se bat în capete Inte
resele private cu interesele publice — ci de aceea, fi
indcă aceasta e voinţ a lui Dumnezeu, stăpânul absolut 
al omului, de care omul nu poate scăpă, nici în bine 
nici în rău, şi care din dragostea cea mare se jertfise 
pe sine pentru om şi zisese, că tot ce facem deaproa- 
pelui lipsit, lui îi facem, şi că toţ i suntem fraţ i, având 
acelaş părinte.

Din.îndemnul acesta de a face totul pentru •ubi- 
rea lui Dumnezeu şi a deaproapelui, au izvorî; 
instituţ iile filantropice de caracter public. Aci îşi an c- 
bârşie 'şcolile, spitalele, azilele pentru orfani şi nepu
tincioşii societăţ ile de ajutoare în toate lipsei 
neşti, societăţ ile de misionari, cari îşi lasă casa s masa 

şi se duc, cu punerea capului, peste ţ ări şi mari, la 
oameni barbari, ca pentru dragostea, ce o au pentru 

Hristos, să-i facă şi pe ei părtaşi din binecuvântările 
legii creştine. Scurt! Din legea creştină au izvorî! toate 

instituţ iile filantropice, pe cari le avem noi, şi pe cari 
cei vechi nici nu le visau macar.

lată cum se nobilitează firea pădureaţ ă a omu
lui prin altoirea religiei creştine într’însa, Se întăreşte 
mintea în căutarea şi aflarea adevărului şi înfluinţ ează 
voinţ a la facerea binelui. Motivul, care ne îndeamnă 

să facem binele altuia, nu e mintea, nici însuşirile atră
gătoare ale deaproapelui, ci dragostea, ce trebue s’o a- 
vem faţ ă de Dumnezeu/care prin jertfa sa, pildă şi 
poruncă ni-a dat să iubim şi noi pe deaproapele.

— ca-

.1
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Dr. ILARI ON PUŞCARIU.

S’a născut în Sohodo- 
lul Branuiui la 1842, din 
familie de preot. A studiat 
în Braşov, Sibiiu, şi Vicna, 
unde a fost trimis de me- 
tropolitul Şaguna. E. arhi
mandrit în Sibiiu.

Lucrări:

1. Gramatica românească, 
metodica folosită în in
stitutele pedagogice.

2. Isagogia cu o mapă a 
Palestinei.

3. Principii din pedagogie.
4. Manual de istoria bis. 

pentru şcoalele medii.
5. Istoria mică bis. pentru 

şcoalele poporale.
6. Istoria biblică ilustrată 

pentru şcoalele medii.
V. biblică mică pentru şcoalele poporale.

Documente pentru limbă şi istorie.
.Mitropolia Românilor ortodoxi din Ungaria şi Transilvania. 

iO. Istoricul catedralei (în colaborare cu episcopul Dr. Miron E. 
Cristea şi asesorul Matei Voileanu).

A elaborat la ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEnciclopedia Româna şi la mai multe re- 
ii'.rare şi ştiinţ ifice.

Un glotaş.
Aduceri aminte din anii de copil. -

In satul nostru trăia vecin cu noi un om, cu nu
mele Gliijă Păvălache, care trecea de filozoful satului. 
Şi cu drept cuvânt, pentrucă el ducea o viaţ ă modestă 
şi retrasă de zgomotul lumii. Pe el nu-1 vedea omul 
niciodată între bătrânii satului certându-se la vinars 
pentru dreptăţ ile comunei şi pentru preţ uiri în cazuri 
de pagube şi conturbări de posesiune, cu toate că şi 5*
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el ar fi pulul da un sîal înţ elept la vreme de lipsă. 
Îmbrăcămintea lui e.â o sarică lungă afumată, pe care 
o purtă şi iarna şi vara. Pălărie pe capul lui nu s’a 
pus, ci omul îl întâlniâ ori cu capul descoperit, ori cu 

căciula veche şi tocită pe cap.
încălţ ămintea lui, când simţ iâ trebuinţ a ei în vreme 

de iarnă, erau tăpălăgi de materie de sarică sau pă- 
nură. Vorba lui eră vorbă apăsată şi chibzuită; ori nu 

vorbiâ nimic, ori dacă vorbiâ, vorbiâ ca să se deose
bească de alţ i oameni.

„Bună ziua, nene George“ .
„Mulţ ămesc D-Tale“ , era răspunsul.
„Dar^ce mai faci?"
„Mulţ ămesc lui Dumnezeu şi D-Tale, că mai dau 

„Neel mâncate-ar raiul şi 
te-ar luă dracu", mai adăugea adresându-se ia vacile, 
ce le păzea la păşune pe o coastă de loc numită 
„Coasta lui Păvălache".

Ce folos că lumea nu-1 pricepea!
Mai întâi muierea lui dupăce crescuse şi mări

tase două fete ce avea, îl lăsă singur. In singurătatea 
aceasta alui el se ocupă cu meditaţ iuni religioase.

In postul paştilor, când ceialalţ i oameni erau la 

câmp, pentru sămănăturile de primăvară şi când în 
biserică în zilele de lucru aflai numai pe preot ce
tind ceasurile, făcând liturgia înainte sfinţ ită, Ghiţ ă Pă- 
valache nu lipsiâ din biserică, ci sta şi el desculţ pe 

podeala de cărămidă, cu sarica în spate, ţ inând o psal
tire veche în mână. El nu ştia ceti, de aceea de re
gulă o ţ ineâ întoarsă. Tocmai de aceea babele din sat 
începură a duce prinoase câte o dutcă, (un ban de a- 
ramă ce reprezentâ 6 cruceri, deşi era scriş. pe el 30) 
Ghiţ ă Păvălache căci el ştiâ ceti psaltirea deantoarsele.

!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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umbră pământului."
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LawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA perfecţ iunea aceasla ajunse Ghiţ ă Păvălache la vreme 

de bălrâneje, când nu mai aveâ ce mânca.
A fost însă o vreme, când şi dânsul era mai ti- 

năr. — Atunci... atunci, în anul de răsmiri|ă trebui şi 
el să meargă cu lancea în mână la loagăre. El ca om 

cu frica lui Dumnezeu şi aici purta în şerpar visul 
Maichii Precestii şi era îndestulii „a da umbră pămân

tului".
In întreaga expediţ ie făcută în Săcuime n’a au

zit nimenea un cuvânt din gura lui; cu atât mai pu
ţ in lancea lui s’a atins de carne vie. Când se întoarse 
însă cu ceialalji triumfători prin Săcele şi văzu Ghiţ ă 
Păvălache în şanţ un Săcui mort, se repezi la el şi 

viteaz înfipse lancea în cadavru, zicând: „Mân- 

caie-ar raiul şi te-ar lua dracul".
Ghiţ ă Păvălache a murit de mult, dar a rămas 

de poveste în satul nostru.

ca un
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Dr. ION SCURTU.

Născut la 17/29 Martie 
1877 în Braşov. Tatăl său 
a fost profesor la liceul ro
mân din localitate. A stu
diat în Braşov, Budapesta, 
Cluj, Leipzig. E doctor în 
litere şi filosofic. Trăeşte 
în Bucureşti ;e profesor de 
literatură la Şcoala supe
rioară de războiu şi la Se
minarul Nifon.

A publicat:

Numeroase articole po
litice, foiletoane şi studii 
critice în „Gazeta Transil
vaniei", „Tribuna" din Si- 
biiu, „Dreptatea", „Epoca", 
„Semănătorul", „Minerva" 
şi „Seara" din Bucureşti.

Din trecut pentru viitor, (articole politice), Sibiiu, 1899.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Probleme actuale în viaţ a noastră naţ ională, (articole politice

şi culturale), Sibiiu, 1902.
3. M. Eminescu, Leben und Prosaschriften, Leipzig, 1903.
4. M. Eminescu, Romanul „Geniu pustiu", c’un studiu critic,

Bucureşti, 1904.
5. V. Teconţ ia, Gedichte von Eminescu, studiu introductiv,

Bucureşti, 1904.
•). Portretele lui Eminescu, Bucureşti, 1904.
7. Ai. Eminescu, Scrieri politice şi literare, c’un studiu critic,

Bucureşti, 1905.
8. M. Eminescu, Proză literară, ediţ ie populară, Bucureşti, 1908.
9. M. Eminescu, „Lumină de lună", Poezii, ediţ ie critică şi un

studiu introductiv, Bucureşti, 1910.
10. Adina Olănescu, Cugetări; c’un studiu biografic.

în preparaţ ic:

11. M. Eminescu, Scrieri politice (voi. 11).
12. Viaţ a şi operele lui M. Eminescu, (monografie).
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Cugetări.

NeclintireawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vârfurilor de munţ i înfiorează ca şi 
zbuciumarea valurilor mării; culmile fericirii te cutre
mură ca şi adâncurile suferinţ ii. Dar omul puternic râv
neşte înălţ imile idealurilor şi nu se înspăimântă de 
abisurile decepţ iunilor. De pe culmile biruinţ ei îşi pleacă 
smerita frunte înaintea Stăpânului lumei; din prăpastia 
înfrângerii îşi ridică ochii încrezători spre Dânsul.

Sunt atâţ ia oameni fără de nici un merit real, 
al căror nume îţ i răsună în urechi o viaţ ă ’ntreagă. 
Dar sunt mai numeroşi oamenii de valoare, al căror 
nume nu se rosteşte nici odată cu zgomoi. Numai 
moartea, învietoarea meritelor uitate, dătătoarea recu
noştinţ ei tăgăduite, se îndură să poarte faima celor 
modeşti şi să spulbere de veci trufia celor .

Nu există caracter fără de sentimentul profund al 
jertfirei de sine. Iar în lumea celor mulţ i şi răi, cari 
s’ar mânca devii, puţ inele caractere, jertfindu-se, pier. 
Iată tragicul caracterelor, — osânda lor şi prin ea o- 
sânda nobleţ ei geniului uman.

Unii oameni sunt atât de generoşi, că-ţ i doresc moar
tea, numai să-ţ i poată recunoaşte mai curând meritele.

*

Modernii caută, pe ’ntrecute, a desăvârşi „arta de 
a trăi“. Cei vechi se mulţ umeau să idealizeze „arta 
de a muri". Dar, lăcomindu-se la plăcerile vieţ ii, mo
dernii mor pe lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA’ncetul,  zi de zi. Cei vechi înţ elegeau, 
că viaţ a adevărată începe dincolo de moarte. Numai 
viaţ a asta rămâne — în faptele celor ce se duc.

*

Mai bine o mie de duşmani sinceri decât un 
prieten fals.

i
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__S'a născut'la Braşov în
1879. Trăieşte^în Bucureşti.

A scris:

1. „Poesii" edit. Minerva, 
Bucureşti.

2. „Nuvele" biblioteca Mi-  
nerveij Bucureşti.

3. „Ramuri", proză, edi
tura Luceafărului.

4. „Impresii de teatru din 
Ardeal" edit. Tribunei.

5. „Mărul" dram# în 2 acte,

6. „Sirena“ «lrain# în 3 acte, 
(jucate pe scena Teatrului Na
ţ ional din Bucureşti).

7 .Jurământul", dramă într’un act, publicat în „Viaţ a Româ
neasca" din laşi.

o. ,,Se face ziuă" dramă într’un act din revoluţ ia lui Horia,
9. „Trandafirii roşii" poem dramatic în 3 acte,

10. „Turnul Babei" comedie în 3 acte,
(înaintate Direcţ iei Teatrului Naţ ional din Bucureşti'.

A tradus:

din italieneşte, franţ uzeşte şi nemţ eşte o sumă de piese, 
ari le-a jucat în turneele de teatru prin Ardeal. Dintre ele 

sânt publicate: „Cântecul cocoşului", „Capriciul unui tată", „Dela 
Nord ia Sud", Cânele şi Pisica", „Sluga la doi stăpâni" în bi
blioteca Societăţ ii pentru teatru din Ardeal şi „Salomea" în „Bi 
blioteca pentru toţ i" din Bucureşti.

IU B IR E A ? .. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fermecătoare stea 

Ce cade ’nfr’o prăpastie adâncă...

O vezi şi-ţ i părăseşti frumoasa stâncă 
Să tot cobori o viaţ ă după ea.
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î|i uiţ i de ceriul larg cc Tai avut, 

De soarele din zilele de vară, 

Cobori, cobori înspre necunoscut 

Pierzându-te ’n adânc fără hotară...lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Căderea ta-i un vis... - îl ştiu eu visul 1 

Şi legănat de el, cu Dumnezeu !.. 

Coboară-te, coboară-te mereu 

Cu ochii ’nchişi să nu zăreşti abisul... 

Să nu te-apuce dorul de lumină,

De culmea ta stăpână peste zări,

Că-ţ i vei vedea via|a o ruină 

Şi-i sta zdrobit la mijloc de cărării..
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M1HA1L GAŞPAR.I 3

Născut în 12 Ianuarie 
1881 în Gătaia (Bănat) com. 
Timişului, din familie de 
preot. Locueşte în Bocşa 
montană, fiind protopop
0. român.

A publicat:

Lucrări proprii:

1. „Japonia", Lugoj, 1905.
2. „Altare dărâmate", ro

man, 1909.
3. „Din vraja trecutului", 

nuvele, Lugoj, 1908.
4. „Fata lui Oană", ro

man ist. 1910.
\ , Oh; vremuri de mărire", roman ist. Vălenii-de-munte 1910. 

o. .lzrael“ , roman dela sate, 1909.
7. ,,A fost odată", roman dela sate 1911.

Traduceri:

«s. ,.Malva“ , de M. Gorkij, Lugoj, 1906.
9. ..Poeme în proză", de Turgeniev, Lugoj, 1909.

,.D,mia în haine sure", de Georges Ohnet, 1907.

'

;

i

Păpărugă... rugă• • •

Aşa să trec anii.
Dai încoaci, dai încolo, te învârteşti în dreapta, 

în stânga şi te pomeneşti dintr’odată cu părul rărit, 
cu mânile tremurânde, adus de spate şi bătrân.

De sus de pe colnicul vieţ ii priveşti cu sufletul 
răzleţ it la calea pe care ai făcut-o şi simţ eşti în adân
cul tău - golul uriaş al vieţ ii.

într’o clipă îţ i trec pe dinainte frânturi de icoane,
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crâmpeewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mai vii ori mai spălătăcite din epopeea care 

constifue viaţ a trăită.
Prin corpul slăbii trece o uşoară înfiorare. Sus 

la dricul vieţ ii adie o boare recoroasă. Nu boarea a- 
ceea care alintă, ci aceea care - îngrozeşte.

]os la poale e soare; căldura o simţ eşti şi azi 
dar numai în reflexe de autosugestie. Da, odată te pri- 
piai şi tu în aurul cald de acolo de jos... erai tiner 
atunci.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i în jurul meu firea îşi desface splendoarea de po

doabe. Belşug de binecuvântare tainică se revarsă 

pretutindeni.
Câmpiile învestmântate în haine de mare ţ inută, 

prăznuesc marele praznic al învierii. Miile de fiinţ e 
mişună ca o mare de credincioşi, sub bolţ ile azure 
ale templului naturii.

Un dom măreţ , splendid şi nemărginit.

Zumăitul insectelor parc’ar fi murmurul rugăciti- 
nei masselor. Un murmur adânc, nuansat şi plin de 

viaţ ă. Ca nişte dascăli sărbătoriţ i, sburătoarele îşi re
varsă cântările de strane, lăudând pe Acel din a cărui 
milă viază toate.

Iar câmpul înflorit, înalţ ă tămâia mirezmelor spre 
bolţ ile albastre... O uriaşă cădelniţ ă încărcată cu smirnă.

'
■

Tolănit în marginea unei trifoişte închid ochii şi 
ascult tăcut, pândind zbuciumul şi frământarea vieţ ii 
din jur.

Soarele alintă cu privirea-i caldă pământul pu
ţ in cam umed.

Din sinii puternici zbucnesc în valuri aburii în-
ferbântării.

i

H
.

j
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FireawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA întreagă tremură în zbuciumul de înfiorare 
al clipelor de înfruptare.

Din dragostea aceasta va eşî - belşugul spice
lor de aur.

Mă perd pe mine însumi în acest cuprins sfânt, 
iar sufletul îmi tremură în emoţ iile gândurilor cari ră
sar pribege în creerul copleşit de văzul atâtei splendori.

Prin văzduhul siniliu, doi ciocârlani se gonesc 

a  cale. Să joacă scăldându-se în aurul de lumină; se 

ciocnesc porniţ i spre dragoste... femeluşa se mai opune... 
şi deodată cad ca două săgeţ i, perzându-se în săcă-
rişlea învecinată.

Peste întinderea uriaşă văzduhul ferbe ca într’o
căldare.

Un pitpălac pribeag îşi anunţ ă prezenţ a prin vo-
cea-i stridentă.

De pe holda de alături, doi copilaşi să îmbulzesc 

în fugă mare spre obraţ . Un cal făcea senine de dra
goste unei trifoişte şi copiii se repeziră să-l abată. în 

fugă sperie un fluturaş albastru. în clipă o pălărie scăl
dau! iu obezi se avântă după fugar. Fluturaşul însă 

să 'creşte, îşi ia vînt şi dispare în înălţ imi.

Copilul priveşte pe urma lui dornic, pe urmă iz
bucneşte într’un rîs arginţ iu. Ecoul rîsului se resfrânge 

ca sunetul de clopot peste valurile verzi.
Mă proptesc în coate şi-i privesc.
Copiii îşi găsesc repede altă petrecere.

Au prins o păpărugă YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA«vacă a lu i Dum nezeu» şi 
aşezându-o pe palme, încep să-i descânte:

Păpărugă... rugă... 
Păpărugă... rugă... 
încătro vei zbură 
Intr’acolo m’oi însura...
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PăpărugawvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aleargă neliniştită pe cele cinci degete 
ale mânuţ ei, căutând o eşire. Văzând că nu-i scăpare, 
îşi desface aripioarele punctate şi-şi ia zborul încătrova.

Copilaşii o urmăresc cu luare aminte, nizuindu-se 

a gâcî satul spre care a plecat păpăruga 

se vor însurâ.

• •-

•-
unde

în vremea aceasta calul să înfrupta liniştit din 

trifoiul vecinului.
Priviani înduioşat la fejele celor doi copilaşi. 
Vedeam pogorându-se peste dânsele umbra în

grijorării...
Poate întâia lor grijă în viaţ ă... YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA» In lraco lo m 'o iihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

însurâ«.
■

Sărmani copilaşi. Cine ar şti spune câte suprise 
vă ascunde via(a.

!

Şî eu urmăriam cu gândul în atâtea rânduri zbo
rul păpărugelor în zilele calde ale verilor fecunde, pe 

întinsele şi mănoasele lanuri ale iubitului meu Bănat.
Ci azi, frânt de luptele date, numai amintirea bu

curiilor de demult dacă o mai simjesc.
E grea viaja şi e duşmană omului. Ce bine a 

fost când mai credeam în ursită, când vedeam rostul 
cuvântului - a fi.

Au zburat ariii ca şi păpărugile. S’au dus ilu- 
siile - odată cu anii copilăriei.

E cald afară, acelaşi aur de lumină să toarnă 
peste mine... şi totuşi simţ esc trecându-nii prin oase 
o uşoară înfiorare...

<
ilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

!l !:

i

: *
• •:

Păpărugă... rugă...

*
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OCTAVIANwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA C. TĂSLĂUANU.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

S’a născut în comuna 
Bilbor (comit. Ciuc), din 
familie preoţ ească, la 1876. 
Studiile liceale le-a făcut 
în Ungaria, iar cele uni
versitare în Bucureşti. în 
cursul studiilor universi
tare a fost profesor de 
limba şi literatura română 
şi istoria Românilor la li 
ceele particulare din Bu
cureşti. Dela 1902-1906 
a fost secretar la Consu
latul General al României 
din Budapesta. Dela 1906 
c secretar al ,,Asociaţ iunii 
pentru literatura română şi 
cultura poporului român“  
cu sediul în Sibiiu. E di
rector al „Muzeului Aso- 
ciaţ iunii“ , în care calitate 
a adunat foarte multe o- 

biecteA pentru Muzeu şi a făcut studii etnografice şi de artă popo
rală. în Budapesta a întemeiat tipografia „Luceafărul44, în editura 
căreia au apărut mai multe opere literare de-ale scriitorilor dela 
noi şi din România.

A publicat:
l. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Informaţ ii literare şi culturale", edit. W. Krafft, Sibiiu, 1910. 

Redactează:
Dela 1903 revista „Luceafărul", care e în anul X. de existenţ ă. 
Dela 1906 revista Asociaţ iunii „Transilvania".
Dela 1911 „Biblioteca poporală a Asociaţ iunii41, care are peste 

zece mii de abonaţ i ţ ărani, ca membri ajutători ai Asociaţ iunii. 
Sub îngrijirea dsale apare „Biblioteca scriitorilor dela noi“ , ce 

se publică în editura „Librăriei Naţ ionale44 S. Bornemisa.

!!

i
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Poporanismul.
— FKA(.'.MKNT. —

Cultura, arta şi literatura nu pot fi nişte privele- 
gii numai pentru clasa cărturarilor, ci ele trebue să se 

transforme în bunuri ale poporului întreg, prin urmare

i
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şi ale ţ ărănimii. De aceea cărlurărimea noastră are da
toria morală a se strădui în toate manifestaţ iunile ei 
culturale şi artistice să se apropie de popor şi, în a- 
celaş timp, să se îngrijască prin toate mijloacele a 
ridica nivelul cultural al ţ ărănimii. Căci numai când 
vom aveâ o ţ ărănime bine situată materialiceşte, dis
ciplinată moraliceşte şi cultă, şi când ideile conducă
torilor ei intelectuali vor trăi în cunoştinţ a tuturora, nu
mai atunci se va realiza adevărata ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAunilale culturală. 
Când se va realiza acest ideal, atunci scriitorii şi gân
ditorii neamului vor îi cunoscuţ i şi la ţ ară, căci ei vor 
fi expresia superioară şi organică a sufletelor înfrăţ ite 
cu munca ogoarelor.

In acest caz şi arta şi literatura vor fi ale tuturora.

Dar ce înţ elegem astăzi sub poporanism în li 
teratură?

lată ce cred eu că trebue să înţ elegem: Litera
tură poporanistă e aceea care se adresează, fără 

deosebire de clasă, întreg poporului, e aceea in care 
prin limbă, prin cugetare şi prin simţ ire se reoglin- 
deşte sufletul poporului.

Literatură poporanistă e întreagă literatura noas
tră poporală artistică, e literatura plină de poezie a căr
ţ ilor bisericeşti, a cronicarilor şi literatura artistică a 

scriitorilor poporali. Literatură poporanistă e, mai de
parte, partea aceea din literatura cultă, care poate 
fi înţ eleasă şi simţ ită de poporul întreg. Poporanişti 
sunt deci în parte şi scriitorii: C. Negruzzi, Alexandrescu, 
A. Russo, Alecsandri, M. Kogălniceanu, 1. Slavici, M. 
Eminescu, Al. Odobescu, 1. L. Caragiale, G. Coşbuc, Al.  
Vlahuţ ă şi alţ i scriitori tineri de seamă. In opera fie
căruia dintre aceştia găsim creaţ iuni, cari se adresează
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neamuluiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA înlreg, cari pol fi înţ elese şi guslale atât în 
saloanele oraşelor cal şi în şezătorile dela sate.

Lileralura poporanistă e deci literatura care în
călzeşte deopotrivă, ca un soare, sufletul întreg al 
porului.

po-

D-l 1. Slavici ne spune că aşa a înfeles popora
nismul şi Eminescu:

„Eminescu — zice d. Slavici — care nu erâ eşit 
din mijlocul poporului, finea să se potrivească întru 

toate cu poporul, pentrucă numai aşa puteâ să stră
bată şi să rămâe. — Pătura superpusă, din care eşise 

el, erâ în gândul lui ceva întâmplător, stricat şi efemer; 
fot stricat şi efemer trebuia să fie deci şi tot 
se potrivea numai felului ei de a fi. Nu avem să scriem 

pentru ea, „apa care curge", ci pentru întregul popor, 
„pietrile cari rămân", şi rostul întregei noastre lucrări 
intelectuale era să asimilăm „pătura superpusă", fă- 
cându-o deopotrivă cu massele mari ale poporului".

Aşa gândea cea mai strălucitoare minte a nea
mului nostru, Mihail Eminescu.

Acest poporanism îl întâlnim în toate literaturile 
popoarelor şi poporanismul numai astfel înţ eles poate 
avea un drept de esistenjă viitor în artă şi în literatură.

Pe aceste căi au îndreptat nu numai literatura 
ci întreaga arfă, criticii de artă ai Angliei: Ruskin, Mor
ris şi Crane cari cer o artă poporană, a artă pen
tru tofi. „Arta ce o căutăm - zice Crane - este arta 

la care ia parte toată naţ iunea; numai această artă 
poate deveni o putere, care-i mână pe toţ i, numai a- 
ceastă artă va încetă de a fi o jucărie scumpă pentru 
cei puţ ini".

*
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In străinătate există o mişcare puternică pentru 

democratizarea arfei. Şi celor ce se tem că prin această 6
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coborîrcwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA a ariei, i-ar scădea valoarea, le răspunde aşa 
de frumos pedagogul Gurlill: „Tendinţ a de a cultiva 
poporul prin artă este serioasă şi rodnică. Dar toţ i cei 
ce lucrăm la ea am părăsii nădejdea că democrati
zarea artei i-ar aduce acesteia puteri nouă. Tendinţ a 
artei este aristocratică, puterile ei sunt în cei puţ ini, 
în cei tari, în indivizi. Nu vom avea un popor de maeş
tri, dar vom avea un popor ca re pricepe pe maeştri 
să i, ca re -i adm iră , cc ire -i ascu ltă !

Aşa cred că trebue să înţ elegem poporanismul 
în artă. Şi nădăjduim că şi artiştii noştri se vor stră
dui ca creaţ iunile sufletului lor să trăiască în sufletul 
neamului întreg.

Astfel vor împlini cu foţ ii chemarea poetului Vla- 
huţ ă pe care o adresează purtătorilor cuvântului!

Voi, căror vi-s’a dat solia sfântă 

De preoţ i ai acestei mari puteri;
Voi, în al căror suflet se frământă 
Întunecate valuri de dureri

Şi gânduri c le -un în treg popor gândite .
— Nu duceţ i minunatul vostru dar 
Ofrandă măriilor nelegiuite;
Ci, ca pe sfânta masă dm altar

A ’mpărfăşirii faină preacurată,
Aşa cuvântul să vi-1 potriviţ i 
Câ mii de inimi la uri fel să bată 
Şi miilor de veacuri să vorbiţ i.
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MAR1A CUNŢ AN.

S’a născut în Sibiiu la 
anul 1&62. Trăieşte în lo
cul natal.

A publicat:

1. „Poezii", Orăştie. ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i. „Poezii", Mincrva, Bu

cureşti.

Traduceri:

3. „Fecioara dela Orleans" 
dramă romantică de F. 
Sc.hiiler, * la W. Krafft, 
Sibiiu.

A colaborat la revis- 
:clc: „Familia4*, „Revista 
literară", „Revista llus- 
rată", „Foaia Literară", 

„Dochia", „Revista Noas
tră", „Junimea", „Revista Politică şi Literară", „Primăvara" şi 
la foile: „Tribuna", „Telegraful Român" şi „Ţ ara Noastră". De 
prezent colaborează la „Luceafărul" şi „Foaia Poporului".

CÂNTEC DE TOAMNĂ

Acum când iau condeiu ’n mână 

Din mâna dorului ortac,
Sunt pe iubirea mea stăpână, 
Atâtea farmece mă ’ngână 
Şi gândurile bune ’mi tac.

Tot ce erâ scris să răsară 

Pe al firei plai înţ elenit, 
învie cuprinzând cu pară 

Ca ’n zilele de primăvară 

Sufletul meu întinerit. 6*
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M’aş avântă ca ciocârlia 
Cătră seninul răsărit,
Pe vânt mi-aş măsura tăria 
Prelung ar răsuna - câmpia 
De veselul meu ciripit.

.

.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA*

':Dar o tomnatică durere 
îmi pune stavilă la dor; 

Iubiţ i cât inima vă cere 

Vin nopţ ile de priveghere 
Şi anii grei cu jalea lor.

f Şi-acum când pun încet din mână 
Condeiul dorului ortac,
Simt greutatea de ţ ărână 
Şi bucuria mea păgână.
Şi cântecele mele tac.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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GAVRIL TODICA.

Născut în comuna Iclo-

3 Faur 1877, din părinţ i ţ ă
rani. Astăzi e contabil la 
„Geogeana“ , în Geoagiul- 
de-jos, lângă Orăştie.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Scrieri:
1. Biblioteca poporală a 

„Tribunei", Nr. 50-53.
2. Posta, telegraful, tele

fonul. (Bibi oteca popo
rală a Asociaţ iunii).

3. Vulcanismul. (Ibid.)
4. Palavre.
5. Studii ştiinţ ifice. 

Colaborează la „Gazeta
Transilvaniei", „Revista Economică", „Românul" şi „Cosinzeana"

Specializare şi enciclopedism.

Să cugetăm mai întâi la lapte. Domnul lorga, cu 
activitatea-i de istoriograf; dl A. C. Cuza, cu activita- 
tea-i de economist, sunt pronunţ at specialişti. Asemenea 
dl Ţ iţ eica în matematici, dl lstrati în chimie, dl Victor 
Babeş în bacteriologie, dl Aurel Vlaicu în tehnică. Esem- 
plele le-am puteâ continuă după plac. S’a îndreptat fie
care, conform dispoziţ iilor fireşti, spre un ram de lu
cru. S’au întrodus în el, l’au studiat în amănunţ imi, 
l’au aprofundat. YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANum a i astfe l se câştigă rezu lta te  po- 

s iiive pentru viaţ a reală.

Acum cetiţ i: Omul şi pământul; Scrisorile cătră 

Vasile Alexandri; Convorbirile economice, de Ion Ghica; 
cetiţ i: Cuvinte din bătrâni, Ion Vodă cel cumplit, Ety-
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mologicum Magnum Romaniae, Sic cogito, de Bogdan 
P. Haşdeu. Ve|i rămânea surprinşi de enorma diversi
tate a materiei, de cunoştinţ ele vaste, ce transpiră din 
scrieri.

Vă place Iorga, cu lucrările-i multe de nu le mai 
poţ i urmări. Vă place Vlaicu cu aeroplanul său, Ţ iţ eica 
în cursurile de analitică, dar vă place şi Haşdeu, în 

estraordinara gimnastică a inteligenţ ii, în ştiinţ a-i uni
versală.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

P

Cu toată specializarea, la care sunt obligaţ i oa
menii de ştiinţ ă, în raţ iunea abundanţ ei lucrului şi a 

terenului vast de cercetări, există un fond comun, YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAade

vă ru l, care susţ ine anumită legătură între toţ i ramii 
de activitate ştiinţ ifică.

Legătura aceasta, al cărei substrat e adevăru l, e 
atât de pronunţ ată, încât foarte rar lasă pe specialişti 
esclusiv în domeniul de investigaţ ii ce şi-l’au ales. li 
îndeamnă spre alte şi alte păragini: dela cele mai în
rudite, până la cele mai eterogene. Istoriograful lorga, 
econonistul Cuza, trec la politică, la filozofie, la chestii 
culturale generale. Chimistul Istrati trece la istorie, trece 

la politică, trece la chestii economice. Astronomul Flam- 
marion îmbrăţ işează meteorologia, geologia, filozofia. 
Exemplele iarăş le-am putea înmulţ i după plac.

Începem a ne da seama, că multele clasificaţ ii, 
multele compartimente cu subcompartimenle de cer
cetări, — tot atâtea efecte ale divisiunei muncii — nu 
sunt scopuri, ci numai mijloace, în cău ta rea adevă

ru lu i, care numai acesta poate fi scop. In vederea lui, 
e aşa de anevoioasă unilateralitatea în cercetări. Dis- 
gustătoare chiar. Adevărat, că ar fi absurditate a ţ inti 
că ştii totul, să analizezi totul, ca odinioară Pico de 

Mirandola. Ba, pe zi ce merge e mai anevoios, e im-
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posibil,wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA să devii un Arago, un Alexandru Humboldf, un 

Haşdeu, în multiplele lor sfere de cercetări. Dar este 

un fond comun de idei generale, un enciclopedism în
temeiat pe cercetările ştiin|ifice moderne, o sintesă fi
lozofică a acestor cercetări, oricât de variate ar păreâ 

ele. Isvor de nouă progrese, care se manifestă într’o 

exuberanţ ă de lucrări filozofice — ştiinţ ifice, a căror 
răsărire ar fi fost imposibilă înainte de cercetările spe
ciale, ale specialiştilor.

Pe mine mai mult mă atrag, sub acest raport, 
câteva scrieri de: Poincar£, Flammarion, Painlev£, Lai- 
sant, Balfour, Spencer, Crookes, Prohâszka, la streini; 
Rădulescu Motru („Ştiinţ ă şi Energie**) la Români.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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VIRGIL ONIŢ IU.

S’a născut !a 1864 în 
Reghinul-Săsesc. A studiat 
în Seghedin, Sibiiu, Viena 
şi Budapesta. în 1 Sept. v. 
1890 a întrat ca profesor la 
gimnazul din Braşov a că
rui director e din 1894. E 
viceprezidentul Societăţ ii 
pentru fond de teatru ro
mân şi membru corespon
dent al Academiei Române.

Lucrări :

1. Carte de cetire pentru 
cl. 1. şi II. gimn.

2. Carte de cetire pentru 
cl. III. gimn.

3. Carte dc cetire pentru 
cl. IV. gimn.

4. Limba română (elemente dc filologie) pentru cl. IV. gimn.
5. Istoria Literaturei române, manual litografat pentru uzul cla

sei VIII.  gimnaziale.
6. ,,De toate", schiţ e şi novele.
7. „Clipe de repaus", schiţ e în 2 voi. (sub pseudonimul: Sorcovă).
8. „în sat la Tângueşti", piesă teatrală.
9. „Pentru ochii lumii", piesă teatrală, localizată după Labiche.

A scris numeroşi articoli în chestii literare, culturale şi de 
^ actualitate în diferite reviste şi ziare româneşti, şi a tradus di

ferite novele şi romane după Tolstoi, Jules Verne şi Dostoievski.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

■

1

Discurs de bineventare
rostit cu ocaziunea întrunirii jubilare a maturizanţ ilor gimnaziului 
român din Braşov (cursul anilor 1895 şi 1900) in ziua de încheiere 
a anului şcolar 1909/10, în sala festivă a gimnaziului din Braşov.

Domnilor şi Doamnelor! 
labilă linerime şcolară!

Sărbătoarea noastră de azi a încheierii anului 
şcolar nu e ca toate celelalte. Ea se distinge prin pre
zenta unor iubiţ i şi dragi oaspe|i, veniţ i din cele patru
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unghiuriwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ale neamului. Ei nu suni nici şcolari, cari 
să-şi aştepte cu nerăbdare certificatele lor anuale şi 

sunt nici părinţ ii şcolarilor în aşteptare. Dar Dv. 
ştiţ i bine cine sunt, sunt iubiţ ii noştri fii sufleteşti depe 
vremuri, sunt copiii acestei „Alma maferl“ Plecat-au 

dela această vatră părintească, unii de 10, alţ ii de 15 

ani şi iată-i revenind azi de peste ţ ări şi mări la sân- 
nul drag al mamei lor, socotind să prindă puteri nouă 

pentru lupta zbuciumată a vieţ ii şi — adaug eu — 
pentruca să reverse puteri nouă în inima iubitei lor 
mame.

nu

Drumaşi munciţ i pe căile grele ale vieţ ii, unde 

puteau să găsească un scurt popas de recreaţ ie, de 
reîntinerire şi de reînvigorare, mai desfătat şi mai drag 
decât la sinul mamei lori? Precum Anteu din poveş
tile mitice prindea puterijiouă în lupta cumplită cu 
nebiruitul Hercul de câteori atingea măcar pe o clipă 
pământul, mama lui, 
venit să vă adăpaţ i la izvorul nesecat de puteri vii, 
ce izvoresc pentru nişte fii iubitori, din sinul de mamă...

Dar dacă voi lupte grele v’aţ i luptat şi aţ i venit 
acum să prindeţ i aci puteri nouă pentru luptele vieţ ii, 
cari vă aşteaptă de acî înainte, - lupfafu-s’a, dragii 
mei, de când duşi aţ i fost voi, — şi şcoala noastră: 
o luptă grea şi istovitoarei Şi precum vouă Vă trebuiesc 

puteri nouă în luptele vieţ ii, puteri pe cari aţ i venit să 
le înnoiţ i âcî, tot aşa şi şcoala-mamă are nevoie de pu
teri nouă pentru greaua ei chemare, puteri, pe cari le 
strânge din dragostea şi recunoştinţ a voastră, din ini
mile voastre, pe cari le-aţ i adus azi prinos ei...

tot astfel şi voi, iubiţ ilor, aţ i

Şi cum vă văd reveniţ i azi din depărtări necu
noscute, — gândul meu zboară în lumea minunată a 
basmelor noastre, acest poem plin de vrajă, vis încre-
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menitwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA al sufletului poporului [ românesc, în care înţ ele
suri adânci să învălesc în haina poveştii cea ţ esută 
din fire de rază, cu alesături de petri nestimate, scă
părate din luminile bolţ ii cereşti.

Şi-l văd pe bătrânul împărat din poveştile stră
bune cum şade, uitat de moarte, în jeţ ul său de aur: 
„barba în pământ i-ajunge şi genele la piept". El îşi 
adună fiii în jurul scaunului domnesc. Sunt mulţ i şi 
voinicii Şi-i trimite în lumea tainelor şi minunilor ne
ştiute. - în basme i se zice acelei lumi: tărâmul ce
lălalt, - noi i-am zice azi: vieaţ a, - ca să-i aducă 

un ulcior de apă viie din izvorul tinereţ ii fără bătrâneţ e, 
colea din grădina zinelor, dincolo de marginea alor 
şapte lumi, fiecare cu câte 7 împărăţ ii, din cale.

Şi se duc voinicii.. Se duc ca vântul şi ca gân
dul, pc cai hrăniţ i cu jăratic şi deprinşi a spinteca văz
duhul în zbor...

Ei pleacă rânduri, rânduri... alţ ii şi iar alţ ii...
Bătrânul împărat este în aşteptare.
Trec zile, trec luni, trec anii
Multe rânduri de voinici nu mai revin niciodată 1 

Tărâmul celălalt i-a mistuit, fiindcă au uitat în goana 

lor de sfaturile înţ elepte ale bătrânului împărat şi YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAau  
cazu l în cu rsa isp ite lo r fără samă; abătându-se unii 
de pe drumul cel bun, au rătăcit pe căi rele şi s’au 
prăbuşii în prăpăstii, alţ ii scârbiţ i de-atâta treapăd după 

nişte izvoare de apă, cari poate că nici nu or fi fiind, 
s i-au p ie rdu i crcd in fa şi s’au aşezat la margini de 

drum, fermecaţ i de grămezile de aur şi de argint pre
sărate în cale de alianul neîmpăcat al schinteii cereşti 
din sufletul omului.

Din mulţ i chiemaţ i pu;ini au fost aleşii.. Dar în 
sfârşit după ani îndelungaţ i de aşteptare... ială-i că se
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apropie 1... Vestea sosirii să împrăştie ca razele de lu
mină... pretutindeni!.. Bătrânul împărat zâmbind îşi des
chide pleoapele plumbuite de piroteala vrâstii... Sărbă
toare marel... flori şi frunză verde să aştern pe dru
muri... Alaiul soseşte. ...Voinicul descalică... Bătrânul se 

ridică din-scaunul său, binecuvântă pe cel mult aştep
tat şi-l sărută cu drag pe amândoi obrajii arşi de soare 
şi de vijelii... atunci voinicul îi întinde ulcior de piatră 

cu apă viie din izvorul tinerefii fără bătrâneţ e, pe care 

l-a adus cu moartea pe moarte călcând... şi împăratul 
bea din ulcior... Minune!... Bătrânul a întinerit! - Sto
lurile de duşmani, adunaţ i din tot hăul, pândind la prada 

împărăţ iei, când va fi să închidă ochii bătrânul împă
rat, se risipesc în vânt, uimiţ i şi îngroziţ i de minunea 
ce-au văzut aievea 1

!

Până ac! povestea.

Acest institut de învăţ ământ mi-se pare azi ca 
împăratul din poveste. E bătrân, stăpâneşte doar de 
chiar 60 de ani, şi Doamne, grele s’au mai făcut vre
murile din urmă!... An de an el trimite stoluri, stoluri 
de voinici, călări pe caii de jaratic ai învăţ ăturii, ai 
credinţ ei, ai iubirii de neam, de lege şi de ţ ară... li 
trimite în hăul nesfârşit al vieţ ii, tărâmul celălalt, cum 

îi zice în basme... Şi mulţ i, ah, prea mulţ i, duşi sunt 
pentru totdeauna!.. Bătrânul pierde mulţ i fii prin pră- 
pesteniile neînchipuite ale tărâmului celuilalt!... Fiecare 
tiu pierdut sapă câteo brazdă de durere, şi de vrâstă 
în faţ a lui - şi scoate câteun fir alb în pletele lui...

Dar azi bătrânul împărat iar a ’ntinerit... La-ţ i în
tinerit voi, dragi voinici, cari nu v’aţ i pierdut pe că-
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rările încâlcite şi ispititoare ale viejii, ci bună luptă a)i 
luptat şi v-a|i înapoiat mândri, biruitori şi oţ eliţ i, adu- 
cându-ne ulciorul plin de apa viie a tinerejii fără bă
trânele...

Binecuvânta|i să fiţ i drumaşi tari în credinţ ă şi 
nobili prin iubire, binecuvântaţ i să fi(i pentru tinereţ ea 
şi puterea ce ni-o aduceţ i, - binecuvântaţ i să fi(i, pen- 
trucă biruind vremelnicia omenească, ne-a|i întărit cre
dinţ a noastră în vecinicia acestui institut românesc de 
cultură! Fi(i pilde vii celorlalte stoluri de voinici ai 
culturii româneştii, pe cari îi trimitem an de an în lar
gul lumii, ca văzându-vă pe voi, să nu piardă credin)a 

şi nădejdea şi să lumineze cărările vieţ ii unui neam 
vechiu, pacinic, cinstit şi cuminte, care i-a crescut cu 

mult amar şi din multă sărăcie, tocmai pentrucă să 

aibă dela ei:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

lum ină c lin lum ină !

Iubiţ i foşti elevii, în numele şcoalelor noastre şi 
al foştilor voştri povăţ uitori de odinioară, vă zic din 

tot sufletul:

Bine a-fi veniţ i
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ION BORCIA.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

j-v- . -
S’a născut în Sibiiu la 

23 August 1880, din fami
lie de advocat. Trăieşte în 
Sibiiu ca profesor la şcoala 

: ' ' ■ de fete a Asociaţ iunii.
• - •* • - iYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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m. ăi Scrieri:

Ikk ' i1 J
c i) originale: poezii pu

blicate în revistele „Fami
lia" (iscălite Sorin), „Să- 

f mănătorul" (unele iscălite 
1. Corbea), „Luceafărul" şi 

| „Ramuri"

9 b) traduceri: 1. poezii,
1 de diferiţ i poeţ i germani.

I 2. „Ifigenia în Taurida" de 
J Goethe, („Luceafărul" 

1907).
3. „luliu Caesar", de Shakespeare („Luceafărul" 1911).

mi

•: ■ h

m

SONET

Aş vrea să ’nchin un imn pios iubirii, 

Vrăjit din harfa razelor de lună,

Din mândre flori să-ţ i împletesc cunună 

S’adun în ea mireasma ’ntreag’ a firii.

Dar cât de aspru cântecu-mi răsună, 

Cununa e de spini, iar trandafirii 

De-acei cu cari se ’mpodobesc martirii; 

Ţ ipând se rupe strună după strună...
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Trosniri de puşti aud în depărtare,

Văd răsărind din piepturi flori de sânge, 

Şi simt trecând a mor|ii ’nfiorare...lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ţ

Aud blestem, scrâşniri şi glas ce plânge, 

Văd un popor în mută ’ngenunchiare...

Aş vrea să cânt... dar inima-mi se strânge...

*

■

i
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N. PETRA-PETRESCU.

!
iS’a născut în 7 Nov. 

1848, din părinţ i ţ ărani, în 
comuna Ibăneşti, comit. 
Murăş-Turda. A studiat în 
Reghinul-Săsesc, Bistriţ a, 
Blaj şi Sibiiu. A fost unul 
dintre primii funcţ ionari ai 
„Albinei Astăzi e director 
la „Cordiana“  în Fofeldea.

A colaborat la „Albina11 
(Pesta), „Familiau, „Ga
zeta Transilvaniei11, „Ob- 
servatorul**, „Telegraful 
Român**, „Transilvania*1, 
„Amicul Tin.erimei** (Bu
cureşti), „Şcoala Română** 
„Românul**, „Meseriaşul 

Român**, „Rândunica**, 
„Ţ ara Noastră**, „Noua 

Bibliotecă Română**, „Amicul Copiilor** (Bucureşti), „Amicul  
Familiei**, „Economul (Blaj). „Revista Ilustrata** şi ..Albina 
Carpaţ ilor**.
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A publicat:

1. Biografii romane,
2. Mandrin, căpitanul bandiţ ilor, de Cl. Robert. Sibiiu, Tipogra

fia Closius, 1877.
3. în munţ i, scenă dramatică. Sibiiu, 1879.
4. Nepotul ca unchiu, comedie de Schiller. Sibiiu, W. Krafft, 1880.
5. Studiu din economia naţ ională. Despre bănci, etc. Sibiiu, Tip.

Archid. 1881.
6. Ciprian Porumbescu, biografie, reproducere din „Amicul Po

porului**, calendar pe 1884.
comorile, novelă localizată. Braşov, Tip. A. Mure-

de A. W. Grube. Sibiiu, W. Krafft, 1876.

i

7. Satul cu
şianu.

8. Constantin Popasu, necrolog. A. Mureşianu, 1890.
9. Povestiri alese. Braşov, A. Mureşianu, 1892.

10. Asociaţ iunea pentru sprijinirea învăţ ăceilor şi sodalilor ro
mâni, Braşov, 1893.

11. Compas românesc şi Anuar financiar şi economic. Sbiiu, Tip.
Arcli., a. I.—V. 1893—  8.

12. Monografia institutului „Albina". Sibiiu, Tip. Arch., 1897.
13. Carnetul roşu. O interesantă novelă nihilistă, trad. Braşov,

A. Mureşianu, 1901. 7
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14. Geloşii, comedie, trad. Braşov, A. Mureşianu, 1903.
15. Pomul de Crăciun, icoană familiară, teatru, trad. Braşov,

A. Mureşianu, 1906.
16. llie Marin, istorioară pentru tinerime. Din nemţ eşte. Bucu

reşti, „Minerva", 1905.
17. Din putere proprie. Biblioteca Asociaţ iunii, nr. 35. Sibiiu,

Tip. Archid., 1909.

„Masa“.

Se scrie, că obiceiurile la nunţ ile româneşti se 
deosebesc după ţ inuturi. Astfel, pe valea Hârtibaciului, 
în comuna Fofeldea din comitatul Sibiiului, mi-s’a dat 
ocaziune să fiu de faţ ă şi să iau parte la o petrecere 

poporală, pe care n’am văzut’o în alte părţ i locuite 

de Români.
Intr’ale mâncării ceremoniile la nunţ i sunt foarte 

simple în părţ ile acestea. Nunta ţ ine, ce e drept, trei 
zile. Voie bună cu preumblări dela socru mare la so
cru mic, dela socru mic la socru mare, preumblare la 

naşi şi totuşi cheltueli modeste.

Dar nu voiesc să vorbesc de astă dată despre

:

i

1

nunţ i.
O urmare a nunţ ii este masa, obiceiu religios, 

împreunat iară cu mâncări, beuturi şi multă voie bună. 
Fiecare păreche cununată îşi ţ ine de sfântă datorie 

să pună masa. „Fără masă nici nu se poate ajunge 
în raiu; dacă ajungi, n’ai ce mânca, dacă nu pui masă 

în lumea asta“.

Masa se pune de obiceiu la anul după cununie. 
Se pune însă şi mai târziu, după cum îi dă finului 
mâna; o pune însă bucuros, pentrucă el la masă ca
pătă darul dela naşi, nu la nuntă. La masă invită şi
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naşiiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA şi finii de regulă pe neamuri, pe vecini, dar şi 
pe alţ ii pe cine vreau.

Pe mine mă poflise naşul Toma Sava, un fruntaş 
din comună. Părintele îmi spusese mai dinainte, că 
voiu îi chemat.

Erâ Duminecă, după biserică. Intru cu preotul în 

curtea finilor. In curte dealungul, aproape cât (ine cur
tea, erâ întinsă o masă mândră şi frumoasă. în capul 

ei erau două mese, lipită de aceastea o scară lungă, 
aşezată pe scaune, pe ea scânduri şi pe deasupra erâ 

acoperită cu feţ e de mese.
. Pe masa din frunte erâ aşezat Pomul sau Mărul*), 

o creangă frumoasă de măr, cu mai multe crăci, dacă 

se poate cu frunze, împodobit cu mere frumoase, roşii, 
ca un şir de aje cu prune uscate şi măceşe, o lumi
nare de ceară de stupi, împletită din mai multe feştile, 
în împletitură se află 2—3 mere. Răzimate de pom sunt 
două scări lungi de pâne, pe cari se suie naşii la cer.

'
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Tot aici se mai află doi colaci mari, aproape 

fără gaură la mijloc, două năporoşne, un fel de pres
cură mai mare, două blidişele cu urez fiert, cu câteo 

lingură deasupra, doauă ulcioare pentru apă, în gru
mazi cu câteun colac şi cu câteun măr deasupra, 
două cămeşi cusute frumos, una pentru naş, alta pen
tru naşă.

[Dealungul pe celelalte mese, pomi împodobiţ i 
cu mere, colaci mai mici şi cape le le , de comun trei. 
Fiecare cap constă din doi colaci, la mijloc două cres
tate şi doi arhangheli. Pe colaci şi celelalte pâni, pe 

fiecare se află câteo luminară de ceară. Iar în ca-

;

pul mesei a doua, doi inşi ţ in vi|eaua care o cinsteşte

*) In alte părţ i pomul îl pune la nunţ i. Aici nu se pune
7*la nuntă.

-
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naşul. Aceasta este lucrul principal la punerea mesei. 
Ea este bucuria linilor. In cazul nostru erâ o viţ ea, rassă 
de Sviţ era, cumpărată cu 27 coroane. Fireşte, erâ îm
podobită cu pantlici şi luminări în coarne.

îndată după sosirea preotului, vin naşii cu invi
taţ ii lor. Ei încă aduc un pom şi doi colaci mari. Din 

aceştia unul se schimbă cu alt colac din ai linului. 
Intre alte podoabe, pe pomul naşului se allă un giol- 
giu şi o păstură, două obiecte de îmbrobodit pentru lina.

Dupăce se adună cu to)ii, liind curtea aproape 
plină, preotul începe slujba, care se slârşeşte cu coli
vă. La slujbă se pomenesc viii şi morţ ii, în spiţ e de
părtate, din partea linilor, cum şi nunii. Coliva constă 
din îărâmături de colac, tăiate ca analora, nu din grâu 
liert, cum se obicmuesc în alte părţ i.

După terminarea slujbei, preotul începe împărţ i
rea bogăţ iilor de pe mese. Mai întâiu cheamă pe naşi 
şi le spune, că linii  lor, din dragoste, vreau să le Iacă 
nişte „cinsturi". Iacă naşule, o cămaşe Irumoasă, hai 
să vedem potriveşte-se? (luând cămaşa menită pen
tru naşă, o desîace). Ol asta nu-i cămaşă, pare că-i 
prea lungă. Tot cu glume predă naşilor pomul linilor,  
scările şi doi colaci mari.

Şi acum trece la darul naşilor şi predă linilor  

viţ eaua cea „scumpă14, pomul şi colacii. Când colo 
ce mai vede părintele? Vede pe lin cu capul gol. Săr
manul lini „Naşule iată pe ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlii n-lo*) săracul, cu capul 
gol ...n’ar strica, să-i dai o căciulă, să nu răcească la 

cap“ . Ce să Iacă naşul? Uitase să aducă căciulă, ori 
spune, că i-au stârpit oile astprimăvară, dar adauge, 
că-i gata să-i dea bani, să-şi cumpere o căciulă, ca 

să nu i se bolnăvească lumii.. bagă mâna în buzunar

*) finu-tău.

!
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şiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA scoate câteva coroane, pe cari le pune în palma fi
nului, a cărui fa|ă străluceşte de bucurie.

Naşii de botez capătă ulcioarele.

După acestea preoteasa se apropie de capete şi-şi 
umple cu ele desagii frumoşi, aduşi anume pentru sco
pul acesta. Tot în desagi îşi au locul şi năporoşnile. 
Preotul, spre necazul preotesei, scoate din desagi o 
năporosniţ ă, ori un arhanghel, cu cari astupă gurile 
celor cântăreţ i flămânzi. Eu deşi n’am cântat, m’am a- 
les cu un sfânt arhanghel, un colăcel şi o luminărică.

Blidişelele cu urez, unul este pentru preot, celă
lalt pentru nun. Din acesta gustă câţ i ajung.

Şi acum se aruncă cu toţ ii, mic cu mare, asupra 
celorlalţ i pomi... Bucuria copiilor. Cu ocaziunea aceasta 

trebue să se mai răstoarne şi câteo masă, ca veselia 
să fie cu atât mai mare. Pe urmă, finul şi fina umblă 

cu desagii şi împart la toţ i colăcei şi câteo luminiţ ă 
de ceară.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ÎH

-

Sfârşindu-se ceremonia cu masa din curte, oas
tea naşului este poftită la masa întinsă din casă. Preo
tul dă binecuvântarea şi toţ i se aşează pentru gustare. 
Deodată încep şi glumele, ba că Sopa n’a mâncat de 

o săptămână, numai ca să poată mânca acum, ba că 

cutare să nu mănânce carne, că n’are dinţ i, şi altele.

Mâncările regulamentare sunt: varză cu râncezală, 
ar fi să fie cu carne, dar bucătăreasa a pus pe semne 
carnea deoparte. Fapt pentru care este şi pedepsită; 
urez cu lapte şi cu carne de oaie (păcat că măcelarul 
nu tăiase carne în ziua aceea), morcovi cu lapte. Fur
culiţ e pentru masă nu capătă, decât preotul şi câteun 
domn, ceilalţ i mănâncă cu furculiţ a naturală, care i-a 

făcut-o mă-sa, şi cu lingura.
Către sfârşitul mesei vine găina naşilor. Femei
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cântăreţ ewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA se adună în mijlocul casei. Cea mai sfătoasă 

(ine în mână o găină, la gât cu un şir de găoci de 
ouă. Ele cântă pe o arie monotonă cântecul găinei de 

următorul cuprins:

„Şi-a dăina, dăina, dăina 
D’ale lele, nune doamne*),
Unde şed preoţ ii 
Par’că-i Cristos cu toţ ii,
Unde şed mesenii 
Par’că-s domnii ţ ării,
Unde şede nunu mare,
Par’că-i soare, când răsare.
Unde şede nuna mare,
Par’că-i luna când răsare.
Unde şed ficiori de nun,
Par’că-i rând de porumbei,
Unde şed fete de nun,
Par’că-i rând de turturele.
Nunu ’n munte s’a suit 
Cu toiagu ’n munte-a dat,
Trei izvoare-au izvorît 
Un izvor de miru sfânt 
Şi-un izvor de grâu roşu,
Şi-un izvor de lapte dulce.
Mirul sfânt preoţ ilor,
Vin roşu mesenilor,

# Lapte dulce finilor.
Dela nunu, pân la finu 
Mere-un râu de lapte dulce.
Dela finu pân’ la nunu 
Mere-o puică ouătoare,
Din picioare scăpărând 
Şi din gură glăsuind:
- Nună, nună, doam nă nună,
Pune-o mâna de-a stânga 
Şi plăteşte puicuţ a,

)

, V

*) Versul acesta se repeţ eşte după fiecare rând.

f [
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::iCă de nu ne-o vei plăti 
Noi puica om blăstămâ,
Nici un ou nu va oua,
C’aşa-i legea ’n satu nost,
Să deâ preotu zlotu 
Să deâ nunu tăiem,
Şi mesenii cari ce-or vrea 
C’aşa-i legea p’aicea“ .

Cântând tot jidăresc şi ciupesc găina, ca să facă

il* -
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larmă.

Pentru cântec, fiecare cântăreajă capătă dela nună 
câteun creiţ ar. Bucătăreasa, săraca, vine cu mâna le
gată şi se plânge, că şi-a ars’o irigând la carne. Nuna 
se îndură şi-i dă o pupăză şi doi creiţ ari. Preotul însă 
nu vrea să-i deâ nimic. Dânsul găseşte pe bucătă
reasă mincinoasă, pentrucă el n-a văzut nici o bu
cată de carne prin blide. Bucătăreasa n’are ce face, 
se retrage cu buzele umflate, în râsul tuturor.

In timpul mesei, sticla cu vadra de rachiu este 
în mijloc. Din ai finului cei mai dibaci umplu din ea 
sticle, cari se golesc în jurul mesei. Dupăce se satură 
naşii, cu toţ i învitajii lor, ies din casă şi fac loc la 
chemajii finilor. Ei se duc acasă cu dânşii, unde le 

întind altă masă.

Şi se întinde petrecere şi deoparte şi de alta. 
Dacă se găseşte o flueră, încep şi la jocuri.

Aceasta este masa cu dulce şi se pune de re
gulă Dumineca, toamna.

In aceeaş săptămână, sau în săptămâna a doua, 
Miercurea sau Vinerea, finii pun şi o masă de post.

Aceasta se face în cerc de tot restrâns. Nu se mai 
fac învitări. Ca pom se foloseşte cel de mai ’nainte 
şi pentru nun o scară.

iii
il
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Mâncări de post sunt: fasole şi grâu fiert. Rachiul 
se ’nţ elege.

Masa se numeşte şi pomană, pentrucă se po
menesc cei morţ i. Masa cu dulce se pune de obiceiu 
în curte, dacă e timp frumos, cea de post numai în 

casă. La mese preotul nu capătă plată în bani.

— Toate sunt bine scrise, zise nenea Precup, 
căruia îi cetisem lucrarea. Dar s’ar mai putea adauge 
ceva.

- Anume?
- Eu (in minte, că înainte de asta cu treizeci 

şi opt de ani nu se punea masă fără carne de oaie. 
Totdeauna se tăia câteo oaie grasă. Din carne se făcea 
atunci un fel de tocană. Se tăiau câteo sută de cepe, 
se uscâ apoi pâne pe cuptor, pânea se sfărâmă şi pu- 
neâ peste carne. La mâncarea aceasta îi ziceau bureţ i, 
şi eră aşa de gustoasă, încât nimeni nu mancă altfel 
de bucate, până mai erau „bureţ i". Pe vremea aceea 
preotul, pe lângă pânile pomenite, mai căpătă totdea
una: capul, o spată şi pielea oii. Drept că pe vremea 
aceea şi preotul şi preoteasa umblau tot cu cojoace. 
Datina asta s’a şters la noi numai de când cu alege
rea preotului de astăzi. Atunci al doilea candidat fă
găduise că, dacă va fi ales el, întru altele nu va cere 
dela oameni nici capul, spata şi pielea oii, cari se dau 
la mese. Cu condiţ ia asta s’a ales şi părintele de acum.

Astăzi datina aceasta se mai ţ ine în Ilimbav, unde 
însă preotul capătă numai capul şi pielea oii".

— Bine, nene Precup, să însemn şi asta.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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:Născut în Sălişte (lângă 

Sibiiu) în 31 Maiu 1883. 
Liceul l-a făcut în Sibiiu 
şi Braşov. A studiat apoi 
teologia în Sibiiu, filosofia 
şi pedagogia la universi
tatea din Bucureşti, Buda
pesta, Strassburg şi Jena. 
Doctor în filosofic dela 
Jena. Actualmente referent 
şcolar în Consistorul ar- 
chidiecezan din Sibiiu şi 
profesor suplinitor la Se
minarul „Andreian“ .
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Scrieri:

1. Limba nouălor cărţ i bisericeşti, Sibiiu, 1905.
2. O călătorie prin Alsacia-Lorena; Ţ ara şi şcolile ei, Bucureşti, 1909.
3. Ziaristica bisericească la Români. Studiu istoric, Sibiiu, 1910.
4. Der moderne Utraquismus oder die Zwcisprachigkeit in der

Volksschule, Langensalza, 1910.
5. Câteva probleme de ale şcoalei primare româneşti din Ar

deal. laşi, 1910.
6. Cercetări pivitoarc la situaţ ia învăţ ământului nostru primar

şi la educaţ ia populară, Sibiiu, 1911.
7. Despre educaţ ie, Sibiiu, 1911.

Popoare cu două limbi.

De o vreme încoace se vorbeşte mult la noi des
pre bilingvism. Legea şcolară alui Apponyi, dela 1907, 
preconizează printre rânduri chiar ca principiu didactic 
bilingvismul; ea vreâ să tacă cu timpul ca popoarele 
nemaghiare din jara aceasta să vorbească în două limbi.
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Şi aceasta din două motive. Mai întâiu din motive de 

patriotism, apoi din motive culturale. Cu alte cuvinte 
aceasta ar însemna, că un Român numai dacă ştie şi 
ungureşte poate fi considerat ca patriot bun, şi, a doua, 
ca om care ştie două limbi e de două ori mai cult 
decât un om care vorbeşte numai în limba moştenită 
dela strămoşi.

Prejudiţ ii peste prejudiţ iil Nici unul din aceste 
două motive nu rezistă criticei. Patriotismul n’are a face 
cu o limbă streină, — cultura unui popor de aseme
nea. Patriotismul consistă în sentimente şi în convingeri, 
în puterea tradiţ ilor şi în hotărârea de jertfire a tuturor 
bunurilor, dimpreună cu via|a, pentru patrie, 
tura nu priveşte în limbă decât un ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmijloc accesoriu. 
Dacă limba maghiară ar fi sinonimă cu patriosmul şi 
cu cultura, ar urma ca să nu mai existe în (ara aceasta 
Unguri fără sentimente patriotice şi fără cultură înaltă, 
şi ca toate popoarele nemaghiare să fie nişte popoare 
inculte şi lipsite de sentimentul patriotic.

De fapt, limba maghiară îşi are importanta ei prac
tică - pentru anumiţ i nemaghiari. Pentru întreg po
porul nostru nu, din nici un punct de vedere1. Poporul 
nostru e destul de patriot popor. Limba maghiară nu 

e în stare să-i potenţ eze acest sentiment. Sunt zeci de 
mii de Români emigraji în România, cari îşi socotesc 
de patria lor Ungaria, unde şi vin an de an spre a 
plăti dările şi spre a-şi stropi cu lacrimi mormintele 
părinjilor de cari nu se pot despărţ i. Unui astfel de po
por nu-i mai trebuesc lecţ ii de patriotisml Ca popor 
de cultură încă nu suntem la un nivel destul de înalt, 
dar avem convingerea că nu stăm cu mult mai pre
jos decât. Ungurii şi că cultura noastră ni-o putem des- 
voltâ şi noi tot numai ca şi alte popoare: cu ajutorul

iar cul-
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limbci noastre naţ ionale. Din motive practice, da, învă
ţ ăm cu toţ ii limba maghiară, câţ i avem nevoie de ea. 
Câţ i intelectuali români nu cunosc această limbă? Dar 
poporul, - el ce nevoie are de această limbă? Zic unii: 
pentruca să se poată înţ elege cu judecătorii de pe la 
oraşe, cu conducătorii de pe la trenuri şi, uneori, cu 

inspectorii şcolari. Toţ i greşesc, pentrucă nu poporul 
e dator să înveţ e limba acestor puţ ini slujbaşi, ci, chiar 
pe baza legilor ţ ării, aceştia au datoria să înveţ e limba 
poporului.

Indivizi singuratici cari, să posedă două sau mai 
multe limbi, sunt şi pot să fie, — popoare întregi cari 
să ştie două limbi nu esistă şi nu pot exista. O a doua 
limbă pentru un popor înseamnă moarte naţ ională. Căci 
sufletul unui popor trăieşte în limba acestuia, după cum 

zice şi poetul maghiar: Nyelv£ben £1 a nemzet. Se poate 
închipui un popor care să poată trăi în două limbi?

Iată de ce a nemulţ ămit atât de adânc pe toţ i 
adevăraţ ii patrioţ i legea lui Apponyi, şi iată de ce se 
cere cu atâta însistenţ ă din partea tuturor acestora, ca 
legea aceasta să se şteargă.

—
-
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r
Născu! la 25 Ianuarie 1870 

în Braşov, din familia advo
catului şi fostului fişcal con
sistorial: Dr. loan Borcia din 
Sibiiur E absolvent al acade
miei comerciale din Viena.
Trăieşte în Sibiiu ca funcţ io
nar superior de bancă.

A publicat:

diferite lucrări de cuprins eco
nomic în „Revista Economică" 
şi prin ziare. Sub pseudonimul 
Hala ram b Că lă măr a scris 
lucrări umoristice prin foi.

Redactează dela 1896 Ca
lendarul umoristic „Posnaşul", 
din editura Krafft, Sibiiu.

A mai tipărit:
„Bobărnaci şi Bazaconii", o colecţ ie de glume şi caricaturi. Si

biiu, 1908.
„Farafastâcuri", versuri de distracţ ie, Sibiiu, 1910.

Redactează revista hazlie:
„Bobărnaci", ca adaus umoristic la foaia „Libertatea" din Orăştie. 

Traduceri:

„Legea de asigurare", din codul de comerciu ungar, însoţ ită de 
cele mai importante hotărâri ale curţ ii de casaţ ie ungare re
geşti, apărută în „Biblioteca băncilor române", Sibiiu, 1910.

;

!

!
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LA POZA MEA

Om să fii, să nu zici: '„ah!"  

Când lc vezi în „Almanah". 

Căci înlreaga noastră fire 

Moare după... nemurire 1

s
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Şi, în ori şi ce condiţ ii 

De-ai irăî, dar — ai ambiţ ii. 

Ţ ii ca lumea să le ştie — 

Macar... din fotografie.

Evident, deci, simţ i plăcere 

Să-ţ i dai poza cui ţ i-o cere. 

Special ai dulci fiori 

Să te ştii ’ntre — scriitorii

«_
Locul tău, de este-acî,

Tu, ce-ai scris şi scrii prostii, 

N’ai un drept de judecată, — 

Laşi dar treaba încurcată...
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SILVESTRU MOLDOVAN.
CYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA '

S’a născut la 1861, în 
Agârbiciu (1. Turda). A fă
cut liceul în Braşov; stu
diile universitare în Cluj 
şi Viena. Din 1885—87 a 
fost profesor la liceul ro
mân din Braşov. A cola
borat ca redactor la „Tele
graful Român", „Tribuna" 
(Sibiiu) şi „Foaia Poporu
lui". în prezent e director 
al „Gazetei Transilvaniei" 
în Braşov.

A întemeiat şi redactat 
revistele literare-beletris- 
tice „Rândunica" (1894—5) 
şi „Femeia şi Familia" (Si
biiu). Este membru activ 

al „Societăţ ii geografice române" din Bucureşti; membru al sec
ţ iilor literare ale „Asociaţ iunii" şi membru emeritat al Societăţ ii 
academice „România Jună" din Viena.

Lucrări;

1. „Ţ ara noastră", descrierea Transilvaniei sudice Sibiiu, 1894. Ed.
11. cu titlul: A rdea lu l. Ţ inu turile de pe O lt. Braşov, 1911.

2. „Zarandul şi Munţ ii-Apuseni". Sibiiu, 1898.
3. în Panteon. Marii noştri bărbaţ i dela 1848/9. Sibiiu, 1901.
4. Dicţ ionarul numirilor de localităţ i cu poporaţ iune română din

Ungaria (în colaborare cu Nicolau Togan). Sibiiu, 1909.
5. Nichita Balica, povestire istorică. Sibiiu 1902.

6. Mai multe studii în „Gazeta Transilvaniei", „Tribuna" (Sibiiu),
Buletinul Societăţ ii geografice române din Bucureşti, „Tran
silvania" foaia „Asociaţ iunii" etc.
A mai scos în tipar diferite broşuri, cărţ i şcolare şi bucăţ i 

din literatura poporului în Biblioteca poporală a „Tribunei" şi 
a „Foii Poporului". (Conf. Gesch. des rum. Schrifttums, de Dr. 
W. Rudow, 1892, pag. 205).

i

i
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Uriaşii în Ardeal.>

— Din: Legende şi schiţ e istorice geografice din Ardeal, ce va 
apăreâ încurând. -

într’o sară geroasă de iarnă şedeam la gura so

bei cu moş Milru, prietinul meu şi poveştaş vestit în 
un întreg colţ de (ară.

In sara aceea moş Mitru erâ indispus, ursuz. De 
alte ori erâ guraliv şi-mi spunea vesel poveşti cu 

zmei şi vârcolaci şi cu mândre Cosânzene, dar acum 
i se oprea vorba în gât.

Se vedeâ că e supărat de ceva.
— Ce ai moş Mitre astă seară?, îl întrebai eu. 

Mi se pare, că nu ţ i-s toate oile acasă.
— Apoi domnule, — grăi el mai anevoe, să-ţ i 

spun drept sunt supărat pe d-voastră, pe ăştia cari a-|i 
trecut prin şcoli, că ne stricaţ i toate lucrurile bune din 
bătrâni... da zău, toate...

— Cum aşa ? moş Mitre.
- lac’aşa, că nu mai credeţ i nici în vorbele ră

mase din moşi-strămoşi. Acum aţ i născocit şi aceea, 
că YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAneam u l uriaş ilo r n’a fost nici când pe lume, că 

cele ce se spun despre isprăvile uriaşilor nu sunt de
cât nişte poveşti, bune de a adormi copiii cu ele.

- Ei moşule, n’o îi tocmai aşa.
- Ba aşa, zău domnule, tocmai aşa este. Mai 

deunăzi mi-a cetit nepotul meu lovu, într’o gazetă, ce 

scrie acolo un domn de-ai d-voastră, despre uriaşi. 
Zice, că cetăţ ile vechi de prin ţ ară nu le-au zidit 
uriaşii, ci oameni ca noi, adecătelea strămoşii, şi nici 
c’au fost uriaşi cândva...

— Ei, moş Mitre, vezi, eu nu’s aşa de necre
dincios, - îl întrerupsei eu, mângăindu-1, mie-mi place

!

tlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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să ascult poveştile despre uriaşi. Lasă la naiba pe 

domnul acela cu gazeta lui, şi ian mai spune-mi câte- 
ceva despre uriaşi şi despre păsurile lor.

Lui moş Mitru i se mai învioră inima şi începu:
- Apoi domnule, ce să-ţ i spun ? Doar şi dta ai 

auzit, că în vremile de demult pe întinsul hotarelor 
noastre erau pripăşiţ i uriaşii. Aşa a rămas vorba din 

bătrâni şi vorba asta sfântă este. Şi uriaşii ăştia erau 

oameni năpraznici...
— Oameni ? - îl întrerupsei eu întrebător. Să 

îi fost uriaşii oameni?

- Adecă să vezi domnule, uriaşii au fost un 

soiu de oameni, cari se deosebeau de rândul de oa
meni ce trăieşte azi pe pământ, că erau mari şi zdra
veni cât munţ ii. Şi apoi aveau şi putere grozavă, de 
răsturnau munţ ii într’o mânie. Aşa erau şi femeile şi 
fetele lor. Uneori YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAse jucau c le -a dura cu stanurile de 
piatră, cum se joacă copiii cu petricelele. Să mă crezi 
domnule, că un uriaş de acesta, dacă se apucă de 

muncă, îţ i plăsmuiâ într’o noapte o cetate, cu ziduri 
de bolovani, cu turnuri gata de lot, de gândeai că a 

crescut din stâncă. D’apoi când da gâlceava între ei 
şi se luau la harţ ă... fereşte Doamnei, răscoleau munţ i 
şi dealuri dela loc, de se cutremură cerul şi pământul...

Aşa îmi povesteâ moş Mitru multe minunăţ ii des
pre isprăvile uriaşilor, iar eu îl ascultam cu evlavie, 
căci în cuvintele şi istorisirile lui se reoglindâ cre
dinţ a întregului nostru popor din Ardeal, despre uriaşi. 
Ori încotro îţ i vei îndreptă paşii prin ţ ara aceasta 

muntoasă, presărată pe vârfurile de dealuri cu ruine 
de cetăţ i, vei află amintiri vii despre ei. Ori unde vei 
da de alcătuiri străvechi, de zidiri părăsite şi copleşite 

de mucegaiul vremii şi vei întrebă, că oare cine au

îlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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fost urzitorii lor şi cine şi-a avut pe acolo sălaşurile, 
poporul î|i răspunde:

— Nu ştim; bătrânii spun că uriaşii!
Putem zice, că Ardealul e ţ ara uriaşilor, cum nu 

este nici o altă tară, din câte o împrejmuiesc. îţ i vine 

să crezi, că (ara Ciclopilor lui Ulisse din legendara 
anticitate a fost una cu (ara Ardealului. Aceiaşi uriaşi 
năpraznici le-au stăpânit pe amândouă.

Legendele despre uriaşii din Ardeal sunt din cele 
mai frumoase producte ale literaturii noastre poporale, 
în ele aflăm împreunat realul cu jocul de fantazie al 
poporului şi fiecare din ele este o alegorie frumoasă, 
sau ne dă o învăţ ătură morală.

Dela o vreme încoace însă — cam de vreo doi- 
trei secoli - legendele despre uriaşi se gată. Neamul 
uriaşilor - aşa ne spun povestaşii — a perit, s’a stins 
de pe fa|a pământului, tăcând loc rândului de oameni 
de azi. Plăsmuirile lor sunt cetăţ ile romane surupate 
din Dacia şi cetăţ ile şi castelele din evul mediu, de 
pe timpul cavalerilor. Un exemplu ne va face învede
rat aceasta. Cetatea dela Hunedoara, zidită de loan Hu- 
niade la 1452 (secolul XV) e plăsmuită de uriaşi, dar 
cetatea de azi a Alba-luliei, construită între anii 
1715- 1738 (seci. XVIII)  nu mai este alcătuire de a 

uriaşilor. Neamul de uriaşi se stinsese...lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

:

I

Odinioară, când pe plaiurile Ardealului vieţ uiau 
uriaşii, o parte din ei îşi aveâ locuinţ a în Jidovina, 
un munte în cuprinsul Munţ ilor-Apuseni. Aceşti munţ i 
frumoşi şi estinşi au în unele locuri pârtii de o rară 
sălbătăcie. Mai pronunţ at e acest caracter sălbatic al 
formaţ iunii munţ ilor dela Sălcive în jos, de ambele 
părţ i ale văii Arieşului, în dreapta pe la Trăscău, Pia-

■



1

:
IwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

115

tra-Bedeleului şi apoi spre sud până pe la Peatra- 
Cefii, iar în stânga râului pe la Belioara, Vidolm, Oco
liş şi Runcu, apoi trecând Valea-Ierii până la Cheia- 
Turzii şi Clieia-Turului. în acest |inut prevelează forma
ţ iunile de calciu, în cari prin eroziune se formează 
chei, strâmtori, găuri suterane, şi peşteri, stânci şi muchi 
de dealuri pleşuve şi alte formaţ iuni bizare. Acest (inul 
e ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKarsl-ul ardelean, deosebindu-se de Karstul de lângă 
marea adriatică prin bogăţ ia de verdeaţ ă. Karstul adria- 
tic ne prezintă un fel de pustietate nudă, pe când Kars- 
1ul ardelean e acoperit cu păduri, printre verzura că
rora îşi scot capetele pleşuve muchile de dealuri, stân
cile şi steanurile de piatră, brăzdate de puhoaie. Nudi
tatea lor înegrită de vreme formează un contrast isbi- 
tor cu viociunea verde a pădurilor, ce le încadrează.

în stânga văii Arieşului, pornind din trunchiul 
Muntelui-Mare*) spre răsărit se înşirue între al(ii, pu
ternicii munţ i Urdaşul, Scărişoarele, pe coaste cu stânci 
pleşuve, înfiorătoare, apoi Vulturesele şi Jidovina.

lidovina are o culme lungăreaţ ă, dela vest spre 
ost şi e loc cultivat, cu sămănături. Săpând pe aici 
lucrătorii au aflat scoici de mare, rămăşiţ e de pe tim
pul, când culmile noastre de munţ i erau spălate de ta
lazurile mării. Apoi s’au aflat în pământ un ciocan de 
piatră, o cărămidă cu mănunchiu şi bucăţ i de vase 
dure, urme de ale existenţ ei omului preistoric pe aceste 
locuri. Coastele de către răsărit ale Jidovinei sunt alcă
tuite din steanuri de piatră, unele de mărimea caselor. 
Ele se zăresc şi din drumul, ce se aşterne pe malul 
Arieşului şi apar groaznice, înspământătoare.

„Aceste stânci s’au colţ i de piatră - scrie un 
bun cunoscător al acestui ţ inut - cât casele de mari,

*) A nu se confundă cu Dealul-Mare, dintre Abrud şi Zlatna.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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au forma unei prizme, uneori sunt de formă cilindrică, 
se aseamănă cu bujile umflate pe la mijloc. Te 

prinde mirarea, când le vezi aşezate una peste alta şi 
atârnând uneori în aier, încât ţ i-se pare că cu un drug 

de fer le-ai puteâ rostogoli de vale. Ici-colo afli şi câte 
doi colţ i, aşezaţ i unul deasupra celuilalt, mai arareori 
şi câte trei".

Acest munte şi-l’a ales de locuinţ ă o parte din 

uriaşi şi aşa se povesteşte, că steanurile de piatră de 
pe coaste au fost aşezate de ei. Uriaşii erau aşa de 
mari, şi de năpraznici, încât stăteau cu un picior în 

vârful Urdaşului şi cu celălalt în Jidovina, şi din Urdaş 
luau steanurile de piatră şi le mutau pe coastele ]ido- 
vinei, unde se văd şi azi.

Aşa spun unii, da alţ ii mai ştiutori povestesc, că 
uriaşii aduceau piatra din Muntele-Mare, păşind de pe 

acest munte în Scărişoare, din Scărişoare în Vulturesc 
şi de aci în Jidovina, paşi într’adevăr de uriaşi, deoarece 
depărtarea între aceşti munţ i ţ ine mai bine de două ore.

Atât de încrezuţ i erau în putere aceşti uriaşi, în
cât în sumeţ ia lor s’au răsvrătit contra cerului. A ră
mas vorba din bătrâni, că uriaşii din Jidovina au ţ i
nut sobor şi au luat hotărâre să ridice pe vârful 
telui o cetate cuni nu se mai pomenise, care să ajungă 
până la cer şi din ea să între cu forţ ă în împărăţ ia 
cerurilor.

saucbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

Imim-
1

Şi au ridicat cetatea. Dar când au ajuns cu zâ- 
duitul până la bolta cerească, au observat, că şi-au 
uitat jos sfredelul, cu care erau să găurească cerul. 
Au trimis îndată pe o femee de a lor, să-l aducă. Fe
meia se obosi numai coborând treptele cetăţ ii dela 
până la pământ şi când privi de jos şi văzu calea ce 

are s’o mai facă, blăstămă cetatea, grăind:

cer

i
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Risipi-o-ar Dumnezeu să o risipească, căihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mare înalt ă-i.
Atunci ca prin minune cetatea uriaşilor se surupă 

într’o clipă. ]idovina rămase aşa, cum este şi azi.
Iată aşa pedepseşte Dumnezeu pe cei îngâmfaţ i 

şi cari se dădeau la lucruri păcătoase.
j

■i
■

Din veste din poveste se mai spune, că între uri
aşii din Jidovina era unul bătrân, ca veacul, de îi cres
cuseră genele peste lumina ochilor, încât nu mai ve- 
deâ bietul şi-l purta de cârje fata sa.

Odată, într’o zi frumoasă de primăvară, la poa
lele jidovinei erau doi oameni în (arină cu un plug 

cu 6 boi. Moşneagul auzind glas de om în vale, în
treabă pe fată, că pe cine vede în vale?

— Pe cine să văd, răspunse fata, iată văd nişte 
vermuleţ i scormonind pământul]

Apoi fata coborînd din )idovina, luă în sorţ oa
menii cu boi cu tot, şi-i duse sus în munte la tatăl său.

Acesta le dădu mâna, dar oameni îi întinseră fe
rul plugului. Uriaşul strânse ferul cu aşa putere, de îl 
încovoiă şi gândind că e mâna unui om, zise:

- Slabi oameni mai sunt şi aceştia!
Apoi mai gândindu-se puţ in şi presimţ ind că nea

mul uriaşilor se va stânge nu peste mult, grăi către fată:
- Draga tatii, să duci pe oamenii aceştia de unde 

i-ai adus şi să-i laşi în pace, că nu peste mult nea
mul lor va stăpâni si Jidovina şi întreg rotogolul 
pământului!

Legenda aceasta are o variantă.
în apropierea Trăscăului, lângă satul Sângeorzi se 

află pe o culme de deal nişte frumoase ruine de cetate.
Sunt ruinele vechei cetăţ i a Sângeorzului, zi-
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dită de Celeu Thoroczkai, vicevoevodul Ardealului 
pe timpul marei năvăliri a Tătarilor. De atunci cetatea 
a rămas în proprietatea familiei groîeşti Thoroczkai. 
Pe vremuri unii din stăpânii cetăţ ii se vede, că au ti
ranizat pe iobagi, căci la începutul secolului XVI po
porul se rescoală contra stăpânului de atunci al ce
tăţ ii, Francisc Thoroczkai şi cuprinzându-o i-a dat foc. 
Pe timpul răscoalei lui Francisc Râkoczy a avut aceeaş 
soarte, şi de atunci a rămas în ruină.

Legenda ne spune, că cetatea Sângiorzului a fost 
zidită de uriaşi şi uriaşii i-au fost vechii locuitori.

Infr ’o zi frumoasă de primăvară o fată de uriaş, 
curioasă să vadă lumea din afară de zidurile cetăţ ii, 
de unde nu eşise încă, s’a coborît în vale. Aici a dat 
de doi oameni, cari arau cu un plug cu 6 boi. Fata 
i-a considerat drept jucării, i-a luat frumuşel în sorţ 
şi ducându-i în cetate, i-a arătat veselă tătâne-său.

Uriaşul a certat-o şi i-a poruncit să-i ducă îndă- 
răpt, zicându-i:

'

— ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAceştia vor stăpâni în viilor pământul!
Legenda aceasta, cu deosebire varianta, este o 

admirabilă alegorie.
Stăpânii de odinioară ai cetăţ ilor, şi puterea lor 

oligarhică, ne închipue pe uriaşii legendari. Ei au să 
peară de pe faţ a pământului, viitorul fiind al altui rând 
de oameni, al plugarilor, al democraţ iei.

Cuvintele uriaşului prevesteau schimbarea vremi- 
lor, sunt cântecul viitorului, ne arată răsăritul soare
lui libertăţ ii popoarelor...

Ţ i-se pare — prin un qui pro qno

|

:
j

că stai
gânditor la leagănul lui Andreiu Murcsiaiui şi Ursi
toarele diafane vin şi prevestesc viitorul, cântând lin  
şi tainic abia perceptibil: Deşteaplă-te Române!..
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Dr. ALECSANDRU BOGDAN.

S’a născut în 18 Febr. 
1881 în Braşov. A studiat 
la universităţ ile din Buda
pesta, Leipzig şi Berlin. 
Dela 1904 încoace e pro
fesor la liceul din Braşov.

A publicat:

1. „Dic  Mctrik Eminescus“
2. „Nachtrag zur Metrik E- 

minescus" Leipzig 1904. 
(în „Jahresberichl“-ul  d. 
G. Wcigand).

3. Cântece de copii şi jo
curi". Braşov, 1905.

4. „Ritmica cântecelor de 
copii" (în Analele Aca
demiei Române), Bucu
reşti, 1906.

5. „Moştenirea lui Şaguna" 
(discurs). Braşov, 1909.

6. „M. Eminescu: Strigoii". Comentar. Sibiiu, 1910.
7. „Limba literară şi limba poporală", în „Luceafărul" 1906.
8. „Dezvoltarea bisericii româneşti", în „Transilvania" 1910.

A mai scris dări de seamă şi felurite articole, publicate 
în reviste şi ziare dela noi şi din România.

Altă ortografie!*)

Dacă urmărim dezvoltarea ortografiei noastre, de- 
când fixarea ei s’a lăsat în grija Academiei Române, 
vom observa uşor, că ea este o înceată dar sigură a- 
propiere de un sistem ortografic /ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAonetic. S’a şî schim
bat de vreo patru ori, cam tot din 10 în 10 ani: la 

1871, 1881, 1895, 1904. Acum prin urmare când trăim 
într-un nou deceniu al secolului al XX-lea, terminul unei 
noi schimbări se apropie.

*) Acest articol e cules după ortografia autorului.
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Pentru a putea înţ elege starea de astăzi a orto
grafiei noastre şi pentru a putea arăta schimbările ce 

ar trebui să se facă, anticipăm următoarele acsiome:

1. Ortografia curat fonetică este singura ortogra
fie cu adevărat ştiinţ ifică.

2. Ortografia practică cea mai bună este deci 
aceea, care se apropie ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApână la Umilele posibile de 
ortografia curat fonetică.

3. Numai ortografia fonetică se poate întrebuinţ a 
cu folos, oridecâteori în scrierea unei limbi se întro- 
duce un nou alfabet; (cum am întrodus noi alfabetul 
latin. înnainte de întroducerea alfabetului latin noi am 

avut o ortografie fonetică, folosindu-ne de alfabetul ci- 
rilic; ea a fost fonetică cel puţ in în aceeaş măsură, în 
care e cea de azi).

4. Ortografia aduce mari servicii filologiei, dacă 
ea poate delătura migăloasele discuţ ii asupra valorii 
fonetice a literilor.

5. Ortografia poate contribui la stabilirea unei 
ortoepii unitare şi prin ea la stabilirea limbii literare 
unitare.

.
ijicbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Aici nu-i locul potrivit de-a intra în discuţ ii amă
nunţ ite. Dar
trebuie să respingem laudele, pe cari le aduc ortogra
fiei de azi, fixată de Adcademia Română la 1904, Dl 
I. N. Lahovary într’un recent articol publicat în „Con
vorbiri Literare" şi Dl Şt. Pop în prefaţ a dicţ ionarului 
său ortografic, când zic că este o „ortografie raţ ională, 
destul de simplă şi cu norme bine fixate". Căci astăzi 
nu există ziar româneasc ori carte românească, care 
să nu apară fără greşeli ortografice, sau să nu prezinte 
cel puţ in anomalii şi inconsecvenţ e în ortografie, cu-

chiar şi fără a aduce aici dovezile
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toatecăwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA au trecut 6 ani, decând se foloseşte ortogra
fia dela 19041

Vom schija prin urmare scurl şi în formă de pro
puneri schimbările ce-ar fi să se facă, ca să putem 

ajunge cât mai repede la o ortografie fonetică YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde fin i

tivă . Iar cinstea de-a avea o ortografie etimologică vom 

lăsa-o limbii literare româneşti de peste câteva sute 

ani, dacă pe-atunci va mai fi cu putinţ ă o astfel de 
ghiduşerie filologică.

1. Sunetul „î, â“ se va scrie numai cu litera 
„î“. (semnul „â“ s-ar putea folosi pentru ă accentuat.

2. „i“ scurt şi „u“ scurt (exact fonetic s-ar zice: 
consonan ta fricativă palatală şi cea labială) îşi vor 
avea semnele lor proprii şi anume acestea: „T“ şi „Q“. 
Astfel se va scrie i în cuvântul pYeY, şi u în cuvântul 
fio. Aceste două semne ajutoră (şi străinului) cetirea 
corectă a textelor mai mult decât accentul grav obYci- 
nuit astăzi.

3. „Y“ din diftongul Ye să se scrie pretutindeni, 
unde se aude. Deci nu numai în cuvinte ca prietin, 
fier, iepure, ci şi în: tămâie, cărăruie. Numai când dif
tongul ie urmează vocalei i, ca d. în sojie, fie, nu e 

de lipsă să scriem pe Y, deoarece între i şi e trebuie 
să rosteşti un Y, chiar şi dacă nu ai voî.

4. „s“ înnaintea consonantelor b, d, g, sună „z“; 
să se scrie deci z : (zburdalnic, zdrobesc, zgură). înain
tea lui m, n, r, 1, se poate admite şi „s“, până la sta
bilirea unei ortoepii unitare.

5. Din acelaş motiv ar îi să îngăduim în toate 

cazurile să se poată face şi în scris deosebirea între 
diftongii ia şi ea, ua şi oa, (croia-jesea; luat-noas
tră). Ar fi consecvent - şi nici n-am trece peste li-lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
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mitele amintite în axiomul al doilea dacă am scrie 

diftongii ia şi ea numai „Ya“ şi oa, ua numai „0a“; o- 
chii noştri s’ar mira puţ in la început de cuvinte ca 
Oameni să moară, dar cum se obicinuiesc cu atâtea 

lucruri din lumea aceasta, s-ar obicinui şi cu noua în
făţ işare a unor cuvinte simple.

6. „x“ se va scrie „cs“ în cuvinte ca îics, necs, 
dar se va scrie „gz“ în cuvinte ca egzamen, egzact.

7. „cv“ se va scrie numai aşa; nu şi „cu“; 
ecvaţ ie, nu şi ecuaţ ie.

8. „ş“ în cuvinte ca pieziş, iarăş, totuş, verbul 
aş precum şi în pronumele acelaş, însuş, se va scrie 

numai „ş“, nu şi. Pluralul pronumelor se va scrie însă 

cu i, deci aceiaşi aceleaşi.
9. „u“ final să nu se mai scrie, căci nu se mai 

aude. Am scrie deci cu voT, strigoT, slugoT, obiceî, bor- 
deY, trifoY, ca să putem scrie: zapcio, argintia etc., unde 

u se aude.

i

:

' |
;
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10. Accentul grav x să nu se pună decât la 

cuvintele omografe: c6pii — copii; şi - şi. (întrebuin
ţ area accentului- aşa cum e stabilită azi e o imitaţ ie 
a ortografiei italieneşti.)

11. Unde numai se poate, să se evite întrebuin
ţ area apostrofului 9 folosind în locul lui numai trăsura 

de unire - ; de ex. în loc de „adu’l“ să scriem adu-1, 
l-am, dintr-o, s-a dus.

12. Cuvintele compuse nu se vor scrie într-un 

singur cuvânt atunci, când unul din componente are 
în cuvântul compus încă o viaţ ă independentă, fiind 

adecă în stare să trezească în mintea cetitorului o no
ţ iune etc. De es. voi scrie: el povestia în truna (=neîn- 
cetat); dar la întrebarea „în câte case au întrat“, voi 
răspunde în scris: numai în lr-una".

i I
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Ţ oale acestea sunt numai propuneri. Şi aş greşi, 
dacă le-aş decreta de singurele bune. Dar, deoarece 

mulţ i autori şi multe publicaţ ii nu au primit ortografia 

Academiei, am voit să le aduc acum în discuţ ie şi să 

contribuesc astfel la reînceperea mişcării pentru o nouă 

reformă a ortografiei de azi, deoarece am rămas cu 
ea în acelaş chaos, în care am fost şi înnainte de a 

fi decretată la 1904 prin Academia Română.

:
■'!
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n. FLORIAN. 11
S;

S’a născut în Sălişte, 
comitatul Sibiiu, din fami
lie de notar. Locuieşte în 
Săcel, lângă Sălişte.

A scris versuri şi im
presii, publicate în diferite 
reviste şi ziare.

i

GLAS DE MAMA

Copila mea din zare - nevinovată steal 

E singură credinţ a ce-alină jalea mea,

Că prea erai un înger cu chip curat şi sfânt,, 

în valul de mizerii al negrului pământ.

Şi prea-ţ i era făptura ca ’n basmele cereşti, 

Anume potrivită de hore îngereşti.

Tu nu erai menită amarelor dureri 

Să porţ i o viaţ ă crucea nespuselor poveri.

i

Vieaţ a e o luptă de grele încercări 

Prin vifor călătoare, deşarte sbuciumări. 

Limanul e mormântul, cu pacea lui de veci, 

Cu liniştea lui sfântă în scândurile reci.

>

:
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Acolo ni-e destinul. Acum, sau mai târziu 

Va bate peste groapă acelaş vânt pustiu... 

Durerea nu apasă pe cei ce dorm sub glii, 

Ea frânge inimile acelor ce sunt vii.

Deci n’ai pierdut vr’un bine, decât amar şi chin 

Te-ai înălţ at în zarea ’nstelatului senin.

Suride dar voioasă, din prag de desfătări,

Pe |ărmuri aurite din nalte depărtării..

în templul de mărire al razelor de veci,

La tronul sfânt de stele, cu îngeri să petreci... 

Un glas duios, ce-adesea îţ i va şopti de drag, 

Să nu-ţ i tulbure pacea - e dorul meu pribeag...

*ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sH0R1A PETRA-PETRESCU.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i ,

Născut în Braşov, în 
a. 1884. A studiat în Bra
şov, Budapesta, Viena şi 
Lipsea. A întreprins călă
torii frumoase prin Germa
nia. în 1910 şi-a luat doc
toratul în litere în Lipsea. 
Trăieşte în Braşov, ca pu
blicist. I

Lucrări:

1. Nuvele, traduse din M. 
Gorkii. Budapesta, 1906. 
Edit. „Luceafărului".

2. Probleme teatrale, bro
şură republ. din Anua
rul XI  al „Societăţ ii pen
tru fond de teatru ro
mân" Braşov, A. Mure- 
şianu, 1908.

3. Arta, morala şi cultura, studiu tradus 'din 1. Volkelt. Braşov, 
A. Mureşianu, 1909.

4. Mary, roman de Bjornson, trad. liberă. Arad, 1911.

Sub presă:

5. Roze de soare, un volum de schiţ e şi nuvele originale.
6. Când înfloresc salcâmii, comedie originală.

A scris schiţ e, nuvele, cronici, poezii, mai cu seamă în 
revistele şi gazetele noastre din Ardeal.

Pseudonim: Ilic Marin.
A tradus mai multe piese teatrale din franţ uzeşte şi nem

ţ eşte, apoi „în  luncă,, de Carmen Sylva şi „Bai  Ganiu“  de Alecu 
Custantinoff.

i

O amintire.

Au trecui şapte ani de atunci. Erâ jubileul lui Iosif 
Vulcan (1904). „Familia" împlineâ frumoasa vârstă de 

40 de ani.
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Evenimentul cultural nu erâ de toate zilele, la un 
neam năcăjit ca al nostru. Câte sute de case de preoţ i 
şi de învăţ ători şi-au luat nutremântul sufletesc aproape 
exclusiv din paginele alea modeste, dar cinstite, ale 
revistei din Oradea-mare (mai înainte Budapesta)!

Erâ vorba să sărbătorim ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAscrisul românesc şi per- 
seucranfa cinstită. Erâ.vorba să ne plecăm capul înain
tea unui om cărunt, în ochii căruia a licărit totdeauna 
dragostea de neam. Dacă dragostea aceasta de neam 

a fost întovărăşită de un talent de titan al condeiului 
său de o modestă peană de scriitor, nu voiam, noi, 
cei ce sărbătoream să accentuăm prea tare. Iosif Vul
can şi-a făcut datoria, şi aceasta însemnează mult în 

zilele noastre...
Am alergat din toate părţ ile să-l sărbătorim. Sim- 

|iam par’că în atmosferă ceva ce ne îndemnă să ma
nifestăm. Fiecare-şi da seama că are să fie pionerul 
unei idei.

Cetitorii îşi vor aduce, de sigur, aminte de mani- 
festăjiile frumoase de atunci.

Eu îmi amintesc mai cu seama de câteva priviri
duşmănoase ale streinilor, cari ne urmăreau pe unde 
ne arătam în Oradea-mare căci am luat şi eu parte, 
împreună cu poetul Octavian Goga, reprezentând amân
doi Societatea studen)ească budapestană, „Petru Maior". 
Privirile acestea, cari ne urmăreau prin cafenele, pe 

stradă, pe promenade şi cari căutau ceartă cu lumâ
narea, spuneau; Cum? Şi voi vreji să aveţ i o cultură 
a voastră proprie? Al troglodiţ ilor! Voi n’aveţ i dreptul 
la aşa ceva!“

A fost o manifestaţ ie frumoasă, după cum am 

spus, şi mai cu seama studenţ imea română s’a prezen
tat în număr impunător. Aproape toate universităţ ile
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unde studiază tineretul nostru au fost reprezentate: Pesta 
şi Clujul, Viena şi Bucureştii, Cernăuţ ii şi Graful, pe 

lângă academiile dela noi şi pe lângă... Paris.

Studenţ imea din Paris s’a prezentat bine. Ne-am 

bucurat de manifestaţ ia ei. A trimis o deputăţ ie spe
cială. A tipărit cărţ i poştale ocazionale cu versuri şi 
o reproducţ ie a „Semănătoarei" de Roty. Albume co
memorative.

Din prilejul acesta s’au legat prietinii, altele, în 

apunere, s’au cimentat din nou.

Din toate cunoştinţ ele şi prietiniile legate atunci 
mi-a rămas una mai clar înaintea ochilor sufleteşti. 
Era cunoştinţ a făcută cu un student român venit din 

depărtări, YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAanume pentru această ocazie.

Studentul era simpatic la înfăţ işare. Avea un bar- 
bişon â la Mac Mahon, un trup puţ intel, dar elegant, 
plin de nervi, păr mare. Se îmbrăcă cu multă îngrijire, 
alegându-şi cravatele ca şi când ar fi făcut comenfa- 
rul unui capitol celebru din „Divina Comedie" - atât 
de multă atenţ ie da amănuntului acestuia a îmbrăcă
mintei sale.

în geamantul lui parfumat, mi-a arătat, când po

vesteam în camera de otel: „Florile răului", acele ce
lebre „Fleurs du mal" ale lui Baudelaire. Le ştia a- 
proape de rost pe toate. A, ce muzicalitate capitvantă! 
Ce icoane nouă, bizare, grozave, ce frământări deose
bit de interesante ale unui suflet omenesc 1 Mi-a cetit 
cu nespusă plăcere câteva poezii de acestea.

Se apropiâ festivitatea principală, pentru Iosif Vul
can: şedinţ a solemnă, când aveam să-i predăm diplo
mele de onoare, cununile de lauri, albumele festive şi 
să-i arătăm şi cu grai viu cât ne ştim noi entusiasmâ
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de idealurile cari le-a nutrit până acum seniorul bele
tristicei noastre ardelene.

- „Să mergem", am zis noului meu cunoscut.
- „Să mergem. Dar stai — spune-mi, rogu-te, 

înainte de-a intra în sală, YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc ine e Vulcan ăsta al D-voas- 
tră? Ce e »Fam ilia« lui?"

- „Cum? Nu ştii?" l-am întrebat mirat.
- „Ei, ştiu eu aşa şi aşa... Da’, ian spune-mi, 

dragă dle, cam ce format are şi cu ce se îndeletniceşte 
„Familia" asta?"

Nu l-am scos din sărite cu surisul meu de pe 
buze. îndată mi-a dat răspuns:

- „Ştii frate, n’am văzut în viea)a mea „Familia" 
asta a D-voastră - dar am avut altele de lucru."

...Am început să-i povestesc de importanta „Fa
miliei" pentru viea|a noastră din ultimele decenii - tatăl 
meu îmi povesteşte că era even im ent când venea câte 
un număr de al „Familiei" în casă şi că „Ranele na
ţ iunii" şi „Cavalerii nopfii" era lectura cea mai minunată 
a tineretului românesc de pe atunci, 
în liniamente generale conduita revistei în diferite tim
puri, colaborarea lui Eminescu şi a tuturor celor mai 
buni ai noştri — în sfârşit mi-am îndeplinit rolul de 

ghid literar la minut cu conştienfiozitatea de care am 
fost capabil.

— Las’ că-i bine, las’ că-i bineî, clipeâ din ochi 
noua mea cunoştinţ ă în decursul escursiei mele literare.

...Şi am plecat în sală, la şedinfa solemnă. Au 
fost momente frumoase, neuitate. Fiecare societate cul
turală, fiecare corporaţ iune îşi avea reprezentaţ ii ei. 
Cununi de lauri, vorbiri, strigăte de „să trăiască". Câ|iva 

şi-au scos batistele şi plângeau. Da, plângeau de emo
ţ ie. Să nu râde(i: lacrimele astea erau curate. Ne aflamlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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înlr’un finul unde a scrie şi-a vorbi româneşte este o 
virtute.

Discursurile au finul mult. Fiecare societate, care 
venea la rând, depunea la picioarele jubilantului cu
nuna de laur.

A venit rândul studenţ ilor. Cât entuziasm 1 Râdiau 
fe|ele de bucurie.

In bucuria generală am simfif cum mă înjeapă 
un ghimpe: şlifi cine a vorbit cu mai mult efect ora
toric? Domnul, care mă întrebase cu câteva momente 
mai nainte cam ce format are „Familia"!

Nu este hiperbolă, e curatul adevăr. Au vorbit 
frumos loji. Frazele au fost bine închiegate şi simţ e- 
mintele adevărate, la ceilalţ i, unii s’au avântat chiar în 
sfere înalte de tot; să-l fi auzit şi văzut însă pe tri
misul special al societăţ ii studenţ eşti, cu cât elan mă
reţ glorifica momentul solemn, prin care trecem, ai fi 
zis pe dată: „Ăsta-i bate pe toţ ii" Avea glas frumos, 

care şi-l mlădia după pofta inimei. 0 muzicalitate deo
sebită. 0 consonanţ ă între gesturile lui şi între cuvin
tele rostite.
bătorim... munca. Pe acest om, care în vremuri de res
trişte a ţ inut piept cu puvoiul cutropitor al pornirilor 
duşmane fiinţ ei noastre specifice naţ ionale, pe acest 
om, care, după cum îl vedeţ i acum, în faţ a Domniilor 
voastre, este cinstea şi desinteresarea personificată..., 
pe acest om...

A, ce mai cascade minunate retorice! Ce tropi, 
ce hiperbole rotunzite, ce eufonie, când era vorba să 

scoţ i mai bine în reilef calităţ ile sărbătoritului.

— „Eminescu dlor!.. urmă oratorul ...„Familia" 
dlor, „Familia", acest steag naţ ional, care a stat veci-

„Da, domnilor şi doamnelor, astăzi săr-

:
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nic în bătaia gloanţ elor, pe reduta noastră naţ ională 
şi n’a suferit ruşine nicicând... nicicând, dlor...“

Sala fremătâ. Aplauzele se înteţ eau. YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEu nu pu
team să aplaudl

Sufletul meu p lângea în mine. Sufletul meu striga 

în gura mare: „Cum poţ i omule să vorbeşti atât de 
elocvent, cu cunoştinţ ele tale naive?! Cum poţ i să te 
avânţ i în faţ a unui public românesc şi să-l emoţ io
nezi atât de tare, până când sufletul tău îţ i spune, după 
culise: „Da bine le mai joci festa!"?!

Şi jalea asta a mea a ţ inut mult şi — iată 

scriu acuma negru pe alb ca să o ştie şi alţ ii. O scriu 

şi o trimit unui almanah al scriitorilor români din 
Ardealul nostru.

Să fie ca un memento episodul acesta. Poate că 
trebuia să-l scriu cu mai multă vervă 
cred că este destul de elocvent.

o

faptul însă

Nu trebuie trecut cu vederea, că tipul descris
chiarmai sus începe să dispară. De atunci am avut 

şi eu — ocazie să mă conving în sânul studenţ imii 
de spiritul cel nou, serios. Am avut prilejiul să văd 
studenţ imea română în Pesta, în Cluj, în Bucureşti, în 

Cernăuţ i, în Viena, în Graz, în Berlin, în Lipsea. Tipul 
descris mai sus dispare - dar să dispară cu desă
vâ rş ire , asta să ne fie dorinţ a noastră cea mai mare. 
Să nu rămână nici urmă de el. Să fim cuprinşi de 
oroare, de câte ori ne gândim chiar numai la el.

Şi încă ceva. O întrebare: ne dăm noi destul de 
bine seama de legătura dintre fond şi formă?

Să nu fie cu supărare: cred că fondu l e mai pre
sus de fo rm ă. Se accentuiază mereu, în presa şi în 
vieaţ a noastră publică, marele greutăţ i, cari le întâmpi
năm noi, ardelenii, când vrem să ne exprimăm ideile.
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Că suntem greoi, că avem ceva nem(esc, ceva „săsesc" 
(vorba dlui Duiliu Zamfirescu) în noi.

încă odată: să nu fie cu supărare, dar mai bine 

aşa, decât celalalt estrem! Mai bine lucru nemţ esc, de
cât flecărie politică. Miez, nu coaje!

Adecă, fireşte, să avem ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtendinţ a să fie şi miez 
şi coaje! Cu atât mai bine. Să accentuăm desideratul 
acesta cu toată hotărârea şi din toată inima: să ce
rem şi formă frumoasă.

Dar dispreţ nu merită omul, care, pe lângă toate 
că simţ eşte româneşte, (punctul capital!) vorbeşte o 
limbă mai puţ in neaoşă românească.

Am fost la căpătâiul unui ţ ăran român care a 

murii, care a fost omorîl, fiindcă a ţ inut cu neamul 
său. Am strâns mâna consângenelor lui şi mi-a tresă
rit inima de durere când am auzit bocetele şi ţ ipetele 
lor. N’aş fi săvârşit o faptă sacrilegă să le strig în faţ ă: 
„nu mai vorbiţ i aşa de pocit româneşlel Voi nu sun
teţ i români! Ce-i gije şi cse şi ce sunt vorbele astea 
streine, cari le rostiţ i voi ?1“ Oamenii ăştia şi-au văr
sat sângele pentru idealul nostru — oamenii ăştia me
rită altă tractare.

încet, cu dragoste, dragoste mare de oameni şi 
de neam, să tractăm greşelile noastre de limbă. Să 
avem tendinţ a de a curăfî, dar să nu ne sbafem în ex
trem, căci n’avem lipsă de figuri ca cea dela jubileul 
lui Vulcan.

;

i

N

'
.



_ 1 MIIwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dr. G. LACEA.

Născut în 1 Iun:e 1875 în 
şov. Studiile academice ’şi 
i făcut la Pesta, Mtinchen, 
sca şi Paris. E doctor în 
logie, profesor la şcoala 
lă din Braşov.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i;Lucrări:

la Dicţ ionarul

;ersuchung der Sprache 
„Viaţ a şi petreacerea 

iţ iloru" des Metropoli- 
Dosoftei. Leipzig, 1898. 
ză de doctorat).

:1|
i

de limba germană. 
1—II 1904, partea I

-IV  1906. li
4. Conversaţ ii române-germane-franceze. 1904.
5. Ioan Popea: Carte de cetire, ediţ . V., revidată. 1905.

A colaborat la diferite ziare şi reviste româneşti şi la re
vista germană ,,Die Karpathen*1.

Viata cuvintelor în limba noastră. * »!

Cuvintele servesc la exprimarea gândurilor noas
tre în vorbirea articulată. Raportul dintre un cuvânt şi 
o no|iune e stabilit de tradiţ ie sau de o convenţ ie in
conştientă. în funcţ iunea lor, cuvintele sunt foarte mult 
ajutate de eventuale gesturi, de intonare, modulaţ iunea 
tonului, pauze, legătura sintactică, etc. La fiecare cu
vânt deosebim o parte fiziologică, externă, adecă su
netele şi o parte psihologică, internă, adecă însemna
rea lor. Cuvintele sunt supuse unei evoluţ iuni aseme
nea vieţ ii unui organism.

Averea lexicală a limbii noastre ne-am adunat-o 
pe căi diferite. La fondul moştenit din limba latină

i:
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vulgară, care-1 frământă zilnic cărturari şi analfabeţ i 
mai mult decât alte cuvinte ale limbii noastre, s’au 
adăogat de nevoie sau uneori fără rost derivate, cu
vinte împrumutate din limbi străine, formafiuni onoma- 
topoetice sau spontane, etc. Cuvintele moştenite nu 
le-am păstrat intacte. Forma lor externă a suferit atâ
tea schimbări tonetice, încât de multe ori e greu să 

recunoşti etimologia unui cuvânt. Mai curioase şi une
ori neexplicabile sunt schimbările de înţ eles. Sunt 
unele cuvinte care până la un timp au avut un înţ e

les oarecare, apoi printr’o trecere domoală sau bruscă 

ajung de servesc de vehicul altei nojiuni, şi sunt al
tele care se prezintă în acelaş timp şi pe acelaş teri
toriu ca haina unor noţ iuni care n’au nimic comun 

una cu alta sau sunt chiar contradictorii. Aşa vedem, 
de pildă, că verbul „a auzî“, printr’o remarcabilă tre
cere de înţ eles dela perceperea prin auz la cea prin 

miros, se întrebuinţ ează, în Moldova şi în Bucovina, 
subt forma reflexivă, şi cu înţ elesul de „a mirosi (rău), 
a pu(î“, şi se zice: „în casa rece şi neîngrijită se 

auzea mirosul de mort“. (S. Nădejde), sau „Oul se 

aude rău“, etc. Altă dată cuvinte vechi româneşti, cu 

în]eles bine definit, combinate cu alte cuvinte şi for
mând o locuţ iune, iau accepţ iuni nouă, neadmisibile 
în alte combinaţ ii. Aşa se zice în România şi în Bu

covina „a bea tutun“ în loc de „a fumâ“, după tur
ceşte, pentrucă Turcul, de fapt, suge din narghilea. 
Uneori găsim la scriitori care vor să se apropie de 

graiul poporului, dar n’au trăit în mijlocul lui, accep
ţ iuni nouă pentru cuvinte populare. Aşa d. ex. cuvân
tul „baieră" cu înţ elesul „adânc, adâncime, îund“ la 

I. Vacărescu şi Odobescu. Acest bun prozator de alt
fel mai dă verbului „a bănuî“ şi înţ elesul neobicinuitcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r
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„a ghid, a aflâ“. Şi cine se mai gândeşte asfăzi, că 

cuvântul nostru „birjă" însemnează în limba rusească 

„bursă", înaintea căreia stau trăsuri de piaţ ă şi 
mele căreia a dat prin metonimie naştere înţ elesului 
de „trăsură de piaţ ă". Metonimie, analoagă prezintă 

cuvântul fran|uzesc „fiacre", împrumutat din numele 

propriu „Sainl-Fiacre" cum se numeâ edificiul, înain
tea căruia se stabilise cel dintâi bi.rou de birji în Paris. 
Am spus mai sus că de multe ori suntem nevoi|i să 

primim cuvinte din limbi străine, mai ales când e vorba 

de o noţ iune nouă, ca telegraf, bicicletă, automobil, etc., 
pentru care bunul simj nu permite a se fabrică cuvinte 
din elemente româneşti.

Dar, unde e viaţ ă, e şi moarte. Dicţ ionarul limbii 
române înregistrează o mulţ ime de cuvinte întrebuin
ţ ate odată, iar astăzi ieşite sau pe cale de a fi scoase 

din uz. Unora le curmă viaţ a neologismele, şi durere, 
nu arare ori cad victimă cuvinte vechi şi frumoase 

româneşti, altele pier odată cu noţ iunea. De grupa a- 
ceasta să ţ in cuvintele care arată instituţ iile, boieriile, 
dregătoriile vechi, etc. Soartea aceasta au avut-o multe 
cuvinte Introduse în limba noastră pe timpul Fanario
ţ ilor, ca „beilicciu, berat, beratliu", etc. De o existenţ ă 
efemeră sunt apoi multe cuvinte formate de scriitori, 
în literatura noastră veche s’au distins între alţ ii me- 

tropolitul Dosofteiu, Cantemir, mai târziu P. Maior, Ko- 
naki, apoi Costinescu cel cu dicţ ionarul şi alţ ii. Dar 
din fericire în limba noastră nu prea prind rădăcini 
astfel de formaţ iuni.

Viaţ a cuvintelor româneşti prezintă o icoană in
teresantă şi e strâns legată de istoria zbciumată a po
porului nostru.
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ARON COTRUŞ. :

S!
Născut în 1891, în co

muna Haşag, aproape de 
Sibiiu, din familie de preot. 
A făcut gimnazul român 
în [Braşov.

Lucrări:

1. „Poezii", Orăştie, „Ti 
pografia Nouă" 1911.
A colaborat la „Lucea- 

fărul", „Tribuna", „Revista 
politică şi literară", „Na
ţ iunea", „Gazeta Transil
vaniei" şi la alte reviste 
din ţ ară.
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IMi-e inima sălbatică tavernă 

Cu groaznice tablouri pe pereţ i, 

în care a intrat odat’ durerea 

în timpul fermecatei tinereţ i.

1
:

Şi rămânând acolo pentru-o vreme 
Crescu nespus, mă puse în câtuşi,... 
Zadarnic ar mai vreâ acum să iasă... 
...Prea mică-i încăperea vechei uşi...YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i
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Despotică stăpână e ’Ndoiala 

Pe-o (ară de dureri şi grozăvii 
în care-al pustiirii vânt se plimbă 

Prin creeri, ca prin scorbure pustii.
i
t

-
:
i

Lugubri corbi, năpârci, prădalnici vulturi 

Pe stânci să suie la porunca ei,

Să sfâşie din inimile negre 

A mii şi mii de sumbri Prometei.
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MARGARETA Dr. MEŞTER. !

S’a născut în anul 1872 
în Turda (Transilvania). 
Trăieşte în Vărşeţ .

A  scris în „Gazeta Tran
silvaniei", „Familia", „Te
legraful Rom.", „Tribuna" 
Sibiiu, „Rândunica", „Re
vista Orăştiei", „Foaia Li 
terară" a dnei Rudow-Su- 
ciu, „Luceafărul", „Lupta“ T 
„Tribuna" din Arad şi alte 
foi mai mărunte locale.

:
.
'
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Lucrări:

1. „Din tainele vieţ ii", nu
vele şi schiţ e.

Fragment.

Cum i-a înmuiat Dumnezeu inima. Din om aspru, 
sec, scurt la vorbă, totdeauna ca aer poruncitor, - s’a 
ales unul potolit şi blând.

Inima de părinte, — inima l’a schimbat.

E în amurgul sării. Sâmbătă.
Lina fata a doua, rostise prin casă, prin tindă, 

măturase curtea, şi pe dinaintea portiţ ei în uliţ ă — şi 
acum să hârjonea cu nişte pui de raţ e îndărătnici, cari 
nu voiau să între la culcuş, ci se împrăştiau cât e 
curtea.

Gligor dupăce izprăvise cu vitele şi cu gospo
dăria din atară, se aşeză pe prispă. Cu ochii pironiţ i 
înaintea lui în pământ şedea perdut în gânduri.
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1Saîla, nevasta lui umblă buimăcită prin casă şi 
tindă, văietându-se încetinel să nu fie auzită de omul 
ei. Aveâ noroc în mângâierea lacrimelor, căci altcum 
simfeâ că nu alta, dar trebuie să-i plesnească inima 

de atâta durere şi supărare. Nu aveâ ochi să vadă pe 
Gligor, îl |ineâ acum în starea în care se aflau prea 

de tot încânit la ma|e.
Trecând a nu ştiu câte-a oară din casă în tindă, 

îi pare că aude un şuşcăit înecat.
Se apropie şi priveşte afară. Gligor şede pe prispă 

perdut în gânduri, cu fruntea încreţ ită, cu faţ a îngrijorată. 
Părea îmbătrânit deodată cu zece ani.

.

Pe Safta abia o mai ţ in picioarele. Se razimă 

de uşorul dinspre prispă şi cu coiful năfrămii din cap, 
îşi şterge lacrimele, cari îi paingeniseră ochii.
Gligor singur. Lina e prin curtea dinapoi 
— El să îi oftat? Doamne, fie-fi milă de mine şi fata 

şi moaie-i doamne inima împetrită, să pot

E
îşi gândi.

i

mea
merge la ea, — să o mai pot vedea barem odată

Trag clopotele de veciernie. Lina vine dinspre 
tăietor cu un braf de surcele.

Safta stă tot răzimată de uşor cu gândurile pri
begite peste câteva hotare la fata ei la Măriuja.

Cine afară de Dumnezeu ar puteâ spune lupta ce 

s’a petrecut în sufletul lui Gligor, crezut atât de zăvo
rit, — căci la auzul clopotelor se ridică cucernic, ia 

pălăria din cap, o pune lângă sine, îşi face cruce şi 
cu mânile împreunate rosteşte lin o rugăciune.

La vederea acestui fapt Safta şi Lina au înmăr
murit. Nu cutezau să se clintească din loc.

După ce Gligor îşi isprăvi rugăciunea, îşi puse 

pălăria iarăş în cap, şi ca uşurat de-o grea povoară, !

=
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cu glas blând ca nicicând alic dă)i, zise: — Saflo, 
auzi Safto, ian vină încoace. Saftei îi tremurau ge
nunchii. Şovăitor cu paşi nesiguri se apropie de Gligor.

— Aud Gligor.
— Văd că eşti aproape prăpădită şi tu din lume 

Safto. — Şezi. Şezi aci lângă mine.
Safta ca în neştire se puse lângă el. Lina de frică 

că o să vie iară o furtună, de cari adeseori aveau parte 

decând cu treburile Măriuţ ei, lăpădă surcelele şi fugi 
spre grădină. Ştia grozăvenia lui Gligor când îl apuca 

mânia.

!

— Safto, să ne înţ elegem ca oamenii.
— Să Gligor.
— Hm, hm, ..îi fi auzit şi tu... hm, (îi veniâ greu 

de tot să vorbească de Măriuja) câ... că Măriuta noas

tră îi... îi de moarte.
zise- Auzit Gligor şi mi se rupe inima 

Safta începând a plânge cu toată durerea înecată a 
Lasă... lasă plânsul Safto — îiinimei de mamă. 

vorbi Gligor frământându-şi şi el lacrimele ce i se 

iveau în gene. Să mă laşi Gligor să merg la ea. 
în casa aceea să ne punem noi piciorul?
Să Gligore, căci a fi şi păcat să ne lăpădăm 

noi de copilul nostru... E a noastră Gligor, cu tot păca
tul ei... E sânge din sângele nostru...

Gligor da din cap gânditor. Fruntea iarăş i se 

încreţ i şi privirile i se aspriră.
După o tăcere mai lungă, pe care Safta, văzân- 

du-1 întunecat la faţ ă, nu cutezase să o întrerupă, în

cepu vorba Gligor.
Eu în casa aceea nu-mi pun piciorul... hm... 

dar uşa mea... hm... e deschisă înaintea copilului po
căit... hm, hm... dacă crezi...
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— Să merg să o aduc Gligore — se grăbi Safta 

mirală, cu licărire de nădejde în sufle! — să moară 
în casa noastră dacă n’are zile... Vai de capul ei săraca 

şi vai de capul părinţ ilor năcăjiţ i ca noi.

— Asia vezi - zise Gligor cu faţ a în pământ - 
durerea asta aici la inimă... hm..., mi s-a pus un nod 
Safto... de năcaz, de obidă... hm,... căci e a noastră... 
a fost rea... hm..., ne-a ruşinat... dar e a nostră...

— Să o aducem Gligore dragul meu. lartă-o. 
suntem creştini.

— Creştini — repeţ i Gligor ca şi când ar fi auzit 
numai cuvântul din urmă — suntem creştini şi sun
tem părinţ i — continuă pentru sine 

sângele nostru... hm,... auzi Safto, nodul ăsta nu mă 

conteneşte dela inimă... poate e rău de tot cu ea... hm,... 
poate — doamne feri şi apără... poate va fi şi murit...

— N’a murit, Gligor. Mi-a spus Pavel poştarul... 
Mi-a spus adineori pe fereastră să nu auzi tu... lartă-mă 

Gligore, sunt mamă şi nu mă lasă inima să nu ştiu 
de copilul meu.

— Ţ i-a spus zici, că n’a murit încă?... Atunci nu-i 
vreme de perdut Safto... hm,... Fă cum gândeşti... hm,... 
eu nu pot face nimic, mă leagă jurământul... hm,... Şi 
e a noastră amărâta de ea...

— Şi spune Pavel că are foc mult şi în aiurări 
ne strigă... Ne strigă pe noi, pe sora sa... Gligore dra
gul meu eu merg să o aduc...

— Fă cum gândeşti... hm,... dacă încă nu-i prea 

târziu... Copii, copii... hm. — Oare unde-i fata asta — 

zise Safta tremurând în lot corpul — Lină, Lino, fată 
haid’ unde eşti?... Apropie-te. Ce ţ i-e de tremuri şi tu?... 
Aleargă iute la Mitru, spune să prindă la căruţ ă să

Suntem părinţ i şi

şi e sânge din
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vie încoace... — O înecă plânsul — Să vie... că mer

gem după Măriuja...
Lina se aruncă înaintea lui Gligor, îi sărută mâ- 

nile şi cu ochii plini de lacrimi alergă.
— Copii, copii... — îşi zise Gligor şi rămase ca 

împietrit pe prispă cu privirile |intă înaintea lui. Doi 
bobi mari de lacrimi i-au alunecat pe faţ a brăzdată 

de durerile sufleteşti.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I. C. PANŢ U.

Născut în Btaşov la a- 
nul 1860. A  studiat la Bra
şov şi la Viena; este pro
fesor la şcoala română su
perioară din Braşov.

A publicat:

1. introducere în contabi
litate.

2. Ştiinţ a conturilor.
3. Corespondenţ a şi Ter

minologia comercială.
4. Capitole din contabili

tatea de bancă.
5. Teoria conturilor cu

rente.
6. Puncte nouă de vedere la calcularea conturilor curente.
7. Contabilitatea la societăţ ile pe acţ iuni.
8. Logofătul Mateiu.
9. Schiţ e şi Nuvele.

10. La Târg.
11. Liniştea casei.

Traduceri:

12. Nuvele din Sienkiewicz: Natură şi Viaţ ă, Sluga veche, lanco
muzicantul.

13. Nuvele din Pictări Păvărinta: Bătrâna cerşitoare, Vraciul,
Păţ ania mea dela târg şi Tovaroşul meu de drum.

14. O poveste din Gorki: Hanul tătarilor şi fiiul său.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Contabilitate duplă.

Se ştie, că beţ ivul cheltueşte foarte mult pentru 
sine, dar pentru aceea este un ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAperfect contabil; când 
îşi face bilanţ ul, totdeauna îşi numără copiii de două 10*
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ori şi cu acest număr duplcil îşi împărţ eşte cheltuiala 
întreagă, având astfel ilusia unei economii raţ ionale.

— Este lesne de înţ eles: »be(iuii văd orice lu
cru în duplu exemplar«.

.
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UNUI OM TRĂIT

Cum de vreai ca la bătrâne(e să mai fii stăpân 
pe corpul tău, dacă ca tânăr ai fost slugă inimei tale.
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■IOAN I. LAPEDATU.

S’a născut la 1876 în 
Săcele. A studiat în Bra
şov şi Budapesta, unde şi-a 
luat în 1904 diploma de 
profesor pentru şcoalele 
comerciale super. Trăieşte 
în Sibiiu, ca director al 
„Băncii de asigurare".

Lucrări:

1. Românii Seceleni. Cau
zele decadentei lor eco
nomice şi mijloacele de 
îndreptare. Braşov, 1899.

2. Teoria asigurărilor asu
pra vieţ ii. Braşov, 1902.

3. Adatn Smith. Sistemul 
său de economie poli
tică. Budapesta, 1903.

4. Probleme sociale şi economice. Braşov, 1904.
5. Studii de contabilitate, (Bibliot. Băncilor Nr. 1). Sibiiu, 1904.
6. Banca Austro-Ungară. Sibiiu, 1904.
7. Efectele publice. (Biblioteca Băncilor, Nr. 3—4). Sibiiu, 1905.
8. Politica de discont. Sibiiu, 1905.
9. Studii practice de bancă. (Bibi. Băncilor, Nr. 5, 8). Sibiiu, 1906.

10. Băncile în noua reformă a dărilor, Orăştic, 1908.
11. La chestiunea băncii culturale, Sibiiu, 1908.
12. La chestiunea băncii de asigurare. Sibiiu, 1910.

A colaborat vreme îndelungată la „Revista Economică**, 
pe care a şi redactat-o din Octobre 1906 până la finea anului 
1907. A scris şi pe la alte foi române.

i

Chestiunea economică română.

La noi, până acum, de o asemenea chestiune 
s’a vorbit. Cu toate acestea va trebui să 

se vorbească şi încă de cei mai lumina|i ai neamu

lui nostru.

aproape nu
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în ordinea preocupărilor noastre pentru propăşi

rea poporului, chestiunei economice trebue să i se dee 

un loc de frunte. Trebuie, o va recunoaşte ori şi cine, 
fireşte dupăce mai înainte de toate această chestiune 

economică, care azi e pujin lămurită, va îi precizată 

şi difinită în toate consideraţ iunih salYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAz . Şi după cât 
înţ elegem azi, chestiunea economică a poporului nos
tru, sau mai bine zis chestiunea economică română, 

va puteâ fi alta, decât complexul tuturor acelor . 
probleme, cari trebuiesc îndeplinite în scopul eman
cipării şi orânduirii sistematice a vieţ ii noastre nafio- 
nal-economice.

. •
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V10RA DIN BIHOR
Viora E. Ignat 

măr. Dr. Ioan Ciordaş.

S’a născut în Beiuş, la 30 
April 1880, unde şi trăieşte.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;

Lucrări:
1. „Viorele", schiţ e şi novele, 

Socec&Co., Bucureşti, 1910.

Sub presă;
2. „Mosaic", schiţ e.

'
r

ii

Povestea unei mânuşiţ e.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i iA fost odată o mănuşijă lungureaţ ă, delicată. Fru
moasă, părea un trandafir de sidef, atins ca de o suflare 
roz-albă... i

1
în palma-i puţ in adâncită, se încrucişau liniile  moi 

şi se pierdeau, ca o părere, supt pieliţ a fragedă. Dege
tele erau subţ iri, iar unghiile străluceau ca norii pe 
cerul senin în învăluirea trandafirie a amurgului.

Când trăsăriâ de o sensaţ ie de plăcere, mânuşiţ a 
se învoita, îmbujorându-se toată... Se iviau atunci gro
piţ ele şi râdeau un râs dulce şi atrăgători

Pierdută în visări, ea se curbâ uşor şi deveniâ 
marmoree... Păreâ atât de nemişcată, încât îţ i veniâ 
să crezi, că ori ce viaţ ă se mutase din ea...

Mâni mari, înfrigurate, o atingeau lacom şi voind 

să n’o mai sloboadă, o ţ ineau prinsă în podul palmei...

i

!

r

_

i
E
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Cu o mişcare graţ ioasă ea se desfăcea fotdeuna, şi 
din cele mai tari laţ uri... îşi reşchirâ degetele, să piară 
chiar şi amintirea strânsurei arzătoare... Apoi le ridică 

sus... să le răcorească zefirul...... Şi iarăş deveniâ visă
toare, înmărmurind senin, ca un crin fascinat de soare... 
Dar — anii treceau înainte.

Mânuşiţ a păleâ, iar gropiţ ele surizătoare începeau 
să dispară.

Atunci într’o primăvară, când ca la o chemare 

lină viorelele îşi scot căpşorul neprihănit din smocul 
de frunzuliţ e, privind uimite la slova albastră, în care 
se împletesc fire de aur strălucitor, împânzind bolta 

într’o lumină, ce aduce muguri în natură şi în suflete, 
— în acea primăvară plină de o vraje încă nesimţ ită, 
în vânişoarele albaştrii ale mânuşiţ ei se strecură un fior...

Simţ ise o atingere uşoară, încropită, care o ză
păcise, căci venise pe neaşteptate... Şi când să treacă 
farmecul, plăpânda palmă se închise ca dela sine, să-i 
rămâie din căldura înviorătoarei

Şi strângerea mânii puternice, cu nervii puţ in în
groşaţ i, în cari sbucniâ seva bărbăţ iei, urmă să fie tot 
atât de gingaşe şi ademenitoare.

în împreunarea acestor două mâni erâ atâta teamă 

şi dor... Zăceau una în alta nemişcate... un fluture dia
fan, prins în petalele unei flori învoalte, ce se sbăteâ 

în van să scape din această înlănţ uire aromitoare, în 

care se pierdeâ la urmă, ca într’un vis de fericire...lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3

Umbrele erau luminoase şi aveau tigheluri de aur. 
în Mai sunt umbrele atât de luminoase...

Atunci uiţ i, că este o vreme, când şi florile se treci 
Şi nu simţ i, decât un prisos de vieaţ ăl Ah, prisosul de 

vieaţ ă, de care ai fost lipsit, când însuţ i erai o primăvară!

i
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Focul ce stă prea mult supt spuze, are ftacări, 
cari se frământă şi (işnesc la urmă năvalnic... ele îm
prăştie o căldură năbuşifoare...

...Iar mânuşi(a începeâ să ardă ca încinsă de flă
cări mari şi roşii. Tresăriâ ca în friguri, tresăriâ scurt 
şi întretăiat, când se sim(iâ cuprinsă cu grije, ah, prea 
cu grije 1

:

Căci mâna mare nu cautâ decât o aureolă, care 
să-i încununeze via(a deja — trăităl 

Mănuşi(a ardea.
...Erâ într’o primăvară, când i se arătase fericirea

întârziată!

iO năframă albă de mătasă legă ambele mâni pen
tru vecie. Dar atunci mânuşi(a erâ pală... iar luna Mai 
— trecută! ?!

i
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TRA1AN V. Ţ ĂRANU.
'j

Născut în Oraviţ a, din 
părinţ i de negustori, în a- 
nul 1874 luna Februarie. 
Trăieşte în Bucureşti ca 
controlor la Banca Gene
rală Română.

i
=
-

Lucrări:

1. Carol I., dramă în 5 acte.
2. Agata şi Aristiţ a, trage

die în 5 acte.
3. Bilanţ urile generale, stu

diu critic.
4. Bilanţ area generală, ta

blou pentru încheierea 
logică, uşoară şi repede

a registrelor, aprobat de ministrul cultelor şi instr. publice rom. 

A scos pe vremuri „Comers", revistă encicloped. comercială.

E colaborator la Revista generală de comerciu şi contabili- 
litate, Bucureşti, la foaia „Neamul Românesc" şi la „Tribuna".

i

Pătura de mijloc negustorească 

românească.

Orice societate omenească, ca să poată fi nu
mită pe deplin înjghebată, trebuie se aibă cele 3 pă
turi obşteşti neapărat de lipsă: pătura de jos, de mij
loc şi de sus.

Cred că este de cel mai mare folos pentru noi 
Românii, să studiem aceste pături şi mai cu seamă 

cea de mijloc negustorească, fiindcă de ea ducem mare 

lipsă şi avem mare nevoie.
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Care este starea acestei pături de mijloc, în al
cătuirea noastră obştească de astăzi ?

Ca să fim drepţ i, trebuie se mărturisim încă dela 
început, că într’o alcătuire obştească de plugari, pă
tura de mijloc are trecere mică.

La noi averea mişcătoare este foarte mică, prea 
puţ in sprijinită şi ceeace este mai trist, tare rău vă
zută. De aceea nici n’avem, nici nu vom avea curând 
o adevărată pătură de mijloc.

Statul după cum suntem într’o ţ ară cu mai multe 
popoare, este nepăsător faţ ă de ridicarea naţ ională 
economică a noastră, cari nu suntem poporul stăpâ
nilor. Pe de altă parte noi înşine privim cu ochi răi 
o cât de mică întărire a vr’unui negustor român.

Şi dacă ne gând/m bine şi judecăm adânc, a- 
tunci trebuie se recunoaştem, că pentru alcătuirea unei 
păture de mijloc este nevoie tocmai de avere mişcă
toare în prisosinţ ă.

Pătura de mijloc negustorească şi la noi nu poate 
vieţ ui şi nu poate propăşî decât prin mijlocul credi
tului, fiindcă n’avem mare mişcare de numerar. Ce 

vreţ i, suntem un popor de plugarii
Trebuie aşadară organizat creditul prin bănci coo

perative pentru negustori.
Numai lipsa de avere mişcătoare a împedecat 

la noi alcătuirea unei adevărate pături mijlocii de 
negustori.

Lipsa aceasta a păturii de mijloc a avut şi are 
urmări crâncene şi cumplit de dureroase asupra stării 
noastre obşteşti.

întâi, a oprit naşterea averii de mijloc mişcătoare.

Al doilea, a dat prilej la năvălirea celor cari erau 

peste măsură în plugărie, spre slujbe. Un mare nu-
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mărwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de tineri plini de viaţ ă şi cu dor de muncă, rîe- 
pufând pătrunde în corner), din lipsă de avere, sunt 
mânaţ i din pricina relei noastre organizaţ ii obşteşti, 
pe calea unei vieţ i de trântori, de trai nefolositor.

Fără pătura de mijloc, să ţ inem bine minte, al
cătuirea noastră obştească rămâne numai cu două 

pături: una stăpânitoare, iar alta stăpânită. Aşa este 

la noi şi aşa va fi din ce în ce mai mult. Şi e rău 

aşa. Frăţ ia care trebuie astăzi să ne lege mai mult 
decât oricând, va fi încurând un vis, solidaritatea na
ţ ională, o vorbă ştearsă din dulcea noastră limbă.

Noi în teorie primim totul ca bun, dar întârziem 
cu practicarea.

Practicarea zace în alcătuirea şi întărirea pătu
rilor obşteşti, cu deosebire a celei mijlocii negustoreşti. 
De aceasta atârnă prin urmare viitorul nostru obştesc, 
gospodăresc şi naţ ional.

La noi pătura de mijloc atât de nebăgată ’n 

seamă, este în naştere. Toate sbuciumările noastre de 
azi, în privinţ a organizării economice, nu sunt decât 
zvârcolirile naşterii, — pătura de mijloc negustorească 
se trudeşte să rupă pedecile întunerecului şi să-şi ia 
locul la lumina zilei.

Ea este astăzi de care trebuie să ne pese mai 
mult. Un popor nu poate trăi numai din plugari şi 
funcţ ionari 1

VecYnică recunoştinţ ă trebuie arătată acelor frun
taşi ai neamului nostru, cari vor fi pătrunşi de acest 
mare adevăr şi vor mijloci din toate puterile lor, în
lesnirea acestui scop. Ei sunt vrednici se fie puşi ală
turi de marele apostol cu fapta al neamului nostru ro
mânesc, iubitorul de Români, Vasile Stroiescu.'
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S’a născut în Turda în 
5 Iunie 1882. A studiat în 
Braşov şi Antwerpen — De 
prezent eşefcontabilul băn
cii „Coroana41 din Bistriţ a.

Lucrări:

1. „Din primăvara vieţ ii", 
poezii.

2. „Din  zile senine44, poezii.

A scris poezii şi proză , 
în „Gazeta Transilvaniei44, 
„Familia44, „Revista Bistri
ţ ei44, „Libertatea44 şi „Ro
mânul44.

M I-A  SO S IT D U IO A SĂ  C A R T E lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA;

Mi-a sosit duioasă carte, 
Scrisă ’n slove aurite;
Din Moldova cea frumoasă 
O domniţ ă mi-o trimite.
Ca mărgeaua-i este scrisul, 
Gândul ca o rugăciune,
Şi ’n cuprinsul ei aleanul 
Inimioarei ea mi-1 spune. 
Scrie jalnic de-o plăpândă, 
Gingaşă şi albă floare,
Că se ofileşte ’n umbra 
Zilelor fără de soare.
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Ziuliţ a, vremea foafă 

La războiu o pânză feasă, 

Şi-şi adună giulgiu c’argintul, 

Şi podoabe de mireasă.

■

i

!

Mi-a sosit duioasă carte 

Dela blânda mea domniţ ă: 

Să zoresc să pun de grabă 

Mirtul alb pe-a ei cosiţ ă... I

1
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ELENA DIN ARDEAL
(Elena Simtion).

S’a născut la 1880 în 
Blaj. A studiat preparan
dia pentru şcoalele ele
mentare şi pentru şcoala 
superioară de fete. De pre
zent e învăţ ătoare în Igriş.

Lucrări:
1. Stropi de rouă, versuri.

A colaborat la „Unirea", 
„Tibuna", „Familia", „Pa
gini literare", „Viata", „Re
vista politică şi literară" şi 
„Foaia Interesantă"
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F IR IC E L  A L B  D E B U M B A C ■

■

Firicel alb de bumbac, 
Dorurile se desfac,
Sub perine, pe cari zac.

Câl te-am tors de alintat, 

Firicel de descântat 

Să fi leac de alinaţ i

i

Şi te-am tors în zori de zi, 
Când cireşul înflori,
Să fii drum de bucurii.

:•
i

:
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Şi te-am tors în tainici sări 

Să croim albe cărări, 

Pentru’un trai de desmierdări.

Dar te-ai rupt în zece păr|i 

Când îţ i căutam din căr|i, 

Ca să nu te mai despărţ i.

Firicel alb de urzit, 

Aruncat şi încâlcit,

Cine te-a fi pizmuit?!...

VA RA

■

Suride pajiştea ’nflorită 

De clopojei şi de bujori 

Pământu-i rai de fericire, 

Cutremurat de dulci fiori.

Pe cărăruşa dela moară, 

Pornesc părechi de porumbei, 

Iar vântul leagănă a lene 

Frunzişul şirului de tei.

îi
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înpovăra|i de-afâtea cuiburi 
Ocrotitori de dragi iubiri, 
Copacii codrului ascultă 
A dragostilor ciripiri.

I

Miresme dulci, îmbătătoare 

Plutesc în line adieri, 

Svâcneşte inima mai tare 

Şi-şi cere partea de plăcerii..

\
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LIVIU REBREANU.

Născut în 27 Noemvre 
1885 în Târlişina (comit. 
Solnoc-Dobâca). A studiat 
în Năsăud, Bistriţ a, Oeden- 
burg, Budapesta şi Viena,

Lucrări:

!

i

1. „Cavalerii", după Mik-  
szâth. (Biblioteca „Lu 
mina", Bucureşti, 1911).

2. „Tinereţ a", dramă în 3 
acte de Max Halbe (tra
ducere, Teatrul Naţ io
nal).

3. „Sorocul", dramă într’un 
act de Carmen Sylva, 
(trad.,Teatrul Naţ ional).

Sub presă:
4. „Frământări", nuvele.

A colaborat la „Luceafărul" din Sibiiu, „Revista politică 
şi literară" din Blaj, „Convorbiri Critice11 şi „Falanga" (fost se
cretar de redacţ ie la amândouă), „Ordinea11, „Viaţ a Românească*4; 
îngrijeşte revista de teatru „Scena" ;

Prostii.» !

Când să iasă Nicolae Tabără din casă, se po
ticni în prag şi cât p’acî să se prăvale, cu dăsagii 
de-a umăr cum era.

Bagă de seamă, bărbate, - îi zise nevastă-sa 
cu glasul răguşit de spaimă, - bagă de seamă să nu 
păfeşti ceva, că asta nu înseamnă bine!...

la taci mulcom, măi drace, nu-mi tot cobi a 
rău, - mormăi Nicolae necăjit, bojdicăind până în mij
locul ogrăzii. Da’ ce să păţ esc? - urmâ apoi mai răs
picat. Numai voi s’aveji grijă să nu-mi ticluiţ i vreo 
poznă până ce ne întoarcem noi... Să fii cu ochii ’n
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patruwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA la pologul ăla din livadă, să nu-1 laşi să vi-l 
mănânce to|i cânii 1...

Mai boscorodi el vreo trei vorbe, apoi îşi scoase 
pălăria zdrenţ uită de paie, îşi făcu cruce, închinându- 
se ca la mătanie, şi rosti domol:

— Doamne-ajută 1...
Pe urmă îşi îndesă pălăria în cap, tuşi de două- 

ori, scuipă ascuţ it şi se întoarse către feciorul său, care 

aşteptă somnoros deoparte:
- Hai, băete, să pornim, să nu ’ntrârzieml...
Femeia, luminându-le din prag cu felinarul, adăogă

şi ea cu mintea ei cea proastă:
- Aşa, aşa, grăbiţ i-vă, să nu vi se întâmple ceva... 

Dumnezeu să v’ajutel...

Dar Nicolae n’o mai auzi. Ieşise repede din curte 

şi o apucase cu paşi voiniceşti pe ulija ce se întin
dea ca un brâu albeneţ printre casele pitite în noap
tea de păcură. în urma lui feciorul tândăleâ ca un 

mânz trudit ciulind urechile şi uitându-se când în 
dreapta când în stânga, par’că i-ar fi fost frică să nu 
se năpustească cineva asupra lor.

în colţ ul ulicioarei ce duce la gară felinarul fu

ninginii împrăştia o lumină gălbuie, mucezită. Umbrele 

pervazurilor se tolăneau răşchirate ca degetele unei 
mâni uriaşe şi se prăpădeau îndată în beznă.

— Taci că-i binel - răsuflă Nicolae oprindu-se 
o leacă subt felinar.

- Oare n’o fi trecut? - bâlbăî feciorul, ca să 
zică şi el ceva.

— Da’ de undei Doar l’am fi auzit şuerândl - 

făcu bătrânul cu mândrie, urnindu-se iar înainte.
Gara era pustie toacă. Numai înlr’un ochiu de 

fereastră clipoceâ flacăra bolnavă a unei lămpi de
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veghere.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cele Irei perechi de şine licăreau ca nişle 
dungi de argint subt pâlpâirea luminii chircite.

- Bine că ne vedem aici, - blodogorî Nicolae 
Tabără, scârjâind prundişul peronului cu paşii săi apă- 
saji. De-acu poate veni când i-o plăcea, că nu mi-i frică...

Dibuiră amândoi prin întunerec căutând vreun 
locşor unde să se adăpostească până va sosî trenul. 
Feciorul, mai îndrăznej, se apropiă de uşa sălii de 

aşteptare şi puse încetinel mâna pe clanţ ă. Erâ în
cuiată. Zări în stânga uşii o bancă, o pipăi cu bă
gare de samă, par’că s’ar fi gândit să se aşeze sau 

nu, stătu o clipă la îndoială şi în sfârşit se lăsă ală
turi pe lespedea de peatră dinaintea pragului. Bătrâ
nul îşi aşeză sarcina pe bancă şi se cocoloşi şi el 
lângă fecior.

■

!

:
,
'

Pe semne-i cam de vremior - se scânci fe
ciorul într’un târziu cu glas potolit.

- Pe semne... Om aştepta, ce să facem ? - răs
punse Nicolae obosit.

Şi de-acum amuţ iră amândoi. Priveau duşi în
coace, încolo, se aşezau mai bine pe lespede şi ge
meau înăbuşit în restimpuri, par’c’ar fi fost strânşi 
în curele.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cerul se mai răzbunase. Pete vinete şterse, pre
sărate rar cu stele se deschiseră prin volbura neagră 

de nouri. Şi întunerecul prinse a se limpezi. De jur 
împrejur linii spălăcite, nehotărâte tremurau în beznă. 
Coamele dealurilor din faţ ă, ca un tăiuş de ferestrău 
uriaş şi hodorogit, se desemnau din ce în ce mai lă
murit pe pânzişul cenuşiu al văzduhului, iar deasupra 
lor coroanele plopilor bătrâni de pe ţ ărmul Someşului 
se ridicau negre ca nişte mâni ameninţ ătoare. Gâlgâi- ;
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tul trudit al apei rătăceâ prin aer ca tânguirile neîn
ţ elese ale unor oameni prăpădiţ i de nevoi.

Flăcăul se cotoşmănî mai bine pe lespede, îşi 
aduse genunchii până la nas şi, cuprinzându-i cu a- 
mândouă brafele, bâigui scurt şi mustrător:

— Nu mai vine.
- Nu - tuşi Nicolae scotocind în chimir după 

lulea. Aprinse şi începu a pâcăi alene, nepăsător, scui
pând des şi jişnitor printre dinji.

Gara cu magaziile ei sure prinse a se desbrăcâ 
de întuneric. Un vânt aspru, tomnatic vâjâiâ prin po- 
rumbiştile dimprejur, scutura stăruitor olanele coperi- 
şelor. Iar peste linie, ascunsă subt sălciile zăvoiului, 
hruba de nuiele a hamalului răsări şi ea, trezită din 

somn, cu ochiul roşu, plâns şi ars de sărăcie.
Dinspre târg deodată se desluşiră zgomotul unor 

paşi târâji, greoi, însoţ iţ i de gemăte înfundate. Fecio
rul ridică fruntea şi trase cu urechea:

— Vine cineva... zise înăbuşit.
Portiţ a zăplasului scârfăî prelung şi o babă gâr

bovită ca un gânj, cu fata sbârcită ca o hribă uscată, 
se apropiă de drumeţ i.

- Oare n’am întârziat, oameni buni? - întrebă
dânsa îngrijorată.

- Nu, lele, nu - murmură Nicolae cu pipa ’ntre
adăogă apoi cu jumătatemăsele. Da’ până unde? 

gura, în vremece baba se ghemui pe bancă gâfâind 
ca un dobitoc trudit.

- Până la Beclean, - răspunse ea piţ igăiat, 
ştergându-şi obrajii cu mânecile cămăşii. Numai până 
la Beclean... A - vai de sufleţ elul meu, ce-am aler
gaţ i... Mă temeam să nu întârziu, Doamne fereşte, de 

năpraznicul ăsta de tren, că mi s’a părut că-1 aud
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şuerând, când eram pe la biserică. Uuîl Toală-s un 
pic de apă... Şi dumneavoasîră-1 aşteptaţ i ?

- îl aşteptăm şi văd că nu mai vine...

— Vă duceţ i departe ?
— Ba nu... Până la Salva...
- Apoi ce să faci ? Cată să ne sfărmăm şi să 

ne izbim, dacă vrem să trăim în pârdalnica asta de 
lume... Aşa... Ce să facem?...

Şi iar mocniră, acuma tustrei, oftând şi gemând 
în răstimpuri, cum fac ţ ăranii când nu mai ştiu ce să 
vorbească.

:
!

;
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După o bucată de vreme un felinar verde ieşi 
din cocioaba hamalului. Lumina gâtuită se bălăbănea 

necurmat, dispărea şi iar se vedea.
- Aha - tresări flăcăul de-acu îndată soseşte. 
Felinarul se mări din ce în ce şi pe urmă se 

desluşi şi chipul negru, bărbos al hamalului.
- Să dea Dumnezeu bună dimineaţ a 

Nicolae trăgănat şi smerit sculându-se şi dându-se la 
o parte.

i

i
făcu

Noroc - bombăni scurt hamalul.
întrebă şi- Oare vine de grabă, domnule? 

baba apropiindu-se un pas spre hamalul care înjură
necăjindu-se să potrivească cheia în broasca uşii.

- Ce-mi tot dârlâeşti aici, babo? Ce-mi toci ca
pul şi dumneata? Nu cumva ţ i-ai ţ inea gura? se ră- 
ţ oî hamalul deodată semeţ în sufletul său rânced, că 

poate certă şi el pe cineva, care-i mai slab decât dânsul.

Apoi, încetul cu încetul, gara se desmorţ î. Prin 
săli, pe peron luminile lămpilor începură a răspândi 
raze palide, cârcălite cari tremurau şi se îngrămădeau 
pe feţ ele încreţ ite ale celorce aşteptau. Pe ulicioară se 

auzeau tot mai des leopăiturile paşilor grăbiţ i. Când
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şi când uruitul ro|ilor unei trăsuri înjungheâ văzduhul, 
se înte|eâ apropiindu-se şi se tăiâ brusc; urma gâfâi
tul cailor trudiţ i, vorbele repezi, aruncate din vârful 
limbii ale celorce sosiau.

Şi sala de aşteptare gemea de lume. Ţ ăranii cu 
feţ ele supte, cu umerii obrajilor ieşiţ i în afară, cu barba 

şi mustăţ ile sbârlite se îmbulzeau deavalma printre 

muncitorii spâni, cu obrajii ca cenuşa, îmbrăcaţ i în 
straie nemţ eşti murdare şi ferfeniţ ite.

Apoi deodată, dintr’o odae vecină şeful gării ieşi 
somnoros, bosumflat, învăluit într’o mantă groasă, şi 
intră în biurou trântind uşa. Printre oamenii din sală 

se răspândiră ca fulgerul şoaptele: „Biletele! Vine ăl 
ce dă bilete!... Haideţ i la bilete!" Şeful însă se plimbă 

plictisit încoace şi încolo, cu ochii pe jumătate închişi, 
apoi se opri, se întinse de câtevaori de-i pocniră oa
sele, îşi aruncă privirea spre ciasornicul din perete şi 
se repezi pe peron unde prinse a trece în revistă pe 

pasagerii cari tropăiau din picioare sgribuliţ i şi rebe
giţ i de frig.

în sfârşit geamul ghişetului se deschise şi pe 

marmora soioasă începură a zingănî banii aruncaţ i 
în pripă. Nicolae Tabără cu feciorul său se umeriră şi 
dânşii cu zor către rampă stângând în pumnii încleş
taţ i paralele umezite de sudoare. Dar un vardist coş- 
cogeâ se răpştî la ei aţ inându-le calea:

— Unde vă burduşiţ i, he? Nu puteţ i aşteptă până 
vă vine rândul?... Ei, drăcia dracului!...

îl înşfăcă pe Nicolae scurt de guler şi-l bruftuî 

îndărăt, apoi, întorcându-se către un domn îmbrăcat 
bine, se ploconi zâmbind:

— Poftiţ i, domnule, poftiţ i înainte!...
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- Vine, vinei - fierbea lumea neliniştită îm- 
bâcsindu-se în ruptul capului spre ghişet.

- Fă-|i o bunătate, domnule, şi ne dă două 
până la Salva, că ne lasă aici maşinal - stărui Ni- 
colae Tabără pin dosul rampei întinzând mâna cu go
loganii peste capetele oamenilor.

- Gura, prostule 1 - îl împunse şeful morocă
nos aruncându-i o privire cruntă şi dispreţ uitoare, apoi 
închise repede ferestruica.

Ţ ăranii se înholbară uluiţ i unul la altul.
Cre’ că nu ne dă ? - se auziră printre dânşii 

câteva voci pline de spaimă, în vremece o buduhaiţ ă 
de îemee limbută strigă în gura mare:

- O, bată-1 scârba să-l bată, că mânios l’a fă-

!
)
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cut Dumnezeul

Şeful însă se dusese numai la aparatul telegrafic 

unde bocăni de două-ori, apoi iar se întoarse la geam.

Iar trenul se apropia mâncând pământul. Scâr- 
ţ âitul sfâşietor al roatelor, pufăitul obosit al locomoti
vei se contopiau într’un răzbubuit surd, aspru, care 

creştea mereu. Apoi repede intră în gară şi se opri 
brusc. Conductorul sări jos cel dintâiu şi urlă hodorogit:

- Năsăud... o minutăăăl

Câţ iva călători coborîră grăbiţ i luptându-se să stră
bată printre cei de pe peron cari năvăliră furtunatic 
asupra vagoanelor.

- Unde mergeţ i, proştilor 1 
cătră ţ ăranii cari alergau zăpăciţ i în sus şi’n jos neştjind 

unde să se urce. Nu acolo, măi Mai la vale, prostule, 
mai la vale-s vagoanele pentru boii

Conductorul strigă şi zâmbeâ mulţ umit în sine că

i!
răcni conductorul :?

I:
l

:

!



i'i.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VHP * *» • zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.

li i  J * I .« nil .

172

a spus o glumă minunată. Când şi când arunca pri
viri pline de înţ eles unui domn bondoc care se uita la 
dânsul şi-l asculta cu un suris de admiraţ ie pe buze...

La ghişet lumea se rărise deabinele. Abia vreo 
câţ iva ţ ărani bătrâni şi slăbănogi mai forfoteau şi se 

înghesuiau par’c’ar fi stal pe jeratic. Nicolae cu fecio
rul şi cu baba, care acum se ţ inea de dânşi ca scaiul 
de oaie, alergau neîncetat dela un capăt al rampei la 

cellalt, priveau rugători în răstimpuri la vardistul care 

le răspunde printr’o încruntare din sprâncene şi la şe
ful care ţ ăcănea biletele şi-i măsura cu suliţ e de dis
preţ când din întâmplare, în cădeau înaintea ochilor. 
La urma urmelor însă ajunseră şi ei la ferestruică,

— Două până la Salva 

numărând gologanii unsuroşi pe tabla albă de marmură.

îi sâ-

zise Nicolae pleoştit,

— Altădată să te înveţ i minte, mojâcule 
sâî şeful aruncându-i biletele.

— Iartă, domnule, iartă-ne şi nu ne năpusti 
bâlbâî bătrânul umilit. Că noi sântern proşti, păcatele 

noastre... Pesemne aşa ne-a lăsat Dumnezeu, proşti şi 
năcăjiţ i şi nepricepuţ i, păcatele noastre... Da’ dumnea
voastră trebue să fiţ i mai iertători că sunteţ i oameni 
învăţ aţ i şi...

— Hai, pleacă d’aici, prăpăditule, pleacă să nu 
te aud flecărindî Mi-e scârbă şi-mi rvine rău când vă 

văd — izbucni şeful cu glas dogit şi strâmbând din 

nas, apoi trânti geamul şi scuipă cu greaţ ă.

Nicolae Tabără stătu o clipă nemişcat, clătină 

încetinel din cap, întrebător şi nedumerii, pe urmă eşî 
sprinten urmat de fecior şi de babă. Când ajunseră pe 

peron auziră glasul ascuţ it al conducătorului:

— Gataaal

i
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Se repeziră luslrei înainte, spre locomotivă, apoi 
la mijlocul drumului îşi luară seamă şi se întoarseră.

— Urcă-te, mă, urcă-te bătîl-te-ar Dumnezeu să 
te bată, prostulel — sbârnăî prin aer vocea aspră a 
conductorului.

i.

Nicolae se avântă pe scările unui vagon în ale 
cărui ferestre zărise capete de ţ ărani, Se căţ ăra de clanţ ă 
şi o smuci cu putere, dar uşa nu îngădui. Şi trenul 
şueră prelung şi începu a bubuî şi a fosăî.

— Urcaţ i-vă, mă, urcaţ i-văl fulgeră din nou 

conductorul bâţ âind din mâini şi din picioare.

Bătrânul se dădu repede jos şi se asvârlî la altă 

uşă în vremece trenul prinse a înaintâ vuind iar baba 
se bocea amarnic frângându-şi mâinile. în clipa aceea 

însă conductorul se năpusti ca un viespe asupra lui 
Tabără, îl înhăţ ă de pupă cap, îi trânti un pumn în 
ceafă şi-l îmbrânci pe scări la vale... Feciorul cu baba 

stăteau deoparte ca doi pociumbi şi se uitau cu ochii 
sticliţ i de spaimă.

Vă sculaţ i mai de vreme, putregaiule, şi nu mo- 
coşiţ i, fire-aţ i ai dracului să fiţ i 1 
torul dispărând într’un vagon.

Nicolae Tabără se prăvăli grămadă cu obrazul în 
prundiş şi sângele îl prididi năvalnic pe gură şi pe nas. 
Şi aşa rămase un dram bun de vreme, neclintit ca un 
mort. Creerii îi hăiau, iar sufletul îi sângera şi-l dureâ 

mai straşnic ca ranele feţ ei. Apoi se ridică încefinel, 
clătindu-se pe picioare, îşi şterse sângele cu poala că
meşii şi aruncă o privire mută în urma trenului, care 

se pierdu în ceaţ a zorilor. Un val amar de vorbe îi 
răsări în suflet, dar printre buzele crâmpoţ ite deabiâ 

putu rosti oftând:

:
!
:

I

le mugi conduc-

j'

I

.

Nu v’ajute Dumnezeu sfântul!...
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Printre nourii bolbocaţ i în văzduh, la răsărit, o 
trâmbă de lumină cireşie se svârcoleâ şi se înte|eâ. 
Tabără îşi avântă povara în spinare şi porni încet 
înainte pe o cărare spionoasă, cu capul plecat, cu inima 
urnită, iar feciorul şi baba, tăcuţ i şi îngânduraţ i, îl ur
mară pârjol... Din noianul negru de nouri însă, soarele 
scăldat în sânge îşi înălţ ă biruitor capul şi împroşcâ 
în feţ ele drumeţ ilor o beteală de raze purpurii...

*

N ’
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VASILE STOICA

*

S’ a născut la 1889 în 
Avrig. A studiat la Sibiiu, 
Braşov şi Budapesta. De 
prezent studiază în Paris.

A scris poezii prin dife
rite reviste şi ziare: „Lu-  
ceafărul“ , „Tribuna1*, „Ga
zeta Transilvaniei", „Co- 
sinzeana" şi „Foaia Inte
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N O I

Suntem plutaşii unei mări imense,

Eternii robi ai negrelor ei unde,

Suntem plutaşii unei mări imense,

Plutim mereu, dar nu ştim nici noi, unde.

Atâta ştim că undeva-i o poartă, 

Iar dincolo de ea, necunoscutul... 

Atâta ştim că undeva-i o poartă, 

Iar dincolo de ea ’ncetează lutul...

:

!■

:
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Ci certe-se ’nţ elepţ ii cât le place 

Tu cu prostia lor mă lasă ’n pace!

Pe cel ce ne ia ’n râs, îl râdem şi noi... 

Ciocniţ i, băieţ i, daţ i cu paharu ’ncoace;!

*

Nu adora filosoîia, dragă;

Enigma vieţ ii şi-aşa n’o desleagă. 

Mai bine haide, cautăţ i o iubită,

Şi cântă, bea, sărută via|a ’ntreagăî
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F ace op e ra ţ iu n i d e p a r t ic ip a re  la desfacerea măr

furilor comandate sau sosite in porturile româneşti.
P re ia v ân za rea ex c lu s iv ă de produse străine şi in

digene pe cont prupriu şi în comision.
F ace op e ra ţ iu n i de export şi import pe bază de com

pensaţ ii.
Sec ţ iu n e sp ec ia lă p en tr u ag r icu ltu ră ,  apicul

tura, viticultură, zootechnic.

Societatea are reprezentanţ i:
In  S tră in ă ta te : în Manchester, Londra, Marsilia, Paris, 

Praga, Viena ZUrich, Milano, Baicelona, Constantinopole. 
In  ta r ă :  Depozitari in toate capitalele de judeţ şi agenţ i 

in toaie comunele.
A n trep o z ite : în Bucureşti, porturi şl puncte de vamă.
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Dr.JION SÂRBU.

Născut la Rudăria, în 
19 Februarie 1865, din fa
milie de preoţ i.

Şcoalele medii le-a fă
cut în Caransebeş, De
breţ in, Pojon şi Braşov. 
Studiile universitare la 
lena şi Viena, unde a 
luat doctoratul în filozo
fie, specialitatea istoriei. 
Şi-a completat acum în 
urmă şi studiile teologice 
la Cernăuţ , dupăce le mai 
urmase odată, în parte, 
paralel cu istoria, la lena.

A fost profesor la Bu
cureşti, la seminarul cen
tral, şi prim-custode la bi
blioteca zisă „Fundaţ iunea 

Carol“. A fost îmbiat, în mai multe rânduri, de cei ce împart da
rurile, cu o catedră de istorie la Universitatea din laşi, dar n’a 
primit. Şi, fiindcă nu şi-a ajuns scopul dorit în Bucureşti, s’a în
tors în patrie, unde şi-a luat smeritul post de preot, acasă, în 
moşia părinţ ilor.

A scris:
1. „Mateiu Vodă Basarabas auswărtige Beziehungen“ , Leipzig, 

1899.
2. „Istoria lui Mihai-Vodă Viteazul" voi. 1. Bucureşti, 1904.
3. Acceaş, voi. 11. (partea 1) Bucureşti, 1907.

A fost premiat, la 1905, de Academia română cu „Marele 
premiu Năsturel" de 12,000 lei, pentru istoria lui Mihaiu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Ce este Istoria?

Bătrânii noştri unchieşi, mai mari sau mai mici 
proprietari de cultură clasică, ar răspunde scurt: „His-  

toria est vitae magistra" învăţ ătoarea vieţ ii.
Dar lumea de astăzi învaţ ă mai mult dela a na- 

lurei ştiinţ e cu legile ei cele tari, cârmuitoare şi în sân- 12



'

178

gelewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA omului. Şi se vede că nu prea greşeşte această 
lume: cei ce se îndreaptă numai după învăţ ăturile na- 
turei, uitându-şi de suflet, mai uşor isbândesc în viaţ ă 
— ajung personage istorice. Ne mai place a crede că 
mult învă)ăm dela nuvelă şi dela roman. Şi poate să 
fie. — Vorba e: cu înţ elepciunea noastră de astăzi de
finita veche nu se împacă.

între câte răspunsuri cunosc, cel al fericitului 

meu profesor dela universitatea din lena, O. Lorenz, 
îmi pare mai bun. Istoria e ştiinţ a empirică ce dez- 
voaltă şi scrie lucrările („acţ iunile" se zice cu termin 

technic obicinuit) oamenilor, îndreptate conştient asupra 
întocmirilor de stat — sociale („staatlich gesellschaff- 
lich“). - Nu am pus-o între ghilemele, fiindcă nu pot 
lua garanţ a că am reprodus-o, din aducere aminte, 
solut exact. -

Toată viaţ a din natură luptă pentru trai, dar ca 
să avem dreptul de a intrâ în istorie, trebuie să lucrăm 

pentru a îndreptă vieaţ a societăţ ii prin diregerea întoc
mirilor de stat.

S’ar putea zice astfel: Istoria este studiul luptei 
pentru existenţ ă a popoarelor. E prea larg înţ elesul 
însă. De aceea răposatul Lorenz, care caută cu ochi 
ageri margini hotărâte pentru ştiinţ a noastră, a cerut 
cu tot dreptul, acţ iuni conştiente. Şi, fiindcă viaţ a unui 
popor numai în hotarul statului îşi găseşte rostul său 
adevărat, — statul organizat este scutul ei cel mai de
săvârşit, urmează că numai munca chibzuită pentru a 
da unui popor vieaţ ă de stat şi putere în ea, câştigă 

vrednicie pentru-ştiinţ a din vorbă. Vom zice dar: Isto
ria este studiul luptei oamenilor şi a popoarelor pen
tru vieaţ a de stat.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ST. O. IOSIF

Născut la Braşov, fiu  
al fostului director gimna
zial Ştefan Iosif şi nepot 
de mamă al lui Gavril 
Muntean, traducătorul în
tâi al lui „Werther", poe
tul Iosif şi-a făcut studiile 
la liceele din Braşov şi 
Sibiiu, şi când familia în
treagă s’a mutat în Româ
nia, şi le-a continuat in 
Bucureşti. Plecând din Ar
deal, el a dus cu sine multe 
amintiri şi din toate scrie
rile lui se desface un suflet 
dela noi, care se gândeşte 
des, în creaţ iunile sale, la 
poporul nostru obijduit.

A fost întâi ziarist la laşi şi la Bucureşti. S’a ivit apoi în 
coloanele revistelor celor mai bune. A scris mai întâi la „Viaţ a" 
dini Vlahuţ ă. A condus revista „Sămănătorul" multă vreme.

Lucrări:

1. „Poezii", traduse din Petofi şi din alţ i poeţ i unguri, 
1896. („Apostolul" minunat tradus).

2. „Patriarhale", Bucureşti, 1901, (Poezii).
3. „Romanţ e şi cântece de Heine“ , Bucureşti 1901.
4. „Poezii", Bucureşti, 1901 —  1902.
5. „A  fost odată", poveste în versuri, 1903.
6. ,,Din zile mari". Poem istoric în versuri.
7. „Poezii din 1903 —  1908", volum în editura Socec.

Iar în colaborare cu poetul D. Angliei, a publicat:
8. „Verlaine". Traduceri. Ed. Minerva.
9. „Legenda funigeilor".

10. „Caleidoscopul lui Mirea", 2 volume.
11. „Cometa". Comedie.
12. „Carmen seculare". Poem în versuri.

Iosif, în colaborarea amintită, a tradus din Banvillc, din 
Halm şi Ibsen. Apoi câteva măiestre traduceri, cum sunt textele 
din operele lui Richard Wagner şi câteva balade germane, pe 
Gări le-a dat singur la lumină.

i
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FÂNTÂNA  VRĂJITĂ

]os, la fântâna dintre plopi, 
Descânt’o vrăjitoare 
Se umflă apa, - joacă stropi 
In scăpătat de soare.
Se umflă apa, scade iar 
Şi parcă vreâ să fiarbă, —
Se ’ndoaie plopii şi tresar 
Vrăjiţ i de hâda oarbă.

Şi tot şoptind şi tot vrăjind 

Aruncă bobii ’n sită,
Se ’ndoae plopii vâjăind 

Şi noaptea e sosită.
Şi fot vrăjind şi tot şoptind 
Ea face-un semn cu mâna,
Din plopi foi moarte se desprind, 
Şi clocote fântâna.

Legate-s apele de-acum.
Ea ’n umbră stă şi-aşteaptă.
Un călăreţ trudit de drum 

Spre cei doi plopi se ’ndreaptă. 
Spre gura însetată el 
Găleata o apleacă,
Bea apa descântată el,
S’aruncă ’n şea şi pleacă.

Dar nici doi paşi nu face ’n drum 
Stă roibul, sforăeşte,
Şi doauă braţ e-1 prind acum 

Pe călăreţ în cleşte.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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SewvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apără cu suflet stâns,
Şi luptă şi se zbate.
Dar vrăjitoarea-l (ine strâns 

Şi-i călăreşte ’n spate 1

Cu pintenii el bate ’n cal 
Stă zările să soarbă, - 

Pădure, holdă, vale, deal 
Se pierd în noaptea oarbă. - 

Şi ’n zori de zi au fost găsiţ i 
Acolo, la fântână,
Şi cal şi călăreţ , zdrobiţ i 
De goana cea păgână. -

Voi fetelor şi voi, feciori,
La apă când v’eţ i duce, 
Suflaţ i asupră-i de trei-ori 
Şi faceţ i sfântă cruce,
Căci la fântâna dintre plopi 
Stă baba blăstămată, - 

Şi nu desleagă zece popi 
Ce leagă ea odată!

:

tYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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T. V. PĂCĂŢ IANU

Născut în 28 Nov. 1852 în 
Ususeu (în Bănat), a studiat 
în Lugoj şi Arad. — A redac
tat ziarul „Timişana" şi mai 
târziu „Gazeta Poporului". A  
fost redactor la „Tribuna", 
acum la „Telegraful Român".

Lucrări:

1. „Catastru şi modul introdu
cerii sale în România", 1895.

2. „Flori de toamnă", poezii, 
1882.

3. „Lupta pentru drept", după 
Ihering 1898.

4. „Scopul în drept", după lhe- 
ring, 1898.

5. „Libertatea", dupălohn St. 
Mill,  1899.

6. „Principiile politice", după 
Holtzendorf 1899.

!

7. „Judecător ile cu juraţ i", 1900.
8. „Istoria politicei", după Polock1*, 1900.
9. „Buna chiverniseală1*, 1900.

10. „Sâmbăta morţ ilor*1, dramă din popor, după Raupah, 1900.
11. „Dogmele dreptului**, 1902.
12. „Cartea de aur“ , mare colecţ ie de documente din istoria

luptelor politice ale Românilor din Transilvania, Ungaria 
şi Bănat, mai ales dela 1848 încoace. Au apărut deja 6 
volume mari din ea. A fost premiată de Academie. Ulti
mele 2 volume sunt sub presă.

\ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

— Cel ce se gândeşte la viitorul neamului nos
tru, - şi care Român bun nu se gândeşte?, — tre
buie să se gândească întâi la trecutul nostru. Pentrucă 
trecutul, prezentul şi viitorul, stau în legătură strânsă. 
Trecutul ni-a dat prezentul şi din prezent se naşte vi
itorul. E foarte natural deci, că numai cunoscând bine 
trecutul, putem să ne croim un viitor, care să fie mai 
bun, decât prezentul.

p
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Presa.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nu putem încheia „Almanahul seri ito r  i/o r  de la 

noi , fără a da aci loc de onoare şi pressei româneşti 
din Transilvania, Ungaria şi Bănat. Cu atât mai vâr

tos nu, că de ne-am pune şi am căută prin redacţ iile 

ziarelor şi revistelor noastre, multe talente literare 
află că s au rătăcit în aceste redacţ ii, cari apoi li-au 
dat acelor talente cu totul alt curs şi le-au exploatat în 

alt fel, decum, poate, erau ele menite a se desvoltă şi 
manifestă!

am

Că lupta pentru existenta noastă naţ ională 

du-se ca de bună aimă de pressă, — ne cere scriitori 

tot mai talentaţ i şi instruaţ i în slujba ziarelor. Şi direc
torii noştri de ziare sunt tot cu ochii în patru doar des

copăr şi atrag spre redacţ iile lor astfel de talente.
Abia s a ridicat colo ori colo un tiner ce dă

servin-

'
ii
! I

semne
a purtă un talent de scriitor, el e chemat în o redac

ţ ie ori în ceealaltă, şi acolo şeful îi pune în mână nu 

condeiul de scriitor, ci spadă de luptător, şi în loc de 
de muzica divină a muzelor, el aude zilnic ropotul ar

melor de luptă, şi din dulce povestitor, oii poet, ori nu
velist ce s ar fi ales poate, — se trezeşte ca mâne un 

scriitor ce numai muzica asta sinistră a luptelor aspre 

cu peana o mai înţ elege, o mai simte, o mai trâeştel, 
— servind zilnic hrană de acest fel sufletelor cetitori

lor  săi. Tot scriitor e, încă preţ ios şi de real folos neamului 

său, — dar nu mai mult dulcele poet, gingaşul nuve

list ori alintătorul povestaş ce altfel poate se alegea de el.

!YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IatăwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pentru ce aflăm, că din „ Almanahul 
itorilor  dela noi",

scri-
nu pot lipsi ziarele, revistele, foile 

noastre, fiind şi ele, aşa cum sunt, tot atâtea manifes
tări ale sufletelor celor mai militante de scriitori dela noi. 

Iar dacă am deschis capitol special Pressei, 
tinut a da un tablou pe cât am putut complet al ei: 

înşir aci toate foile, mari şi mici, ce apar la noi, dând 
şi un mic istoric al vieţ ii şi al rostului lor în viata noas
tră de obşte, şi de cine sunt ele scrise. Capul fiecărei 

foi e fotografat şi redat în facsimil.

Inşirarea ziarelor e făcută: după caracterul lor, iar  
în grupa de care se

am

im, după vechime. Punerea 
mai nainte sau mai înapoi, nu înseamnă dar o clasi
ficare ori calificare a ziarelor.

Iată-le:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*

*

/

41lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f

!
■ ;

î

§'■



:
■■

187wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —
;1 ‘

1. ZIARE POLITICE: :
.a) Cotidiane:
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G A Z E T A  T R A N S IL V A N IE I . şlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 J
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Primii doi numeri ai „Gazetei Tr.“ au apărut în 

Iulie 1837 sub numele ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Gazeta de Transilvania“ sub 

conducerea lui Georg-e Barifiu. Cenzura oprind apariţ ia 

mai departe a foii, ea a reapărut la 12 Martie v. 1838 
tot sub redacţ iunea lui G. Bariţ iu. „Gazeta de Transil- 
vania“ eşiâ împreună cu „Foaia Literară" odată la săp

tămână, până la 1846. începând cu 1 Ian. 1847 până 

Ia 1881 „Gazeta" apărea de două ori la săptămână, cu 
escepţ ia anului 1849, când ambele foi au fost suprimate 

timp de 9 luni de zile, şi cu escepţ ia anului 1863 4 în 
timpul dietei din Sibiiu, când eşiâ de 3 şi 4 ori la săp

tămână. Sa tipărit mulţ i ani — semn al sclăviei noas

tre culturale — cu litere cirile, abia târziu a ajuns a 
putea purtă haina deschisă a scrierii latine. începând dela 

1881, având ca director pe Dr. Aurel Mureşianu, „Gazeta" 
eşiâ de 3 ori la săptămână, iar dela 1884 încoace, deveni 

ziar cotidian, scoţ ând cu 1 Ian. 1889 şi un număr po

poral săptămânal de 8 pagini.

„Gazeta Transilvaniei" a stat totdeauna pe baza 

programelor naţ ionale şi în serviciul cauzei româneşti. 
Importanţ a ei în viaţ a noastră publică, o apreciază 

cu competenţ ă, următoarele rânduri adresate ziaru
lui de marii bărbaţ i ai neamului românesc: Mihail Cogăl- 

niceanu şi Dr. Alexandru Mocsonyi la ocaziuni festive, a- 

nume cu prilejul jubileului de 50şi de 70 ani ai „Gazetei":

1
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...„Dreptul nu piere niciodată, mai ales când arc apărători 
ca voi, curagioşii fii  ai Carpaţ ilor, cari în mijlocul persecuţ iunilor, 
al restriştelor, aţ i ştiut susţ inea pe valoroasa „Gazetă a Tran
silvaniei", ce a fost şi este nu numai marea voastră înaintelup- 
tătoare, dar şi însăşi analele admirabilelor voastre acte pentru 
susţ inerea şi dezvoltarea naţ ionalităţ ii române, în timp de jumă
tate secul.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mihail Cogâlniceanu

...„Dacă un ziar, între împrejurări atât de grele, şcapte de
cenii stă în serviciul nobilelor idealuri naţ ionale, dacă acest ziar 
în tot timpul acesta a stat şi stă 
mari jertfe, — neclintit la postul său espus în lupta pentru esis- 
tinţ a naţ ională, care ni se impune în mod artificial, şi dacă acest 
ziar chiar şi în focul luptei a ştiut păstră totdeauna un ton ales 
şi o ţ inută cumpătată 
care negreşit deşteaptă în fiecare inimă română stima, mân
dria şi recunoştinţ a..."

Birchiş, 24 Dec. 1907.

Dintre redactorii şi colaboratorii Gazetei, au fost 

condamnaţ i la închisoare şi amende în bani, şi au stat 
închişi următorii: în 1888 redactorul Ştefan Bobanca 6 

luni închisoare de stat; în 1890 Di. A. Mureşianu 6 

săpt. arest, iar red. responzabil Traian H. Pop la 1 
închisoare de stat; la 1908 redactorul Victor Bramsce 

la 5 zile închisoare de stat; la 1909 redactorul resp. 
I. Spuderca la 4 luni închisoare de stat; colaboratorul 
Dr. C. Maniu la 1 an închisoare de stat; redactorul V. 

Branisce într’un al 2-lea proces, la 3 luni şi într un al 

treilea proces 6 luni închisoare de stat. Amendele în 

bani trec peste 5000 cor.

Actualul director al „Gazetei Transilvaniei“ e Sil
vestru Moldovan, iar redactori interni ai ei sunt Victor 

Branişte şi Ioan Brotea. Ca redactori esterni 
Dr. Grigorie Maior; prof. V. Gr. Borgovan; prof. Mi 

hail Străjan; Dr: Vaier Moldovan, advocat; Dr. Voicu 
Niţ escu; Dr. I. C. Jaga; C. Muşlea; Dr. Ioan Scuitu; 
Gavril Todica; Nicolae Petra-Petrescu şi alţ ii...

Bucureşti 1878.

desinteresat, ba chiar cu

atunci este aceasta o faptă naţ ională

Ales. Mocsonyi

an

pe prof.are
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In Martie 1908, „Gazeta" împlinind ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 ani de viaţ ă 

şi-a serbat jubileul de 70 ani, scoţ ând un mare număr 
jubilar, un întreg volum, cu contribuţ iile literare ale tu

turor bărbaţ ilor noştri de seamă, iar redactorii şi di

rectorul ei, Dr. Aurel Mureşanu, au fost frumos sărbă

toriţ i de toată românimea.

Tiragiul actual al „Gaz. Trans": la numărul de 
zi 1400 ex., ediţ ia numărului poporal 2500 ex. Abona

mentul: 24 cor. pe an.

,,Gazeta Trans.“  e cel mai vechili ziar din întreagă 
Ungaria! Nici ziar maghiar sau german, nu există aşa 
de demult ca româneasca „Gazetă".YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IAnul  XV Arja, Uuminccâ 7*> Srpietnvrr » (H Oclomvrc nj IPIl Nr. 710

!

TRIBUNAErrr
XT • t= r  -

A fost înfiinţ ată în 1897, sub numele „Tribuna  
Poporului". După încetarea „Tribunei" dela Sibiiu, a 

luat numele „Tribuna", rămânând „Tribuna Poporului" 
numele ziarului poporal, scos tot în editura „Tribunei". 
Ziarul şi-a pus dela întemeiere ca program: politica 

naţ ională activistă, pentru care a militat până ce a 

acceptat-o şi conducerea oficială a partidului naţ ional 
român. In special apoi şi-a ţ inut de o menire a sa, înăl

ţ area luptei naţ ionale în comitatul Aradului, a Bihoru

lui şi acelor învecinate. O notă proprie a ziarului e: ac

centuarea problemelor culturale şi emanciparea păturei 

noastre culte de sub influinţ ele culturei streine.

Redactorii „Tribunei" au fost: Ion Russu-Şirianu *)*,  

Ion Brânda *)*, Gustav Augustini *)*, George Demeter *f,  

Ion Doleanu *j*, Ion Trifu I la r ie  Chendi, Sever Se~ 

cula, Grigore lorga, Ilie Minea, Petre E. Papp, George

;
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Stoica, Dionisie Stoica, Gheorghe Popa, Constantin Buc- 

şan, Constantin Savu.
Redacţ ia actuală o formează: Sever Bocu, Ion 

Montani, Ion I. Şchiopul, Iuliu Giurgiu, Radu Găvruş, 
Eugen Goga şi numeroşi colaboratori externi din Bu

cureşti (Ii Chendi, C. R. Molru, /. U. Soricu, şi toţ i 
scriitorii tineri: I). Anghel, Z. Bârsan, E. Gărleanu, V. 

Eftimiu şi a.) apoi din alte oraşe ale României, precum şi 

din Budapesta, Viena, Paris, Italia, etc.

„Tribuna“ a avut nenumerate procese de presă 

pentru care redactorii ei au fost osândiţ i la vreo 10 

ani de robie şi vreo 10.000 cor. amende în bani. Unii 

din ei au scăpat prin exilare de bună voe peste hota
rele ţ ării, ceialalţ i au stat închişi, cât la Seghedin în ares

tul de stat, cât în Arad în temniţ a ordinară a tribuna

lului. însuşi /. Russu-Şirianu, directorul apreciat al zia
rului, a fost silit a se exila din calea tribunalelor ma

ghiare, pentru mai multe articole ce i se improcesuase, 
între altele pentru marele articol statistic al proceselor 

politice dela noi: Calvarul nostru, apoi pentru cartea 

sa „Iobăgia". In exil s’a şi sfârşit.
Dintre redactorii ei de azi, dl Sever Bocu a suferit 

în două rânduri, odată două luni, altădată două luni şi 

jumătate, temniţ ă ordinară, în penitenciarul din Arad, iar 

dl Gh. Nichin, tot două luni temniţ ă ordinară pentru 

un articol scris despre măcelul dela Pănade.

La 1908 fondatorii ziarului, cu mari jertfe din partea 

lor şi cu colecte la cari a contribuit bucuros românimea 

recunoscătoare, au zidit pe sama ziarului o frumoasă casă, 
modern întocmită, adăpost pretinos pentru a cuprinde 

Redacţ ia, Administraţ ia, instalaţ iile tipografice şi o libră

rie. Casa, zisă „Palatul Tribunei", a fost sfinţ ită şi dată 

folosinţ ei în cadrul unor sărbări înălţ ătoare de suflet.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„Tribuna" la început a apărut de cinci-ori la săp

tămână, azi e cotidian. Se tipăreşte între 3000 şi 4000 

exempl. Preţ ul de abonament 28 cor. pe an.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f

Nrul 216.Ana, Duminecă 2|15 Oeţ omvrie 1911. 1Anul  l.

andiveYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

>
„Românul“ s’a înfiinţ at prin concluzul comitetului 

naţ ional din 20 Decemvrie 1910. Primul număr a ieşit 

în 1 Ianuarie v. 1911. Stă sub direcţ iunea politică a 

dlui Vasile Goldiş. Redactorii lui stabili sunt: Ştefan 
Vernescu, Constantin Savu, Ştefan Oprean, A. Fleşeriu. 

Are apoi corespondenţ i permanenţ i în Bucureşti şi alte 
oraşe din România, cum şi în capitalele ţ ărilor apusene.

Stă cu totul în serviciul comitetului partidului 

naţ ional, ca ziar oficios al lui.
Fiind în anul prim de existenţ ă, procese încă n’a avut.
Apare în 2500 exemplare. Preţ el: 28 cor. pe an.

;

I

!
■
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b) De 3-ori pe săptămână:
*il* .Ir. r* II > 'i) !0| I A r. ’>U .«1/1 L I T

TELEGRAFUL ROMAN.
•CU”  Hirtei Ir*  r

"cr.

„Telegraful Român“ a fost înfiinţ at la 1853 de 

marele Metropolit Ş a g u n a, pe atunci Episcop, ca or
gan de propagandă culturală, literară şi politică, mai

:
1
;



1

192wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

presus de toate însă ca organ de apărare al intereselor 

bisericei gr.-or române dela noi, — program ce şi-l a 

păstrat până în ziua de azi. Cât timp a trăit Metropo- 
litul Şaguna, „Telegraful Român" avea rol mare în di- 

rigarea politicei româneşti, prin el se dădeau directive 
cari erau urmate. Cu timpul, mai ales după constituirea 

partidului naţ ional şi după decretarea pasivităţ ii, rolul 

lui s’a redus tot mai mult, căci el a rămas credincios

tacticei vechi şi în vremea pasivităţ ii.
Fiind, după „Gazeta Transilvaniei", cel mai vechiu 

la noi, la început „Telegraful" se tipărea şi el, ca 
şi Gazeta, cu litere cirile. Apoi, un timp de trecere, 
avea un tipar în care cirilele erau mestecate cu unele la
tine, ba şi cu unele sedile din cele folosite azi, şi nu
mai târziu ajunge a îmbrăcă haina luminoasă a scrierii 
curat latine.

Redactorii „Telegrafului Român" au ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fior  ian (f), Dr. Paul Vasici (f), Ioan Bâciilă (f), Vi-  
sarion Roman (f), loan Roman (f), Ioan Raţ iu (f), 

Zaharie Boiu (f), Nicolae Cristea (f), aceştia toţ i de 
lui Şaguna. Cest din urmă, N. Cristea, a

ziar

fost: Aron

pe vremea
câştigat atât de mult plăcerea şi încrederea metropolitu- 

lui Şaguna, încât acela prin testament lăsase, ca asesorul 

Cristea să nu poată fi absolvat dela redactarea „Tele

grafului" până va voi el! Totuş după anii 1880 Me- 

tropolitul M i r o n l’a forţ at să abzică de redactarea 

„Telegrafului", pentru că nu-i
acela discuta anumite apariţ ii din viaţ a bisericii.

convenea liberalitatea

cu care
Au urmat apoi în postul de redactor: Matei Voileanu, 
Dr. Remus Roşea, Nicolae Ivan, Silvestru Moldovan, 
Dr. Nicolae Olariu, Gavriil Hango, Dr. Elie Cristea, şi

dela 1901 până azi Teodor V. Păcătianu.
Redacţ ia „Telegrafului" o formează: azi T. V. Pă

cătianu, autorul marelui op istoric „Cartea de aur"

A
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şi a mai multor traduceri din filosofia dreptului şi din cea 

de naţ ionalitate, şi a unor piese teatrale, — având de 

colaborator intern la foaie pe profesorul pensionat ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEnea 
Hodoş, care asemenea e cunoscut şi ca autor, ca edi
tor al „Bibliotecii Noastre" (vreo 12 numeri) şi cu

legător folclorist.
„Telegraful Rom." a avut 4 procese de presă; în 

3 procedura s’a sistat, în al 4-lea a fost osîndit redac
torul T. V. P ă c ă ţ i a n u la 10 luni arest de stat şi 400 

cor., amendă. Arestul i-a fost iertat pe calea graţ ierii, 

banii i-a plătit.
„Telegraful" a apărut la început de 2 ori pe săp

tămână, apoi de 3 ori, cum apare şi acum. Preţ ul de 

abonament 16 cor.

!•
li!lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Foaie bucriccasc.VpolilicA. - Apare Marţ a. Joia ji SAmbito

„  Unirea“ apare la 1891, ca cea dintâi foaie bise- 

ricească-politică, în Blaj. Raţ iunea editării ei a fost a- 

părarea Bisericei române unite.
Fundatorii foii au fost profesorii de teologie de 

pe vremuri: Dr. Alexandru Grama (f“), Dr. Victor 

Szmigelszki, Dr. Izidor Marcu şi Dr. Vasile Hossu, al 

doilea şi al treilea sunt azi canonici în Blaj, iar al pa

trulea episcop al Lugojului, azi al Gherlei.
între primii colaboratori şi cei mai zeloşi, erau 

Dr. Augustin Bunea (f), pe atunci secretar mitropoli
tan, Dr. Demetriu Radu, pe atunci preot unit la Bucu-

■ i

i
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reşti, azi Episcop la Orade, şi ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAurel C. Dornşa, pe 
atunci cleric. Administrator al foii a fost dela început

profesorul Silvestru Nestor.
Foaia a apărut la început odată la săptămână, a-

cor.) Acum aparevând 8 pag. pentru preţ ul de 6 fl. (12 
de trei ori Ia săptămână, “ în aceeaş mărime, şi costă

18 coroane.

Redactorii „Unirii"  au fost:

1. Dr. Vasile Hossu, 1891—2.
2. Dr. Victor Szmigelszki, 1892—8.

3. tor. Vksile Suciu, 1859—1900. '

4. Aurel C. Dornşa, dela 1901 până azi.

La fondare, foaia a fost proprietatea profesorilor 

de teologie, iar dela 1899 a trecut la un consorţ iu. 

„Unirea" avut 7 procese de pressă, toate în tim

pul din urmă de când cu întrarea Românilor în activi

tate politică.
In cel dintâi, preotul Simeon Zehan, ca autor, a 

fost achitat, — în al doilea, al treilea şi al patrulea, 

redactorul Aurel C. Dornşa a fost pedepsit la S luni

închisoare de stat, 1200 cor. amendă şi suportarea spe- 

selor de proces. Din cele 8 luni Maestatea Sa 
6 luni, celelalte le-a împlinit în temniţ a din Cluj, iar a-

le-'a plătit. Celelalte

iertat

menda şi spesele, peste 2000 cor., 
procese n’au ajuns la pertractare, în două senatul de

ultimul a fost sistat.acuză a respins pe procuror, iarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
r..

are ca redactor pe Aurel C. 

Dornşa, preot unit, autor al unui volum de schiţ e, etc.; 
secretar de redacţ ie pe Ioan Roşu, doctorand în teologie.

De prezent „Unirea

\

\
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„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADrapelul“ s’a înfiinţ at la anul 1900, de cătră un 

grup de fruntaşi Români din Lugoj şi din alte1 părţ i 
bănăţ ene, că organ naţ ional politic*  al Românilor bănă
ţ eni. Ei au luat asupra Ior,;—caz unic în felul său prin 

seriositatea1 şi durabilitatea lui, — angajamentul, de a 
susţ inea ziarul cu cotizaţ ii adesea însemnate, numai ca 

muncitorii lui să nu simtă lipsa materială tulburătoare 
a muncii spiritualei Aşa îl cbtîzează şl azi. Printrie spri- 

ginitorii lui, „Drapelul'4 a numărat chiar dintru ‘în
ceput, bărbaţ i ca Dr. Alexandru Mocioni, Coriolan Bredi- 

cean şi toată pleiada de cărturari din Lugoj şi’ părţ rle lui.
Pentru ca ziarul să însemneze un pas bun în isto

ria ziaristicei la noi, fondatorii lui chiar dintru început 

au încredinţ at direcţ iunea lui unui ziarist probat: Dr. 

Valeriu Brahisce, pe atunci profesor la Braşov, fost re
dactor la „Revistă Politică“ din Cernăuţ i, de unde, după 

vreo 2 ani'de muncă, a fost exilat pentru politică sa 

intransigentă naţ ională, şi fost redactor la „Dreptatea“  
din Timişoara şi la „Tribuna“ din Sibiiu. Aşteptarea 

legată de directorul foii a ieşit în pliriziarul a fost 
ţ inut din capul locului’ şi e ţ inuţ!şi azi, îa1‘-nivel,-însem

nând el în pressa dela noi, prin ârtielii Seî de - fond, 
discuţ ia academică, calmă, bine argumentată,1 cu ştiinţ jă.

„Drapelul" a avut norocul a avea printre colabora

torii sei, scriitori de valoare, ca Virgil Oniţ la partea 
literară, Mihăil Gaşpai colaborator intern la partea li 

terară, dar şi peste linie.
Redacţ ia ziarului o formează azi: Dr. Branisce, 

Romul C. Munte an u şi Nicolae jugănafu, interni, iar

1;
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colaboratori externi permanenţ i: Dr. G. Dobrin, Dr. 

C. Brediceanu, Mihail Gaşpar, Dr. C. Jurca, Dr. 

St. Petrovici, G. Cătană, Dr. Imbroane, şi alţ ii.
Redactorii „Drapelului" au gustat aproape toţ i 

pânea robiei: ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr. St. Petrovici a fost osândit, în pri

mul proces politic al „Drapelului", la 6 luni arest şi 

400 cor. amendă în bani; în al doilea proces politic al 
ziarului a fost judecat redactorul Dr. Cornel Jurca la 
8 luni arest şi 400 cor. în bani; în al treila proces co

laboratorul intern Mihail Gaşpar la 10 luni arest şi 400 
cor; iar redactorul Nicolae Jugănaru în 2 procese 7 

luni arest şi 800 cor. — Directorul ziarului Dr. Bra- 

nisce a stat, încă nainte de a veni la „Drapelul", 2 ani 
întregi, întruna, în temniţ a de stat dela Vaţ !

Ziarul a fost totdeauna apărător al politicei oficiale 

a partidului, şi, mai conservator din fire, a fost cel din 

urmă care a părăsit pasivitatea şi a acceptat şi el, după 

conferinţ a dela Sibiiu din 1905, tactica activistă.
„Drapelul" a apărut tot de 3-ori pe săptămână. 

Tiragiu 1800—2000 ex. Preţ ul 12 cor. pe an.

*YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\ • ;lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi
c) Săptămânale:

t>

FOfllH  POPORULUI
Foal* pcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

* tv »  la B » » r

•trac*
«i*rcxr .M

„Foaia Poporului“  a fost înfiinţ ată la anul 1892 
de comitetul partidului naţ ional român de pe atunci, al 

cărui preşedinte era răposatul Dr. Ioan Rafiu.

Cel dintâi redactor al foii a fost Ioan Russu-Şi- 
rianu. Intre redactorii următori au fost: prof. Demetriu

■ :
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Comşa, Ioan Moţ a, Ioan Costin, Dr. Elie Dâianu, Vasile 
C. Osvadă, Victor Lazâr, Silvestru Moldovan, George 

Stoica şi George Popp.
„Foaia Poporului" a avut în decursul timpului mai 

multe procese de presa. Mai însemnate au fost între 
ele: Procesul politic alui George Moldovan la 1905, 

când a fost osândit la jumătate de an arest şi 1000 cor. 
în bani, apoi al lui Victor Lazar, care pentru publica

rea biografiei prefectului Ioan Buteanu dela 1848, a stat 
cinci luni în temniţ a de stat din Seghedin. Şi altele.

In anii 1904—1908 foaia ajunsese, prin vânzarea 

tipografiei, proprietatea unui Sas, dar fiind redactata 

de dl Silvestru Moldovan, căruia însă i se cerea, se nu 
atace pe Saşi, nici pe Maghiari... După moartea pro
prietarului sas, foaia a trecut iar în proprietate româ

nească, în cea actuală, care a rcorganisat foaia şi acum 
apare sub îngrijirea unui comitet de redacţ ie, iar re

dactor responzabil e proprietarul Nicolae Brata.
Tiragiul cam 4—4500 ecsempl. Preţ ul cor. 4'40.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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POPORUL RGMlN ,

;ORGAN POPORAL AL PARTIDULUI NATIONAL ROMAN

OwdaattU, M4'<* 1811 Pic^^ur; O V fcAO */. 15

„Poporul Român'1, e dela 1898 organul poporal 

al partidului naţ ional român. întemeiată a fost foai^ 
aceasta la 1901, ca simplă foaie socială-culturală-econo- 

mică. Iată pe scurt împrejurările între cari s’a înfiinţ at 
şi fazele prin cari a trecut această foaie, până a nu fi  

a partidului:
La stăruinţ ele culegătorului tipograf Dimitrie Bi- 

răuţ iu, mai mulţ i tineri români ce se aflau pe atunci

.

I
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în Pesta, ca Dionisie Stoica, A. P. Bă nu ţ iu, Sebas- 

tian Stanca, Gavril Todica, au primit a-i da ajutor 

prin scrisul lor la scoaterea unei foi, ce să se vânză 
prin colportare prin oraşe şi sate, cu 1 cr. (2 bani) 
foaia. Aşa i-au dat fiinţ ă, ca simplă şi modestă foaie 

pentru popor, economică, socială, culturală. Proprietar 
şi redactor al ei a rămas Dimitrie Birăuţ iu. Mai târziu 

a prefăcut’o în foaie politică şi a izbutit a o răspîndi 
bine în popor, şi a întemeia şi o tipografie proprie, în 

care să se tipărească foaia.

Până nu erâ proprietatea partidului, „Poporul Rom“ . 
a fost judecat de 2 ori pentru articli politici : întâi ţ ă
ranul ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPetru Cr. Damaschin la 8 zile închisoare, odată Dim. 

Birăuţ iu la 14 zile, iar în alte procese cest din urmă 
a fost scos de sub urmărire. La 1908. când foaia ajunsese 

a fi mai răspândită (să tipărea în peste 12.000 exemplare), 

contrarii partidului naţ ional român, cu înţ elese scopuri, au 

izbutit a cumpăra pe ascuns, prin C. Burdea, foaia a- 

ceasta dela proprietarul ei D. Birăuţ iu. Partidul naţ ional a- 
flând de lucru, întrevine şi răscumpără foaia, pentru a 

nu cădea în mânile contrare, cărora erâ vândută deja, dar 
nu şi predată, şi numeşte proprietar al ei pe dl Dr. 

Aurel Vlad, care e proprietarul ei formal până azi. 

După ce a ajuns proprietate a partidului, redactorul 

foii, dl Vasile Macrea, a fost osândit pentru câţ iva arti- 
coli, publicaţ i în „Poporul Rom." şi „Lupta“ , la 

doi ani şi jumătate arestdestat şi amende de 3000 cor.

Din primăvara acestui an, „Poporul Român“ s’a 
strămutat la Arad. E îngrijit de redactorii „Românului". 

Apare în 5—6000 ex. dintre cari o mare parte se tri

mit gratuit din partea partidului. Preţ ul 4 cor. pe an.

■ >

îi:i cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K  i . - !

1 ■{



■wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

I
=lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i

199

4, . i - C-tim « I.|.» iMi^ jJ k M

LIBERTATEA
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„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALibertatea“ s’a înfiinţ at la 1902 ca foaie poli
tica săptămânală, la Orăşţ ie, prin o grupă de 26 fonda

tori, bărbaţ i tineri, aderenţ i ai schimbării de tactică poli-: 
tică pasivistă, pe atunci oficioasă, în activistă. Pentru asta 
a militat până s’a şi executat schimbarea.

La 1905, să adauge foii politice, un suplement 
literar-ilustrat, „Foaia Interesantă", îngrijită de preotul 

Ioan Moţ a, pentru a face ca aşa să străbată 
tare în popor.

La 1906 să adauge foii suplementul 
„Tovărăşia" pentru propagarea ideilor cooperative, 
redactată de V. C. Osvadă, scriitor

La 1911 să adauge un suplement umoristic „Bo-  
bâtnacn", redactat de ErmitBorcia (Haralamb Călămăr).

apare spriginită în 
câtva şi materialiceşte de fondatorii sei, cari au contri
buit la coperirea perderilor provocate de amendele 

proceselor. La 1908 înfiinţ ându-şi partidul naţ ional ziar 

de zi, fondatorii „Libertăţ ii" sunt angajaţ i şi ei acolo

*
mai

economic

economic.

Până la 1908 „Libertatea"
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şi abzic de a mai ajuta şi „Libertatea", ci o lasă cu 
totul în grija şi risicul părintelui I. Moţ a, care, dându-i 

caracter pur poporal, a răspândit-o mai ales

?■
•-

acum un
în popor, făcându-i astfel posibilă existenţ a.

ă

Foaia a avut pân’acum 8 procese politice: In 1903 
preotul I. Moţ a a fost osândit de tribunalul din Cluj ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

temniţ ă ordinară pentru articlul „A  murit Mathia 
şi cu el dreptatea". Redus la 2 luni arest şi 1000 cor. 
— In 11 Nov. 1903 e osândit redactorul Iuliu V. I o a- 
novici la 5 luni temniţ ă oi dinar ă şi 300 cor. pentru ar
ticlul „Sus inimile" scris după osânda primă. Redus la 
pedeapsa în bani. 
dit la 3 luni temniţ ă pentru o scrisoare contra unor gen- 

- In 16 Febr. 1905 Iul. V. Ioanovici e osândit 
arest de stat pentru poezia „Roata dela Băl-

In Sept. 1906

la / an
>

In 1904 Iul. V. Ioanovici e osân-

t ■

darmi.
la 1 an
grad" (de V. E. Moldovan) şi 1000 
e procesul scrisorii dlui V. E. Moldovan despre „Ale 
gerea dela Ceh". Acuzatul nu s’a prezentat. — In 19 
Sept. 1906 redactorul Ştefan Pop e osândit pentru 
articlul „N ’auziţ i Români" la 3 luni arest de stat şi 800 

— La 10 Febr. 1908 Iul. V. Ioanovici e osândit 
la optsprezece luni arest ord. şi 1000 cor. pentru ar- 
ticlii  „Calea Ia înviere peste Golgota duce"!, şi „Pe 
piatra aceasta"... — In 12 Nov. 1909 I. M. Ciufudea- 
nul e osândit la 4 luni arest de stat şi 300 cor. în bani 
pentru scrisoarea despre 
Libertăţ ii şi a Crucii 1 u î 1 a n c u,

co r. —

cor.

atentatul contra P i e t r i i **.
dela Blaj.

Redactori şi colaboratori statornici ai acestei grupe 

de foi, sunt dnii: I. Moţ a, V. C. Osvadă, Nicolau Da- 

mian, Seb. Bornemisa, T. Liviu Blaga, şi Ermil Borcia.

Tiragiul foilor e: „Libertatea" 9500 exemplare, 

„Foaia Interesantă" 12.000 exemplare, „Tovărăşia" 8000 

exemplare şi „Bobârnaci" 7000 exemplare.
Preţ ul de abonament: toate 4 foile cu 10 cor. pe 

an. Ţ ăranilor se dau cu preţ redus la 6 cor.
i

*

3

\
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Afvi, Oum.ncd. 2l Augmi Q Ş^p'rrpynf) lOTiAnul i Nr. M
f

IiiÎa

!j Apare In fiecare Dujnlncd. sH~£Tr2Si?
i

„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATribuna Poporului“ apare dela Ianuarie 1911, în 
Arad, ca organul poporal al ziarului „Tribun a". Stă 

în serviciul cauzei naţ ionale, pe baza programului na
ţ ional. Redactori, tot redactorii „Tribunei". Fiind în a- 
nul prim de existenţ ă, n’a avut încă procese politice. 
Apare în 4000 exemplare. Preţ ul 4 cor.

!

i

s*

----- -- T-

fotu Poroeuui Ro h m
• laltaic  m.ctie

SS

„Foaia Poporului Romăn“  apare în Budapesta dela 

începutul anului 1911 ca editură a „Tipografiei Popo
rului Român", a cărei proprietar e D i m i t r i e B i ră uţ iu. 

„Foaia Poporului Român" a fost scoasă de „Tipogra- 
grafia Poporului Rom.", dupăce şi-a vîndut foaia mai 

veche „Poporul Român" comitetul partidului naţ ional, 

care a strămutat’o întâi în altă tipografie; apoi a dus’o la

Arad.
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„Foaia Poporului Român “ apare ca organ popo

ral săptămânal, cu un adaus literar ilustrat „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFoaia Ilus

trată“  şi cu un adaus umoristic „Cucul“ .
Redactori: Dimitrie Birăufiu, Vasile Vlaicu, Grigore 

Iorga, iar’ pentru adausul umoristic Nicu Stejărel (Ni- 

colau Stef) din Arad.
Fiind în anul I de existenţ ă, procese n’a avut.
Apare în 4—5000 ex. Preţ ul 7 cor. pe an.

Iii

I

*

t

f

d) Politice şi literare:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI

Anul IV; No .

Revista politică şi literară
apare odaia pe luna.

ad u l x is^at u Iii ABO-.AMfXTU. AM U. li c m
«TPACTI» ?) 

MAJ iCiUJ - -

„Revista Politică şi Literară“ a fost înfiinţ ată la 

1908, în Blaj, ca revistă lunară pentru literatură şi po
litică, cu colaborarea mai multor scriitori dela noi şi 

din Ţ ară. Director şi proprietar al revistei e dl Aurel 

Ciato.

i':!

în articli politici şi culturali, revista face priviri  

generale, studii, stând pe baza programului naţ ional, to- 

tuş judecând în chip liberal şi progresist acţ iunile şi 

pornirile din viaţ a noastră publică.
In,,partea sa literară, revista publică nuvele, schiţ e 

şi poezii, cronici literare, etc.

Apare 1000 exemplare. Preţ ul 12 cor.

g!;;i

*

s
“

=

• •
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i
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i 4l*>SAULVrU w - -r _ -

NAŢ IUNEA
■cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»» . • * > ««L v nA

i :
j APARE LUNAR Diifcio»  O». LUDOVIC CSATO

!j

„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANaţ iunea“ apare dela începutul anului 1911, ca 

revistă pentru politică şi literatură,. înfiinţ ată la Buda
pesta de Dr. Ludovic Ciato. In partea sa politică dis

cută acţ iunile şi aparenţ ele din viaţ a de obşte a ţ ării; 

partea literară îi e îngrijită de mai mulţ i scriitori.

Apare odată pe lună, în 800 exemplare. Preţ ul 10YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V

;

cor. anual. 1
*

II. REVISTE LITERARE:

I I
vm
Mm .........._ .

S’a înfiinţ at la 1 Iulie 1902 în Budapesta. A fost 

fătul unui entuziasm studenţ esc. Meritul de a-1 fi pu
blicat şi susţ inut în zilele sale de faşe, îi revine dlui 

Aurel P. Bănufiu, actualul director artistic al „Socie

tăţ ii teatrale", care la început se îngrijise şi de redac

tarea lui. La 1 Aprilie 1903 a trecut în proprietatea şi 
sub îngrijirea dlui Octavian C. Tâslăuanu, actualul ei 

director. împreună cu Octavian Goga şi Al. Ciura, 

stâlpii
prietini, din revista studenţ ească, o revistă literară şi 

artistică, care s’a impus în mişcarea noastră culturală. 

Prin coloanele ei s’au afirmat câteva talente distinse,

ei întemeietori, dsa a făcut, sprijinit şi de alţ i

;
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scriind pagini durabile şi strălucite în istoria literaturii 
face politică, totuş procurorii ungurinoastre. — Deşi nu 

au amendat şi „Luceafărul" pentru nişte notiţ e ino

cente, în total cu suma de 1000 cor.
Dela 15 Octomvrie 1906 apare în Sibiiu în con

diţ ii tot mai desăvârşite.
La început se tipărea în câteva sute de exem

plare, astăzi apare în 2500 exemplare.

Abonamentul 16 cor. pe an.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr cosiNzeaNa •;î
r s s s iMmI

7. 2-------
1° 511 LVSTRATTf

J§|f| KS .«ÎYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•X ...

*/ .
frt

„Cosinzeana“  e încă la începutul existenţ ei. Apare 

în Orăştie, dela 15 Oct. n. 1911, ca revistă literară 

pentru familie, cu ilustraţ iuni; deocamdată, până la finea 
anului, apare numere de probă, de 2 ori pe lună. Dela 

a. 1912 încolo regulat, de 3 ori pe lună. E întemeiată 
de Sebastian Bomemisa, st. în filosofie, proprietarul 

„Librăriei Naţ ionale" dela Orăştie, cu colaborarea scri
itorilor: I. U. Soricu, Mihail Gaşpar, Ecaterina Pitiş, 
Zaharie Bârsan, Liviu  Rebrean, Ermil Borcia, V. C. Os- 

vadă, T. L. Blaga, G. Todica, etc.
Pe timpul de probă apare în 1800—2000 exemplare.

I
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III. ŞTIINŢ A:lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„STUDII ŞTIINŢ IFICE
izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■

Or&Rtic. — Anul II.

„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStudii Ştiinţ ifice 1 e publicaţ ie începută în 1910, în 
fascicole trilunare, de Gavrul Todica. Apar în Orăştie 
şi Arad (Redacţ ia şi administraţ ia în Geoagiu-de-jos). 

Publică studii de sfera fizicei şi chemiei, economiei fi 

nanciare şi astronomiei.
Apare în 500 ex. Abonament 5 cor. pe an.

licbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

l î

*

1
IV. FOI DE SPEClflLIT t/TE:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f*r 07• ('• »i  cr*

FOAIA DIECEZANA !
i Organ ai Eparh iei gr. or rom a Car a nscbc.ii l u i 

Ai*A«t DunniCn

„Foaia Diecezană“ a fost înfiinţ ată la 1886 sub 

fericitul Episcop Popazu, ca organ oficios al Eparchiei 
dela Caransebeş. Publică articli, studiigr.-or. romane 

şi ştiri din domeniul bisericesc şi şcolar. Politică nu 
tractează. Apare săptămânal, în 800—1000 ex. Redactor: 

Dr. Iosif Olariu. Preţ ul 10 cor. anual.

*:

Amu XXX\ Amil. 2a »r|p|pmvn" (Ji ni-u i'JI i .V i .!■
'

Bis er ic a s i Şc o al af M nm rcfuciAjci scuiina u t r u i c cazino
»mi KlTI  ti U n llln  C T .IU 4

„Biserica şi Şcoala“ a fost înfiinţ ată la 1887 în 

Arad, în zilele Episcopului de pe atunci I o a°n M  e ţ i a n u,
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ca organ oficios al Eparchiei gr.-or. române aradane. 
Publică studii şi articli bisericeşti, şcolari şi culturali. 

Apare săptămînal. Tiragiu 1000—1200 ex.

Redactor: ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARoman R. Ciorogarîu. Preţ ul 10 cor.

*

>
Anul XIIIBfalva—Blaj 1 Ouomviie 1911.Nr. 15.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ţ
iFoaia Scolastică

revistă pedagogică
I

Redactor responsabil. loan K Nefiruţ lo 
Proprietar'Cdltor. Reuniunea înTftţ Atorilor gr.-cat din ArbldiccezO.

1
'

A fost înfiinţ ată la 1899 ca organ pedagogic, 
de cătră profesorii preparandiali din Blaj şi ca organ 

al Reuniunii învăţ ătorilor gr.-cat. din Archidiecesa de 

Blaj. Redactor /. F. Negruţ iu în colaborare cu profe
sori şi învăţ ători. Apără interesele şcoalei, dă directive 

de învăţ ământ, discuţ ii pedagogice ştiinţ ifice, etc.

Apare în 800 exemplare.

t
I

!
I

*

i  •  ■«i» /D *>»

REVISTA ECONOMICA.
Organ financiar-oeonormc

renal «I JI«l/4eiltAina.

Apjrr  odaia pe «apUrOna

„Revista Economică“ s’a înfiinţ at ca întâia re

vistă financiară la noi Românii din ţ ările Coroanei un

gare şi ca organ oficial al băncilor române. S’a scos 
la 1899 . la iniţ iativa dlui Dr. Cornel Diaconovich, care 

a fost totodată prinvub ei director şi redactor. A apărut
• t

I :
-î
ys
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II
în anii I. şi II. ca revistă ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAlunară, iar dela 1901 înce
pând, ca revistă săptămânală în estensiune de 1 coală 

cuart. Dela finele lui Octobre 1906 până la 1 Ianuarie 
1907 revista a stat sub direcţ ia dlui ioan I. Lăpedatu, 

iar dela 1 Ianuar 1907 încoace, sub a actualului redactor 

Constantin Popp.
In 1907 a fost pedepsită cu amendă de K 150*— 

pentru nişte articole cu conţ inut pretins politic.
Tiragiul, la început de 300 exemplare, este de 

prezent de 700 exemplare. Preţ ul 12 cor. pe an.

:;
■

■f|

• i

!*

Nr. 12-13.IS Iunie—i Iulie, 1911Anul V.

■:cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
R E U I 5 T B T E O L O O ÎC R

organ oontru ştiinţ a şi vicaţ a bisoricească

f’eoiro Por.ilnij ‘.2  Lei»r io co r |K o Jumll. dr at- b  CCr 
trl« .unii 50 fli

*bonamer.ti.)

„Revista Teologică,, a fost înfiinţ ată la 1907 de 

profesorul de teologie dela seminarul gr.-or. român din 
Sibiiu Dr. Nicolae Bălan, în colaborare cu alţ i profesori 

şi scriitori bisericeşti, — ca foaie de ştiinţ ă teologică. 

Publică articli ştiinţ ifici şi de istorie bisericească, cu
vântări bisericeşti, revistă şi critică literară bisericească, 

etc. Apare de 2 ori pe lună, în 800—1000 ex. Preţ ul

10 cor. anual.

VATRA ŞCOLARA
. . ’ .. , .! > ■,

Alinii. 'Februarie, 1911. Nr. 2.

„Vatra Şcolară“ a fost înfiinţ ată la 1908 de pro

fesorul de pedagogie Dr. Petru Şpan dela s'eminarul 

gr.-or. român din Sibiiu, în colaborare cu alţ i soţ i pro-

<■
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fesori şi scriitori pedagogici, ca revistă de specialitate 

pedagogică, stăruind pentru introducerea celor mai avan
sate metode de învăţ ământ în şcoală română. Publică articli 

de ştiinţ ă pedagogică, revistă din viaţ a şcoalei române, 

lecţ iuni model, etc.
Actual redactor, dela moartea lui Dr. Şpan, e ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADr.

Vasile Stan, profesor la acelaşi seminar.
E publicaţ iune lunară. Apare în 600 800. Preţ ul

8 cor. anual.

*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

N r 1 -B l j |. 1 S /2 8 F e b r u jn t 1 9 11A n u l I

CULTURA CREŞTINA
APARE. CU ESCEPŢ 1A LUNILOR IULIE SI 
AUGUST. LA 1 ŞI 15 v. A FIECĂREI LUNI

A b on am en ir ' . C O M IT ET U L  D E R E DA C Ţ IE Kr.iactiu ţ t Admi 
F f un .n 10 Di lu in  S Jm pM caou . S« \ *  > » •
Tr , *• Ruşijnu. l)i Vido»
In ai» un fir». KT. ‘f Dr AlcjMiulm Nicolctcu *•
Kuri.i'iji  ao bani. ■ Or AicunUio R u fu

n u i 'M u  -CuUur»

• || l J j •

„Cultura Creştină“ a fost înfiinţ ată în anul 1911, 
de un grup de scriitori bisericeşti şi profesori de teolo

gie dela seminarul teologic gr.-cat. român din Blaj
de specialitate bisericesc. Publică articli deca organ

ştiinţ ă teologică şi istorică bisericească şi de cuprins 
cultural-ştiinţ ific. Stărue special pentru principiul, ca c u 1- 

modernă, dacă e să rămână aievea folositoaretura
omenimii, să nu se depărteze de a fi creştină.

Redactor: Dr. Alexandru Russu şi un comitet de 

redacţ ie, din care fac parte: Di. /. Sâmpăleanu, Ştefan 

Roşianu, Dr. Victor Macavei, Dr. Alex. Nicolescu.
Apare de 2 ori pe lună, în 1000 ex. Preţ ul 10

cor. anual.

*

'■
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V. SOClflLE-CGLTGRMLE:

TRANSILVANIA
REVISTAlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ASOCIAflUNIIPENTRU  LITERATURA  ROMANA  SI CULTURA 
POPORULUI ROMAN

'<•
•

1 Nr 1. langarlt-Febrojrlt 1911

„ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATransilvania“ a fost înfiinţ ată la 1895 ca organ 
al comitetului central al „Asociaţ i un ii pentru litera

tura română şi cultura poporului român", la Sibiiu. 

Printre redactorii ei a avut pe asesorul Zaharie Boiu, 
prof. Dr. I. Crişanu, apoi pe secretarul Dr. C. Dia- 

conovich şi azi pe secretarul Oct. C. Tăslăuanu. A pu
blicat totdeauna hotărârile mai importante ale conducerii 

„Asociaţ iunii“ , ştiri din viaţ a Despărţ ămintelor şi apoi 
studii ştiinţ ifice, economice, literare. Revista a avut să 
treacă prin felurite prefaceri în decursul vremii. într’un 

timp să intenţ iona să se facă din „Transilvania" o foaie 
literară bine organizată, pentru Românii din ţ ările co

roanei ungare, dar negăsindui-se arangeamentul de lipsă, 

nu s’a făcut.
In alt timp, în anii din urmă, revista a fost apoi 

lipsită de ori-ce parte literară sau ştiinţ ifică, reducân- 

du-se la simplă publicare a proceselor verbale a Comi
tetului şi a rapoartelor oficioase.

In anul de faţ ă s’a făcut iarăşi abatere dela această 

formă seacă a revistei şi să publică în ea felurite stu

dii şi articli de interes public, cultural sau economic.

Apare lunar în peste 3000 ex. Preţ ul 10 coroane

I

anual.

*cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1 4



1cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

- ii -wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
210

»> n

D E ŞT E P T A R E A
e : a  h i :c i a l  h  ncc :• :ui:

i=:c I .T.”—.1:,

.,ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADeşteptarea“ e foaie locală în Braşov, editura 

„Librăriei Ciurcu“ . Publică numai articli sociali econo

mici şi chestii locale. Apare în fiecare săptămână jîn

5—600 ex.

*

0»«» m 1670 iv<ir »01. Nr »

MCîrsac
r&M w>«lali^ulru>al< 

A(>*rr In IWm MnMu

„Progresul“ a fost înfiinţ at la 1907 la O r a v i ţ a 

de George Jianu, cu sprig-inul cărturarilor din partea 
locului. E foaie socială economică. Redactor: IIie Oravi- 

ţ ianu. Apare săptămânal, în 1200 ex. Preţ ul 6 cor. pe an.

*

. #•«•••• ,•« U(77. *3»4.

■«IHIV» ’

sr?T- mm «iruiiiul.  «atu. auutu 51 k o 'mi;i

' . „Olteanul* a fost înfiinţ at la 1909 ca organ social 

şi cultural al Românilor făg-ărăşeni, de cătră mai mulţ i 

fruntaşi din partea locului şi a tipografiei Constantin 
stă sub Direcţ iunea dlui Dr. I. Şenchea,Popp. Mai nou 

având de redactori pe dnii George Dobrinu şi Nic. 

Hanzea. Apare săptămânal, în 1000 ex. Preţ ul 5 co

roane anual.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

*
i.
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y?  n_______________ţ w*w.j» tovr—-  n i’n -°fLcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

R ev is ta P reo ţ i lo r*

;
ilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

•‘jl
ii
i;» Cfi-v «4 W

" P« 0 VOMCA U j >

fost înfiinţ ată la 1910 de„R ev is ta P reo ţ ilo r“ a

grup de preoţ i gr.-or. români din părţ ile bănăţ ene, 

ca organ de apărare a intereselor preoţ eşti. Militează 
pentru mai multa considerare a preoţ imei de mir, pen

tru încetarea abuzurilor în actele constituţ ionale a> bi- 

sericei, etc. Apare în Timişoara. Redactor resp. Preotul ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Davici Voniga. Apare de 3 ori pe 
exemplare. Preţ ul 10 cor. anual.

ij

un

■

lună, în 1000—1200 ;■

;*
!
:
:

Z O R IL E
Fo*f V v k iiU

e foaie de interes local, economică şi 

socială, la Caransebeş, întemeiată în 1910. Redactor: 

George Donna.

„Zorile “

*

SFA T U IT O R ID Lî

2

Il'f».*'». U 9 **>«*.*

„Sfătuitoriul“ a fost întemeiat în 1911 de „Des

părţ ământul H i d a-H uedin al Asociaţ iunii ca
14*
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organ cultural economic al acelui Despărţ ământ. Re
dactor: Preotul ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEmil D. Măcelar din Totelec. E organ 

poporal ce osteneşte pentru înălţ area morală şi mate
rială a poporului din acele părţ i. Apare de 2 ori pe 

lună, în 800—1000 ex. E cel dintâi organ înfiinţ at de 
un Despărţ ământ al Asociaţ iunii. Preţ ul 4 cor. pe an.
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'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

IANU ARIE (Gerar), are 31 zile.

: Zilele | Calendarul vechiu | Calend.nou

Dura. Înaintea Botezului, ev. Marcu, c. 1, gl.6, v 9. 
„începerea evangheliei Iul Ifins Cliristos.."

T. iinp.,"s. vas.

SOARFLE

răsaro:
1 7 o. 27 m. 

15. 7 o 11 m.

apuno:
4 o. 05 m. 
4 o. 20 m.DUIT1.

Luni
Marţ i
Mere.

.Joi
Vineri

14 Felix
15 Mauru
16 Marcelin
17 Anton p.
18 Prsca
19 Sara

1
2 P. Silvestru
3 Pr. Malachia

Umblarea vremii.
4 Sin.SS. 70 de Ap.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 (ş ,m ? b T u ,
7 f loan Botezăt.

(Dupâ cnlend. pe 140 ani)
eon

1 ceaţ ă, 2 senin 
şi vînt, moale. 3—4 
vînt dela apus, 5—6 
ger, 7 no/,8—9 frig. 
10-15 moină, 16 
zăpadă, frig şi vînt. 
17 senin, 18 — 19 
mestecat, 20 zăpada 
cu furtună, 21 — 31 

tare, apoi de

20 Fab. şi Seb.
Dumineca d Botez, ev. Mateiu, c. 4, gl. 7. v. 10 

„In  Tremea aceea anzîud Isns ca. Ioan s'a prins _____

21 Agnes
22 Vicenţ iu
23 L. Mar ei
24 Timoteiu
25 lnt. 1. Pav.
26 Policarp
27 I. Chris.

Sâmb.

Dum.

Luni
Marţ i
Mere.

8 C. Oeorge
9 M. Polieuct

10 P. Grigorie Nisis.
11 C. Teodosie
12 M. Taţ iana
13 M. Ermil
14 PP. din Sinai 3

gerJoi mijloc.
Vineri
Sâmb.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La „  Librăria  Na
ţ ională" Seb Bor-

00 r . n-misa în Ordştie
uaroi m. (Szdssvaros), se a-

29 Francisc fia bogat depesit
30 Martina de cărţ i uurart 
51 Petru Noi şi ştiinţ ificeromâ-
1 FeuFL , L neşt! şi tot felul de 
it)lnt.Clffi? ’ recvisite pentru
2 cancei ăr ii, pre-
3 B'asiu

Dum Vameş, şi Faris., ev. Lu:a, c 18. gl. 8. v. 11. 
„Zis-a Domanl pilda aceasta: doi oameni au Intrat în bis.

Dulii.
15 C. Pavel Tiveul
16 Lanţ Ap. Petru
17 ţ  Antoniu
18 P. Atanasie
19 C Macarie
20 C. Eutimie

Luni
Marţ i
Mere.
Joi
Vineri

şi ptr. şcoli.
So. angojeasă 

totodată a întocmi 
bibliotecir  ar  ti 
cul are, p ar o chi
uie şi şcolare în 
preţ de cor 25■ —, 
50 -, 100 — şi a. 
m. d , alegînd cele 
mai bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 
nu convin celor 
ce comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

Sâmb. 21 C. Maxim 
Uuin7 auiui rătăcit, ev. Luca, e. 15, gl. 1, y 1.

„Zis-a Dorannl pilda aceasta: nn om avea doi feciori..."
Durn. T

cum

4 Veronica
5 Agata
6 Dorotea
7 Romuald
8 loan mii.
9 Apolonia

10 Scolastica

22 A. Timoteiu
23 M. Clement
24 C. Xenia
25 Gregorie Teol.
26 Xenofont
27 f  Ioan gură de aur
28 P. Efrem Şirul1

Luni
Marţ i
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
Dum lăsatului de carne, ev. Marcu c. 25. gl. 2, v. 2, 

„Zis-a Dorannl: cînd va Teni flnl omenesc...**_________

11 Eulalia
12 Eufrosina
13 Catarina

Dum.
Luni o a  (bî-Vte1,^  ş i 1 o a n

30
31 SS. Ch. şi loanMarţ i
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FEBRUARIE (Faur), are 29 zile.
■lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Calend.  nou cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a len da ru l  v ech iu

1 M. Trifon
2 (+) Intimp. Dlui
3 Dreptul Simeon
4 P. Isidor _____

Dumin. lăsatului de brînză, ev. Matei, c. 6, gl. 3, v. 3 
„Zis-a Domnul: de veţ i ierta oamenilor greşalcle lor.,."

Zilele
SOARELE

14 Valentin 
1 5 Faust
16 luliana
17 Constanţ a

Mere. răsare:
1. 6 o. 42 e d. 

15. 6 o. 12 m.

apune:
4 o. 45 m.
5 o. 03 m.

Joi
Vineri
Sâmb.

Umblarea vremii.
(După calend. pe 140 ani).18 Flavia

19 Conrad
20 Fleuteriu
21 Eleonora
22 Petru C.
23 Eberhard
24 Matias A.

5 M. Agata ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(
6 P. Vucol Ep.
7 P. Partenie
8 M. Teod. Str.
9 M. Nichifor

10 M. Haralampie
11 M. Vlasie

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

1—11 ger, apoi 
până la 15 de mij
loc 16—25 bine şi 
vrtme moale, 26 
nor, 27 zăpadă şi 
vînt, 28—29 frig

:YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\
:

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumineca l-a în post, ev. loan, c. 1, gl. 4, v. 4. 
„In  vremea aceea vrea Isus să meargă în Galilel a.. “

12 P. Meletie
13 P. Martinian
14 P. Auxentie 
13 Ap. Onisim
16 M. Pamfilie
17 M. Teodor Tiron
18 P' Leon Papa ®

3 25 Victor
26 Gothard
27 Leandru
28 Roman
29 Iustin

1 Mart. Alb.
2 Simpliţ iu

La „Librăria  Na
ţ ională“  Seb. Bor
ti  emisa în Orăştle 
(Ssăszvâros) se a- 
flă bogat deposit 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul de 
recvisite pentru 
cancelăriiy pre
cum

Dum.
Luni
Marţ i
Mere
Joi
Vineri
Sâmb.

I Dumineca a 2-a in post, ev. Marcu, c. 2, gl. 5. v. 5. 
.,ln vremea aceea întrat-a Is u b în Capernaum...,‘ şi ptr. şcoli.

Se angajează 
totodată a întocmi 
biblioteci pa rti-  
cu lare, p ar o chi
uie şi şcolare în 
preţ de cor. 25 —, 
50 —, 100 — şi a. 
m. d„  alegînd cele 
mai bune [£/ mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 
nu convin celor ce 
comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

19 Ap. Archip
20 P. Leon Episcop
21 P. Timoteiu
22 SS. M. din Ev.
23 M. Policarp
24 ţ  Afl.  cap. sf. f. Bot.
25 P. Tarasie

3 Cuneg
4 Casimir
5 Eusebiu
6 Frideric
7 Ap. Toma
8 loan Bog.
9 Francisca

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb. c

Dumineca a 3-a în post, ev. Marcu, c. 8, gl. 6, v. 6. 
„Zis-a Domnul: cine va vrea să vină după mine..,"

Dum.

Luni
Marţ i
Mere.

26 P. Porfirie Ep.
27 P. Procopiu Dec.
28 P. Vasilie
29 P. Casian

10 40 Mucen.
11 Heracliu
12 Gregoriu
13 Rozina

■

:
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IwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MARTIE (Mărţ işor), are 31 zile

. ZilelecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a len d a ru l v ech lulkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACalend .nou SOARELE

Joi 1 M. Eudochia
2 M. Teodot
3 M. Eutopie

14 Matilda
15 Leon
16 Herbert

răsare:

1. 5 o. 40 xn. 
15 5 o. 07 m.

apuno:

5 o. 22 m 
5 o. 119 bVineri

Sâmb.

Dumineca a 4-a în post, ev. Marcu, c. 9, gl. 7. v. 7.
„In Tremea aceen venit-a un om la Isus..."

Umblarea vremii.
(După calend. pe 140 nni).4 C. Gherasim

5 M Conon i
6 SS 42 Martiri
7 M. Vasilie
8 C. Teofilact
9 SS. 40 Martiri  

10 M. Codrat

17 Gertrud
18 Alexandru
19 Iosif
20 Nichita
21 Benedict
22 Paulina
23 Victoria

Durji.
Luni
Marţ i
Miere.

1- 5 senin şi bi
ne, r oaptea fr:g, 6 
până li  12 bine, nor, 
13 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiâpadă, 14 —  16 
frig, 17—19 zăpadă, 
20 —  23 bine, 24 vint, 
25—26 ploaie, 27 
până la 28 vâot cu 
zăpadă, 29—31 bine.

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumineca a 5-a în post, ev. Marcu. c. 10, gl. 8, v. 8.
Inînd Is u r pe cei 12 învăţ ăcei.„In vremea aceea

11 P. Sofronia
12 P. Teofan
13 P. Nicefor
14 C. Benedict
15 M. Agapie
16 M. Sabin
17 P. Alexe

24 Gavril

25 (v)Bunav
26 Emanuel
27 liubert
28 Marchus
29 Eustasie
30 Cvirin

puni.
Luni
Marţ i
Miere.

.t

î La „  Librăria  A 7a - 
ţ ională“  Seb. Bor- 
nemisa în Orăştie 
(Szdszvdros) se a- 
flă bogat deposit 
dc cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul 
de recvisitepentru 
cane el ăr  ii, pre
cum şi ptr. şcoli.

Se angajează 
totodată a îr.tocmi 
b ib lioteci p arti
culare. p arochl- 
ale şi şcolare în 
preţ de cor. 25 —, 
50—, 100— şi a. 
m. d., alegînd cele 
mai bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 
nu convin celor 
ce comandă, le în
locuia şte cu altele. 
Serv ciu prompt.

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumineca Floriilor, ev. Ioan, c. 13. 
„Mai nalnte de Paşti cn 6 '/.lte'1.

i Floriile
19 M. tins. şi Dar
20 P. u Sava
21 lacob ap.
22 M. Vasile

23 J; Yjnerea Paşt
24 P. Zaharia

31 Florii
Apr.

2 rrancisc
3 Cristian

4 Joia Pat.
5 Vineria pat
6 Frideric

Dum.
Luni
Marţ i
Miere.

© i

Joi

Vineri
Sâmb.

Dumineca Paştilor, ev. Ioan, c. 1. 
„Intru început era cuvîntnl..."

25 Sf. Paşti
26 Lunia Paştilor

28 t.Slaî'îoarna 5
29 C. Marcu
30 C. P. Ioan
31 C. Ipatie

^ Paştile
^ LuniaPaş. 
9 Vogislav

10 Ezechil
11 Leon papa
12 Iuliu
13 Iustin

Dum.
Luni
Marti
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.

ii
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'wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
APRILIE (Prier), are 30 zile.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a len d a ru l v ech iu | C a len d .n ou
Dumineca l-a, a Tomii, ev. Ioan, c. 20, gl. l,  v. 1. 

„Fiind seară în ziua aceea, într’una din Sămbete..."

ZilelezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA■*

SOARELE
iapune:răaaro:

1. 4 o. 32 m.
15. 4 o. 08 m, 6 o 28 m.

6 o. 04 m.
14 Tiburţ iu
15 Anastasia
16 Aron
17 Rudolf
18 Vaier
19 Antonia
20 Sulpiciu

1 Maria egip.
2 P. Tit
3 C. Nichita
4 C. iosif
5 M. Teodul
6 P. Eutimie
7 P. George

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

.
;

Umblarea vremii.
(După calend. pe 140 ani).

1 ploaie, 2—9 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ţ bine şi ploaie 10 

până la 20 bine şi 
“  noaptea frig, 21 —  22 

nor cu soare, 23 
până la 28 senin şi 
râceală, 29 până la 
30 ploaie.

:
Joi

!Vineri
Sâmb.
Dum2-a,a Mironosiţ elor, ev. Marcu, c. I5,gl.2.. v. 2.

nit-a Iflus din Ariinatea...11.Jn vremea aceea re

21 Anselm
22 Soter
23 Adalbert
24 George
25 Marcu
26 Cletu
27 Peregrin

8 Ap. Irodion şi soţ ii
9 M. Eupsichie

10 M. Ter. şi Pornp.
11 M. Antipa
12 P. Vasilie
13 M. Aritmon
14 P. Martin

Dum. 
Luni 
Marţ i 

. Mere.
Joi
Vineri
Sâmb., __________________
Dum. a 3-a a Slăbănogului, ev.Ioan, 5, gl. 3,

„In  Tremea aceea e'a suit Tsna in Iernsalim...“

La „Librăria  Na
ţ ională“ Seb. Bor- 
netnisa în Orăştie 
(Szdssvâros) se a- 
Hă bogat deposit 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul de 
recvisite 
cancelării, pre - 

şi ptr. şcoli. 
Se angajează 

totodată a întocmi 
biblioteci parti
cular e, p arochi- 
ale şi şcolare în 
preţ de cor. 25—, 
50—, 100-— şi a. 
m. d., alegînd cele 
mzi bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 
nu convin celor ce 
comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

V. 4.

28 Vitalis
29 Petru
30 Catarina

1 Maiu Fii.
2 Anastasia

3 Afl. Ţ
4 Florian

15 A. Aristan
16 M. Irina
17 C. Simion
18 P. Ioan
19 C. Ioan peşt.
20 C. Teodor
21 M. Ianuarie

Dum.
Luni
Marţ i
Mere. © pentru
Joi
Vineri
Sâmb.

cum

Dum. a 4-a a Samarinencei, ev. Ioan, c. 4, gl. 4,‘v7 
Isns în cetate*. Samerlei„In  rremaa aceea Tenlt-a

5 Pius
6 Ioan
7 Stanislau
8 Mihail
9 Grigorie

10 Izidor
11 Adolf

22 C. Teodor
23 (t) Sf. George
24 M. Sava
25 A. E Marcu
26 M. Vasilie
27 M. Simion
28 A. Iason

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

tJoi
Vineri
Sâmb.
Dumin. a 5-a a Orbului, ev. Ioan, c. 9, gl 5, v. 8. 

„In  vremea aceea trecînd Isua văzut-a pe un om orb..."

12 Pancraţ ie
13 Servaţ iu

29 SS. 9 Martiri
30 A Iacob

Dum.
Luni
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(Florar) are 31 zile.
MAf-U cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA r i

C a len d .n ouC a len d a ru l v ech îuZ lele SOARELE
14 Bonifaciu
15 Sofia

Olui
17 Pascalie
18 Venantius

1 Pr. leremia
2 P. AtanasiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti) Dl ui
4 M. Pela'gia
5 M. Irina

D um in eca SS. P ă r in ţ i , ey . ! °a n , c . 7 . g l. 6 , v . 1 0 .
„Tn vremea aceea ridlcînd Isnw ochh săi la ceriu...---------

6 Dreptul Iov.
7 M. Acachie
8 f A . E. Io a n
9 P r . Isaia

10 Simion Zilot ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3
11 M. Mochie
12 P Epifanie_____

Marţ i
Mer:.

răsare:
1.3 o. 44 m 

15. 3 o. 30 na.

apune:
6 o. 53 m.
7 O. 11 DB.

1

l£) i
Vîneri
Sâmb. Umblarea vremii.

(După cnlcnd. pe 14 o ani).

1 brumă şi frig, 
2-3 nor, 4-6 ploaie 
marc. 7 bine, 8- 12 
ploaie, 13 vânt, 14 
până la 15 bine, 
16-21 ploaie, 22 
seniD şi vânt, 23 
până la 24 ploaie, 
25 — . 6 mestecat, 
27—31 senin.

19 Celestin
20 Bernardin
21 Felix
22 Elena
23 Desideriu
24 Ioana
25 Urban

£uni 
Marţ i 
Mere.

um.

Joi
Vineri
Sâmb

; Dumineca Rusaliilor, ev. Ioan, c. 7.
„ Iară în zlna cea mal de pe urmă, cea mare a praznicnlm.»__

26 Rusalii

28 tolltt 5-
13 La „Librăria  Na

ţ ională* Seb. Bor
ne mi sa în Orăştie 
(Ssâssvâros) se a- 
fiă bogat deposit 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot f elnl de 
ret vis'te ■pentru 
cancelării, pre
cum

(f) Rusaliile 
(t ) Lunia Rus.

16
17 Ap. Andronic
18 M. Petru
19 M. Patriciu

Dum.
Luni

14

29 Maximii.
30 Ferdinand
31 Petronella 

Nic.

Joi
Vineri
Sâmb.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

©
1 I  nr>

Dum. l-a d. Rus. a tut. SS ev. Mat. c. 10, gl. 8 v. 1, 
Zis-a Domnul învĂţ ăceilor săi: tot cel ce mă va măitoriBi...**

2 Erasmus
3 Clotilda
4 Quirinus
5 Bonifaciu

6 Joiaverde
7 Lucreţ ia
8 Medard

şi ptr. şcoli.
Se angajează 

totodată a întocmi 
biblio teci parti
culare, parochi- 
ale şi şcolare în 
preţ de cor. 25'—, 
50 -, 100 - ş: a. 
m. d. alegînd ctle 
mai bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 

convin celor 
ce comand). le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

20 M. Talaleu

22 E’

23 C. Mihail
24 P. Simeon
25 f Afl.  c. Bot.
26 A. Carp.

Dumineca a 2-a d. Rusalii, ev. Mat., c. 4, gl. 1, v. 2 
„In vremea aceea umblînd Ib o s p> lingă marea QallleU...*

Dum.

j&y{i
Mere.
Joi
Vineri
Sâmb. £

9 Primus
10 Margareta
11 Varnava
12 Claudina
13 Antonie

27 M. Terapont
28 C. N ich ita
29 C. T eodo s ia
30 C. Isachie
31 A. Ermin

Burţ i.

Marţ i
Mere.

nuuni

Joi
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IUNIE (Cireşar), are 30 -ile.cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

C a len d a ru l v ech îu | C a len d .n ouZilele
SOARELE

I 14 Vasilie 
© 15 Vitus

1 M. Iustin
2 P. Nichifor

Vineri
răsare: 

1.3o. 21 m. 
15. 3 o. 11 m.

apune:
7 o. 25 m. 
7 o. 16 m.

Sâmb.

Dumineca a 4-a d Rusalii, ev. Matei, c. 6, gl. 2, v. 3. 
„Zis-a Dimanl : lumina trupului este ochiulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo-----

16 Beno
17 Adolf
18 Gervasie
19 Iuliana
20 Laura
21 Aloisie
22 Paulin

3 f M. Lucilian
4 P. Mitrofan
5 M. Dorotei
6 P. Visarion
7 M. Teodot
8 M. Te.odor Str. J)
9 P. Ciril

Umblarea vremii.
(După calcnd. po 140 ani).

Dum.
Luni
Marţ i

1 cald şi moale, 
2 bine, 3 vâat, 4 
ploaie, 5 vânt, 6 - 7 
ploaie mare cu pia- 
t'ă. 8—10 vânt fri 
guros, 11-12 ploaie, 
până la 20 vânt, 21 
până la 22 ploaie, 
23—30 bine, vânt 
şi ploaie

Mere.
Joi
Vineri
Sâmb.
Dumineca a 4-a d. Rusalii, ev. Mat, c. 8, gl. 3, v. 4.

întrînd Isus în Caperuauni...\ |„In T/eraea aceea

23 Etelrud
24 Bot. loan
25 Prosper
26 Ieremia
27 Ladislau
28 Leon
29 (ţ ) P. şi P,

10 M. Timotei
11 Vart., Varn.
12 P. Onofrie
13 M. Acilina
14 Pr. Elisei
15 Pr. Amos
16 S. Tihon

iDum.
Luni
Marţ i
Mere.

1ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

L 2 „  Librăria  Na
ţ ionali Seb. Bor 
ne mi sa în Oră ştie 
Szaszvăros) se a- 
flă bogat depozit 
de cărţ i literare 
ş ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul de 
rccvisite pentru 
cancelarii precum

2 Cer. Mar. pentru şcoli
Se angajează 

totodată a întocmi 
biblioteci parti
cular e, parochi- 
alc şi şcolare în 
preţ de cor. 25 — 
50-, 100 — şi a.
d, alegînd cele 

mai bune şi mai 
variate cărţ i pen- 

1 tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 

convin celor 
ce comanda, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

JoilkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
iVineri

Sâmb. }

Dum a 6-a după Rusalii, ev. Matei, c. 8, gl. 4 , v. 5.
„In  tremea aceea trec. Isus de cea parte în ţ inutul (îergesenilor..."

30 Paul 
1 Iul. Teod

17 M. Manoil
18 M. Leontie
19 A. Metodie
20 luda, fr. Dini
21 M. Iulian
22 M. Eusebie
23 M. Agripa

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

i
I

3 Cornelia
4 Udalric
5 Domeţ iu
6 Isaia

Joi
Vineri
Sâmb.
Dum. a 6-a după Rusalii, ev Matei, c. 9, gl. 5, v. 6.

întrînd Isus în corabie..."„In vremea aceea m.

7 Vilibald
8 Cilian
9 Anatolia

10 Amalia
11 Pius
12 Henric
13 Margar.

24 (f)Naşt. l.Bot. <£
25 M. Fevronie
26 C. David
27 P. Samson
28 Chir. şi loan
29 (f) Petru şi Pavel
30 Adun. Apost.

Dum.
Luni
Marţ i
Mere. nu

Joi
: Vineri

Sâmb.
j

k



4

yOwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TI Ţ  ElkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I
.
î

1
I

■

:
;

.

;

/

i

I
;

i

iYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAV



IULIE (Cuptor), are 31 zile.

Zii»cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAle C a len d a ru l vechiu | C a len d .n ou
Dumin. a 7-a după Rusalii, ev. Matei, c 9, gl. 6,v.7.

dui>it (lînsnl doi orbi...1*

SOARELE
„Iu  Treraea aceea trecînd Tr u p, mers-au răsare:

1. 3 o: 28 B1. 
15. 3 o. 3*2 m

apune:
7 o 1* m. 
7 o. 13 mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADum. 14 Bonavent

15 Imp. Ap.
16 Rut
17 Alexe
18 Frideric
19 Aurelia
20 Pr. 1 lie

1 Cosmaşi Dam. ©
2 Vestmîntul Măriei
3 M. lacint
4 P. Andrei
5 P. Atanasiu
6 C. Sisoe
7 C. Toma

Luni
Maiţ i
Mere.

Umblarea vremii.
După calend po 1-10 ani).

Joi
Vineri
Sâmb,
Dumin a 8-a după Rusalii, ev.Matei, c. 14, g . 7, v. 8

Tftzut-a rsns popor mult..." ____
1— 9 bine, 10 —  14 

ploaie, 15-24 bine, 
ploaie şi vânt, 25 
bine, 26 vânt, 27 
ploaie mare, 28 29
ploaie, 30 31 bine.

,.In rremea aseea

Dum.

Luni
Marţ i
Mere.

21 Praxedis
22 M. Magd.
23 Apolinar
24 Cristina
25 Ap. lacob.
26 Ana
27 Pantelim.

Dumin. a9-a dupj Rusalii, <-v. Maici, c. i-4, gl. », v. 9. 
„In Tremea aceea uerolt-a Isns pe înviiţ ilcei 8iU...‘ “

8 M. Procopie J
9 M. Pancraţ iu

10 SS. 45 Mucenici 
11. M. Efrem
12 Proclu. Ilar.
13 Ad. Arch. Gavr

Joi
Vineri
Sâmb.ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La „Librăria  Na
ţ ională'“ Seb. Bor- 
nemisa în Oră ştie 
(Ssdssvăros) se a- 
fiă bogat deposit 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul 
de recvisite pentru 
cane clătii pre
cum şiptr. şcoli.

Se angajează 
totodată a întocmi 
biblioteci fa rti-  
culare. p ar  o chi
uie şi şcolar e în 
preţ de cor. 2S‘—, 
50 —, 100 şi ci. 
m. d , a ’egînd cele 
mai bune şi mai 
vir ate cărţ i pen ■ 
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 
nu convin celor 
ce comandă, le în 
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt

14 Ap. Achila

Dum.

Luni
Marţ i
Mere.
^meri

28 Inocent
29 Marta
30 Avdon

W oi£ ' eat
2 Porţ iune

15 M. Chiriac
16 M. Antinogerf^
17 f M. Marina
18 M. lac. si EmilianlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

19 A20 U)
Sâmb. 21 Cuv. Simeon ________
Dumin a lO~-adupâRusalii,ev Matei, c. 17, g'. l,  v. 10. 

„In rremea aceea s a apropiat cftlrft

Macrina,
Prorocul llie

3 August

j.■iib  un om

Dum.

Luni
Marţ i
Mere.

4 Ştefan
5 Dominic
6 Sch. la f.
7 Caietan
8 Chiriac
9 Roman

22 ţ  Maria Magd.
23 M. Trofim Fo&a
24 M. Cristina
25 f Ad. Sf. Ana
26 M. Ermolae 

Vineri 27 f M. Pantelimon 
Sâmb. 28 A. Prohor 
Dumin a 1 i-adupâ Rusalii,ev.Matei, c. 18, gl.2. v. 11.
,Zis-a 1)1 pilda aceasta: aoeman. împ. cerului omului tmpftrat ■ **

Dum.

\ Joi

10 Laurenţ iu✓

1.1 Susana 
@ 12 Clara 

13 Casian

29 M. Calinic
30 A. Sila
31 Drept Eudoch.

Luni
Marţ i
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IwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAUGUST (Mâsălar), are 31 zile.

ZilelecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a len d a ru l v ech iu j C a len d .n ou
SOAIELEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mere. 1 Scoat. ţ , 7 Mac.
2 S. Ştefan
3 C. P. Isachie
4 7 tin. din Efes.

14 Eusebiu
15 (i) Ad. N.
16 Rohu
17 Betram

răsare:
1. 3 o. 61 m. 

16. 4 o. 23 m.

apune:

6 o. 57 m. 
6 o. 13 m.

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumin. a 12-a după Rusalii,ev. Matei, c. 19, gl. 3, v 1. 
,,ln vremea aceea apropiatn-s'a elitră [sus un tinăr..." Umblarea vremii.

(După calcnd. pe 140 ani).Dum.
Luni

Marţ i
Mere.

5 M. Eusignie
6 (ţ )Schimb.l.faţ .J 19 Ludovic
7 M. Domeţ ie
8 M. Emilian
9 A. Matia

10 M. Laurent
11 M. Euplu

18 Elena

1-2 bine şi vînt, 
3-4 ploaie, 5—6 
bine, 7-8 ploaie, 
până la 14 bine şi 
vînt, 16-16 ploaie 
şi vînt, 17—27 bine, 
28 -29 ploaie, 30 
până la 31 b ne.

20 (t) Stef. R.
21 Ioana

Joi 22 Timoteiu
23 Filip
24 Bartolom.

Vineri
Sâmb.

Dumin. a 13-a după Rusalii, ev. Matei,c. 21, gl. 4, v. 2. 
.,Zis-a Domnul pilda aceasta: un om oare carele era stiipîn...“

Dum.
Luni
Marţ i
Melc.

12 M. Fotie
13 C Maxim
14 Pr. Micheiă
15 (ţ ) Ad. N. d. Dzeu 
10 M. Diomid.
17 M. Miron
18 Fior şi Lavru

25 Ludovic
26 Samuil
27 losif
28 Augustin
29 T. c. Ioan
30 Roza
31 RaimundihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La vL\brăriaNa- 
ţ ionalău Seb Bot- 
nemisa în Orăştie 
(Ssdszvdros) se a- 
fiă bogat depostt 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ-
n eşti şi tot fel ul de 
recvisite pentru 
cancelării pre
cum

©

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumin.a 14-a dupăRusalii, ev. Matei, c.22,gl. 5. v.3. 
„Zis-aPI pilda aceasta: asem.tniD. cer. om împ. care a fâ*ut nuntă...“

Dum.
Luni 
Marţ i 
Mere.

ÎS' pt.Eg.
2 Absolon
3 Mansbet
4 Rosalia 
5- Laurent
6 Mag no
7 Regina

19 M. Andrei 
80 Pr, Samuel
21 A Tadeu
22 M. Agatonic &
23 Mart. Lup.
24 M. Eutichie
25 A. Bartolomei

şi ftr. şcoli.
Se a ngajeasă 

totodată a întocmi 
biblioteci parti
cular e,p dr o chi- 
al e şi şcolar e în 
preţ de cor. 25 
50 ÎOO şi a. |
m. d , alegînd cele
mai bune şi mai j 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i \ 

convin celor 
ce comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumin. a 15-adupă Rusalii,ev.Matei,c. 25, gl. 6,v.4. 
„In rremea aceea ua legiuitor oarecare a'a apropiat...'*

Dum.
Luni
Marti
Mere.

8 (f) N. Mar.
9 Gorognie

10 Nicolae
11 Prot
12 Maced.
13 Matern.

26 M. Adrian
27 Cuv. Pimen
28 C. Moisi
29 (t)T.c. Sf.l. Bot@
30 P. Alexandru
31 Brîul Precestii

\

nu

Joi
Vineri



>

! ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2fwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA OlllJSzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i

;:

;

/

-



;ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

mYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASEPTEMBRE (Răpciune), are 30 zile.
i

■ ;* ' .i
Zilele cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC  a len d a ru l v ech iu | C a lcnd .n ou

i
I

SOARELE
14 Jn. s. Cr.1 f Sim. Stîlpnic.Sâmb. răsare:

L. 4 o. 53 m- 
15 5 o. 03 m.

apune:
5 o. 35 m 
4 o. 54 m.

Dumin. a 16-a după Rusalii, ev.Matei. c.25,gl. 7,v 5.
ducindu-se departe..,,Zis-a Dl pilda aceasta: un om oarecare i!

15 Nicodin
16 Ludmilia
17 Lambert
18 Toma Ap.
19 Ianuarie
20 Eustatiu
21 Mateiu

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

2 M. Mamant
3 M Antim
4 M Vavila
5 Pr. Zaharia
6 Min. Arch. M.
7 M. Sozont
8 Naşt. Măriei

Umblarea vremii.
(După calond. pe 140 ani). .3

Joi
1—2 bine, 2-3 

vînt şi ploaie, 4—5 
bme, 6 - 7 pl aie şi 
vînt, 8 Q bine 10 
bri mă 1—18 bine, 
19- 21 ploaie, 23 
zăpadă. 24 până la
27 vreme stricată,
28 - 30 vint şi frig.

Vineri
Sâmb.
Dum înaintea înălţ ării S. f, ev. Ioan, c. 3, gl. 8, v. 6.

s'a snit la ccr..,‘ ________

22 Mauriciu
23 Tecla
24 Gerhard
25 Cleofas
26 Ciprian
27 Cosma
28 Vecenslav

' ,i

i„Zis-a Domnul: nimenea nu

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

9 f Ioach. şi Ana
10 M. Minodora
11 C. Teodora
12 M. Autonom

„ 13 M. Cornelie ®
14 (f) înălţ . S. Cruci
15 Nichita Rom.

>

Joi
La „ Librăria  Na
ţ ională“ Seb. Bor- 
nemisa în Orăştie 
(Ssâssvâros) se a- 
fid to?at deposit 
de cdrţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul de 
recvlsite 
cancelării, pre 
cum

Vineri
Sâmb.

Dum. după înălţ . S f  ev. Marcu, c. 8, g . 1, v. 7.
„Zisa Domnul: eel-ce va vie dnpă mine...“

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

29 Mihail
30 Ieronim

1 Oet. Ren.
2 Leodgar
3 Candid
4 Francisc
5 Placid

16 M. Eufemia
17 M. Sofia
18 C. Eumenie
19 M. Trofim
20 M. Eustat'e 
.21 C. Codrat 
22 M. Foca

pentru

1şi ptr. şcoli.
Se angajează 

totodată a întocmi 
biblioteci parti
cular e,p ar  o chi- 
ale şi şcolare în 
preţ de cor. 25—, 
50—, 100— şi a. 
m. dalegînd cele 
moi bune şi mai 
variate cdrţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cdrţ i 
nu convin celor ce 
comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

cJoi
Vineri
Sâmb.
Dum a 19-a aupă Rusalii, ev. 1. d. Luca, gl. 2, v. 8. 

,.In vremea aceea sta [sus lîngfl. lacnl Genlznretnlui.___

Dum. 23 + Zemis 1. Bot.
24 M. Tecla
25 C. Eufrosina
26 ţ Ad S. Ioan ev.
27 M. Calistrat ©
28 C. liariton
29 C. Chiriac

6 Bruno
7 Iustina
8 Brigita
9 Dionisie

10 Francisc
11 Emilian
12 Maximii.

1Luni
Marţ i
Mere.

'
\

Joi

îVineri
Sâmb.

i

Dum. a 20-a d. Rusalii, ev. 2 d. Luca, gl. 3, v. 9. 
„ZlB-aDomnnl:precnm vă. este voia flă facă vonfl. oamenii...**

4

| 13 ColomanD um . 30 M. Grigorie

t

13.
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=wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

OCTOBRE (Brumârel), are 31 zile.

Calend. lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnouZilelecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a len d a ru l v ech iu
SOARELE

14 Callist
15 Terezia
16 Gal
17 Hedwig
18 Luca
19 Ferdin

1 A. Anania
2 M. Ciprian
3 M. Dionisie
4 P. lerotei
5 M. Hatition
6 t A. Toma

Luni
Marţ i
Mere.

răsare:
1.5 o. 2 ' m. 

15. 5 o. 51 in.

apune:
4 o. 21 m. 
3 o. 56 m.

Joi
Vineri
Sâmb. Umblarea vremii.

(După calend. pe 140 ani)»
Dum. a 21-a d. Rusalii,ev. 3 d. Luca, gi 4, v. 10. 

„In vremea aceea mergea Isus înlr'o reiate..."
1—4 vintşi frig, 

5 1 >binel3p'oaie,
14-i6 frig şi ză
padă. 17-19 nor, 
20 23 bine, până
la 26 mtstej. t, 27 
pană la 28 cald, 29 
până la 30 meste
cat, 31 frig şi ză
padă.

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

20 Vendelin
21 Ursula
22 Cordula
23 loan
24 Rafail
25 Hrisant
26 Armând

7 M. Sergie
8 C. Pelagia
9 ţ  A. lacob

10 M. Eulampie
11 f A. Filip
12 Muc. Prov.
13 M. Carp

Joi
Vineri
Sâmb.

Dum. a 22-a d. Rusalii, ev. 4 d. Luca, gl. 5. v. Îl.  
„Zisa Domnul pilda «ceastu; eşit-a Bfun&uătoiul...“ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La „Librăria  Na
ţ ionalău Seb Bor- 
nsmisa in. Orăştie 
(Ssdssvâros), se a- 
fiă bogat deposit 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul dc 
r  ecvisite pentru 
c ane el ăr ii, pre
cum

14 (+) C. P a rasch iv a

15 M. Lucian
16 M. Login
17 P. Osie
18 A. E. Luca
19 Pr. Joii
20 M. Aitemie

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

27 Sabina
28 Simeon
29 Narcis
30 Claudin
31 Wolfgang

1 N«t .t  Sf.
2 Pom. Răp.

Joi
Vineri
Sâmb. c

Dum. a 23-a d. Rusalii, ev. 6 d. Luca, gl. 6, v. 1 
„In vremea aceea venit-a fsus cu corabia.. şi ptr. şcoli.

Se angajează 
totodată a întocmi 
biblioteci parti
culare, p ar  o chi-
ale şi şcolare în
preţ de cor 25 —,
50 -, 100 — şi a.
m. d, alegînd cele 
mai bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unele cărţ i 

convin celor 
ce comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

21 C. Ilarion 
.22 P. Averchie
23 Ap. lacob fr. Dlui
24 M. Aneta
25 M. Mărci an
26 (t) D um it r u

27 M. Nestor

3 Hubert
4 Carol
5 Emeric
6 Leonard
7 Engelbert
8 Gottfried
9 Teodor

Joi
Vineri
Sâmb.\

Dum a 24-a d. Rusalii, ev. 7 d. Luca, gl. 7, v. 2. 
„in vremea nceea venit-a nn om la Isns..."

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

28 M. Terenţ ie
29 M. Anastasia
30 Zenovie
31 A. Stachie

10 Andrei
11 Martin
12 Cunibert
13 Stanislau

nu
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.wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NOVEMBRE (Brumar), are 30 zile.
:

ZilelecbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a len d a ru l v ech iu C a len d .n ou
SOARELE

1 Cosma şi Damian
2 M. Achindin
3 M. Achepsim J)

Joi 14 Venerant
15 Leopold
16 Otmar

răBaro:
1. 6 o. 12 m. 

15 7 o 29 m.

apune:
3 o. 24 m.
4 o. 06 m.

Vineri
Sâmb

2

Dumin a 25-a d. Rusalii, ev. 5 d. Luca, gl. 8, v. 3. 
„Zis-a Domnul: era un om oare-carcle bogat."

Umblarea vremii.
(Dtip&  calend. de 140 ani).4 C. loanichie

5 M. Galation
6 P. Pavel
7 SS. 33 martiri

17 Grigorie
18 Odo
19 Elisaveta
20 Felice
21 Intr. Născ.
22 Cecilia
23 Clement

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

1—4 ger, 5 moi
nă, 6—14 stn n, 15 
zăpadă, 16—20 nor, 
21—30 ger.

8 (f) Ar. M. si Gavr.
9 M. Onisifor

Joi
Vineri
Sâmb. 10 A. Erast.

Dumin. a 26-a d Rusalii, ev. d. Luca, gl. 1, v. 4. 
„In  Tremea aceea venit-a un legiuitor la Is u bihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALa „ Librăria  Na- 

fionalău Seb. Bor
ti  emisa în Orăştie 
(Ssdssvăros) se a- 
fid bogat deposit 
de cărţ i literare 
şi ştiinţ ifice româ
neşti şi tot felul de 
reivis te pentru 
cane el ării, pre
cum şi ptr. şcoli.

Se angajeasă 
totodată a întocmi 
biblioteci fa rti-  
cu lare. parochi- 
a l e şi şcolare în 
preţ de cor. 25 —, 
50—, 100-— ş■ a. 
m d. a'egtnd c le 
mai bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru această sumă. 
Dacă unde cărţ i 
nu convin celor 
ce comand!, le în
locuieşte cu altele. 
Serviciu prompt.

11 M. Victor
12 S. Ioan
13 ţ  Ioan Cris.
14 f A. Filip
15 M. Gurie
16 A. E. Mateiu
17 P. Grigorie

24 Ioan Cris.
25 Catarina
26 Conrad
27 Virgil
28 Sosten
29 Saturnin
30 Andrei

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

®

Joi
Vineri
Sâmb.

Dumin. 2 27-a d Rusalii, ev. 9 d. Luca. gl. 2, v. 5. 
,.Zis-a Domnul pilda aceasta: unui om bog .t foarte...*

•*c-

18 M. Platon
19 P. Avide
20 C. Grigorie
21 (y) Intr.în bis.
22 A. Filimon
23 P. Amfiiochie
24 C. Clement

1 Dec.Elig.
2 Bibiana
3 Fr. Xaver
4 Barbara
5 Sava
6 Nicolae
7 Ambrosie

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

c

Joi
Vineri
Sâmb.

\ Dumin. a 28-a d Rusalii, ev. 13 d. Lnca, gl. 3, v. 6 
„In vremea aceea un o n oare-care s'a apropiat cfttrit lsua...“

25 M. Ecaterina ©
26 C. Alipie
27 M. Iacob
28 C. Ştefan
29 M. Paramon
30 f Ap. Andrei

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

8(f) Zem. N. 
9 Leocadia

10 ludita
11 Damascen
12 Maxenţ ie
13 Lucia

Joi
Vineri

- ir i
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DECEMBRE (Indrea), are 31.

Zilele cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC a len d a ru l v ech iu | C e len d nou

| 14 Nicasie

Dum. a 29 a d. Rusalii, ev. 14 d. Luca gl. 4, v. 7.
cînd s'a apropiat isrs de lerihon...*1

15 Celian
16 Adelainda
17 Lazar
18 Graţ ian
19 Nemesie
20 Liberat
21 A. Toma

SOARELE
apuuo:
4 ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo. 12 m. 
4 o. 09 m.

răsare:
1, 7 o. 48 m. 

16. 7 o. 57 n .

1 Pr. NaumSâmb.

„In vremea aceea

2 Pr. Avacum
3 Pr. Sofronie J
4 f Varvara
5 C. Sava

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

Umblarea vremii.
(După caloml. pe 140 ani).

1 ger 2—4 moi
nă, 5-6 bine şi frig, 
7—8 zăpadă, 9 nor, 
10—11 frig. 12 vînt 
tare, 13—15 meste
cat, 16 sen n. 17 ză
padă, 18 vifor cu 
zăpadă si ger, 19 
moină, 2 —25 ger, 
26 vînt dela apus, 
27—28 zăpadă, 29 
până la 31 puţ in 
mai ca d

Sf. Nicolae 
AmbrosiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joi
Vineri
Sâmb. 8 C. Ipatie

a 30-a d. Rusalii, ev 10 d. Luca, gl. 5. v. 8.
învăţ a l8U3 într’nna din sinajrognri...1'

Bumin.
„In vremea nceea

22 Dimitrie 
‘23 Victoria 
24 Ad. şi Eva 
25(+) N.Dlui
26(+)Stef. “
27 E. loan
28 Copii nev

9 f Zem. S. Ana
10 M. Mina
11 C. Daniil
12 f Spiridon
13 M. Axentie
14 M. Tirs
15 M. Eleuter

puni.
Luni
Marţ i
Mere.
Joi R
Vineri
Sâmb.

La „  Librăria  Na-
___________-________ , — , , ţ ională“ Seb. Bor-
Dum. a 31-a d Rusalii, ev. 11 d. Luca, gl 6, v. 9 nemisa ,*w Orăştie
„Zis-a Dl pilda aceasta: nu om oare-care a făcut -ină mare...,‘ (Szdszvdros) se a-

29 Ep. Toma \fn bogat deposit
30 David 1 de cărţ i literare
31 Silvestru I şi ştiinţ ific gomă- 

nes ti Ş1
j de recvisite pentru 
| cancelării, pre- 

şi ptr. scoli. 
Se angajează 

totodată a îr tocmi 
biblioteci parti
culare p ar  ochi
ul e şi şcolare in 
preţ de cor. 25' - , 
50—, 100 — şi a.
m d., alegînd cele 
mai bune şi mai 
variate cărţ i pen
tru cceastd sumă. 
Dacă unele cărţ i 
nu convin c-^or 
ce comandă, le în
locuieşte cu altele. 
Serv citi prompt.

16 Pr. Ageu
17 Pr Daniil
18 Sebastian
19 M. Bonifaciu
20 M. Ignatie
21 M. luliana
22 M. Anastasia

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

c
1 Ia n .1913
2 Macarie
3 Genoveva
4 Tit

Dum. înaint. NaştDlui, ev. Matei, c 1,gl 4, v 7.
Ini lui Ib h s Christos..*'

Joi
Vineri
Sâmb.

cumYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
*

..Cartea nea mo

5 Telesfor 
6(f) Epif. 
7 Isidor 
8,Severin 
9 Iulian

10 Pavel
11 Higiu

23 40 Martiri
24 M. Eugenia
25 (f) Naşt. Dlui Q
26 (f) S. N. de Dzeu
27 (f) Archid. Ştefan
28 20 mii Martiri
29 Cop. uc. d. Ir.______________

Dum. după Naşt. Dlui, ev. Matei, c. 2, gl. 8, v 11.
„Iară dacă «’ m cina fllozofll. lată îngerul Dini.. “ _____

Dum.
Luni
Marţ i
Mere.

\
Joi
Vineri
Sâmb.

12 Ernst
13 Tlarie

30 M. Ahisia
31 C. Melania

Dum.
Luni
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XOwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA TI Ţ E

— Economul cuminte îuainte de a-’şi eumpilra garnitură de îmblătitcu motor, 
cere catalog gratuit dela llerczrg Artur, Badapest, Lehel ut 10 Telep jVr. 34.

— Greu pedeapsă aşteaptă pe ctl-ce. crezînd căi trece morbul de sine, îşi ne- 
gligă boa a. Insănătoşarea atunci e mai sigura cind boala sa lecueşte dela început. Tusa, 
durerea de ptpt, răgaşalii, asudatul de noapte, siabia, pot fl semnele şi cauzele oftice!. 
De vei avea astfel de semne, grăbeşte a-ţ l pro.ura Siropul de miere de soc al lui Orkeny, 
care împiede A dezvoltarea morbului, 0 sticla de proba costă 3 cor., ptich mare 5 cor. 
ori comandă ţ i tnni bine cu romb ursă 3 sticle francate cu 15 cor., dtln Orkeity llugâ, far
macist. Budapest Tokolvi ut 2S Kozpont Kr. 89. - Toc de aici poţ i cere: „Pilule de plante" 
cel mai bon lea*. de mînat şi curăţ ire a sîngelni, 90 fiieri. - .,intireumaticum“ pentru 
podagrâ si reumă, 1 or. — Prav dt Migrenă contra durerii de cap, 1 cor. — „Antfsn- 
dor*1 contra asudatului de mâni şl picioare, 1 cor. - „CoraethyP* coiura ochilor de 
găină, 1 cor.

I
ţ

•r

I N S E R T IUNI  %
,YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A

X O ITTE

— Mărturisim că suntem adevărat veseli, că nu tuşim, nu suntem răguşiţ i, cu 
trocnă, nu avem tulburări la respirat, dureri îu piept, junghiuri etc, dccînd folosim 8i- 
rnpul Zagorian d e.pcpt contr'9 tusei. Iniluinţ a iritant asupra întreg trupului, 
ajntă mistuirea,etc. 2 sticle franco 5 cor. core la: Eugen V. Fellcr d n Stubica. >'r. 397 

— Ifi  stă în putere a te scăpa de defectele ce lc are pielea de pe obraz, iar 
de-'ţ i cade parul, ori încărunţ eşte, ţ l-1 poţ i mântui. De vei folosi pentru delăturarea pis 
truelor, petelor roşii otc. aliQa pentru faţ ă a lui Srhneidcr (costă 1 cor.) precum şi săpu
nul fcoslă 1 cor.),. Scapi de metreaţ ă folosind spirtul american de păr, alai Schneider 
(costă 3 cor-), care împiedecă căderea şi încărnnţ irea părului. Cele mai de încredere lea
curi pentru frumseţ ă sunt alo farmacistului Schueider lozsef Rcsicza, Foter A'r. 670. Cere 
o carte gratis.

\

A — Maşinile de îmblătit cu motor ale lui Kăllal L., sunt cele mai căutate în
întreagă ţ ara, căci sunt cele mai simple, şi economii le pot uşor purta. Premiate 
la toate expozfziile. Multe sute de maşini purtate cu motor de benzin, mergîud uşor, dela 
el umblă în toată ţ ara. Catalog dc preţ uri cereţ i la Lud. Kâllai, Budapest, Gyâr u. 28.

*zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Noi arătăm aici eminentul »EIsa Fluid* alui Feller, cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAca re 
precum roi înşine n e -am convins, e alinător de dureri, 
vindecător, întăritor de muşchi şi vine, cu efect la 

slăbiciunile membrelor corpului şi 
la aprinderii Vindecă gihtul, r eu - 
ma, chiar şi boale învechite, ner- 
vositatea, etc. etc., are efect în
viorător şi te face iarăşi activ, te 
scapă de multe boale aici neamin
tite. »Fluidul Elsa< alui Fel ier să 
foloseşte cu efect minunat şi con
tra tusei, răguşelei, catar, eic. etc. 
Veritabil numai dacă fiecare sticlă 
poartă numele „Feller“ . A să pro 
cura prin fabricantul farmacist de 

Curte E. V. Feller în Stu- 
biea, Maiktplatz Nr. 397. 
(corn. Agram), 2 sticle mici 
sau 6 sticle duple, sau 2 stic
le speciale 5 cor., 24 sticle 
mici sau 12 sticle duple sau 

4 spec. cor. 8 '6 0 şl 48 
stic. mici. 24 sticle du
ple sau 8 stic. sp *c. cu 
16 cor. franco. - Cit de 
respingători sunt oa-

5,

«Bife—-.... -
.-:^.;vânecurăţ enii. Reco i.an-

d&ţ i-le spre folosire ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApomada de faţ ă alui Feller cu marca 
.,Els&“  1 tigze 2 cor., 2 tigăi franco 5 cor., mai departe să 
pun borax 1 buc. 80 fii.,  săpun de Ulii  1 buc. 1 cor. Faţ a 
devine gingaşe, pielea moşie ca «tiferu?. Vă recăpătaţ i 
părul nu căpătaţ i chelie dscă folosit'1 pomada de păr alui 
Feller cu marca „Elsa ‘ . Face părul sspru şi israt, moale, 
elastic, dă părului tn luciu şi culoare originală, şi împe- 
decă căderer. O tigae nr. 1 costă cor. 1 60, nr.2 (sortă mai 
tare) 3 cor. A s p procura dela F. T7. Feller în Stubica, 
Kiarktplats Nr. 397. (comitatul Agram).lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r
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IN i i wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o s to m o i b u nA  m ax im i  e le î m  b  I  f t  t i  t  co

^ MC O T O K
d o b en / iu  s-* i o l ou b ru t,  ca rD î4 1 )AL “  ! ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Preţ uri ieftine, plu
tire uşoară în rate. 
Caranţ ă deplină. Ce
reţ i catalog de mo

toare.
Facem şi schimburi.

H E R C Z EG  A R T H U R , B u d a p e s t
T^ehcl-utcza IO. Tel«‘p 3<1._________________

săpunului şi alifiei lui Schneider,
pot mulţ umi, că au scăpat de pistrui, creţ e, 
pete de soare, urme de vărsat, mites- 
seuri, nas roşu şi tot felul de necurăţ enii a 
pielii de pe faţ ă, mâni şi grumazi, etc.

Ccmandele să 
ţ in în se.ret şi 
să trimit cu în
toarcerea poştei 
direct din fabrică 

B r tt r î n i  
ş i t in e r i

întrebuin ţ easi 
bucuros săpunul 
şi alifia Schnei
der; tabrica ia 
deplină ga- 
p anţ ă, că nu e 
stricăcioasă, nu 
face faţ a sclipi- 
cioasă, ca alte 
alifii.

de Iote şl mu
ieri n u m a i

Cine foloseşte 
odată alifia lui 
Schneid r, în cî- 
teva zile să în
credinţ ează de s- 
fectul ci minunat 
M u lţ im e d e 
sc r iso r i dc 
in 11! ţ uinită.

Toţ i cetitorii 
acestui Almanah 
pot căpăta gra- 
tU şi fără r.ici o 
cheltuială.
o oiirlc, 

dacă îşi trimit  
adresa farmacis
tului Schneider.

&

P reţ u l a li f ie i ş i săp u n u lu i „ S ch n e id e r " :

1 borcan mic 1 cor. 1 borcan mare 2 cor. 1 cutie puder 2 cor. 
„ mici 5 „ 6 „ mari 10 „ 1 săpun ... 1 „

A l.f i*  ş i săp u n u l lu i  S ch n e id er să p o t căp ă ta nurr.al d e !a

Iosef Schneider, farmacist,
RESICZA. Foter TVi-. 670.

-

6

1



Motoarele lui Kâllai „LAJOS“ n’au păreche!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
”o lkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA!_

O

„Toată lumea Stie“ fă numai motoarele vestite aie I g
11 __________* lui Kâllai cbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„ L A J OS“  sunt I £

cele mai corespunzătoare pentru economii 
Distins cm ÎS jncdfllll  <lc rtur!

Q-

_c d
CD

3•55-
.t=r

CD-

Kâllai Laios fabrică de motoare
—  V— . Budapest, VI.. Gr ir  ntra nr. 28.

Garanţ ă deplină pentru îmblătitl

E 3ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB E.
O"C'clema! nouă 

fini dtttnblătlt cu 
motor do bonzi)i fi 
de alt Ctrl  c ă, cu 
două curăţ itonre!
NOUTATE! Pu

terea motrice 
mai ieftina! Preţ uri 
mici te rate!

Desp&rţ ămînt den 
sel)it peutr inaş ni 
economice. Maşini de 
sămănnt de tăiai pae 
şi napi. Maşini folo
site să primesc în 
schimb. Cat. gratis.

SEYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•C ® 

o

Sş

t/f a-
3

eJ .D
O S

i'
CD

Tk. ceaCD
A O.

38
=3

I ,
'E 5E Cea mai simplă şi mai desâvîrşită ma

şină de îmblătit cu motor. Motoarele 
acestea le poate mâna ori-şi cine uş r 
fără maşinist şi se pot întrebuinţ a şi 

pe la căsile acoperite cu pae.
maşini de imblStiţ eu motor întrebuinţ ate cu succes 
splendid In toată tara, dovedesc Cucerirea motoarelor 

’K.ăllal, deci vă rocomandă in deosebi aceste motoare ocon şl proprietarilor.

3CD

CD
-<5.O

Q_CD
CD115

“O

3o Peste 1000 o-

s-g-. n • tea mai bună doftoric t \t a •

Tuberin ddr p lumam

iPână acum e neîntrecut 
mijloc contra tusei, durerii de 
piept, influenţ ei, guturaiului şi 
lipsei de sînge, precum şi pen
tru întărirea copiilor 
slabi, râmaşi îndărăpt cu 

crescutul şi oimenilor slăbă
nogi. O mulţ ime de laude dela 
medici. O sticlă K 2.50, 3 sti
cle K 7.50 şi să trimit franco.

Le trimite pe Ungă ramburs preparatorul

I Orkeny Hugo, Tuk8bâsL BuK&pont sT'
să folosim, primeşte ori şi cine gratuit.Instrucţ iune cum
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lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA5wvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fără bani!

Nu costă nimici

Ori-cine cere, primeşte de cinste o cutie cu 

medicină contra reumatismului!

Ani de zile am suferit de reumâ şi nici un leac nu ’mi 
ajuta; cînd din întîmplsre, am aflat un leac prin amestecarea 
alor 5 feluri de materii, cu totujui nesiricăcioase, care m’a 

vindecat în timpul cel mai scurt 1 Am cer
cat să ajut cunoscuţ ilor bolnavi de reumă, 
ba şi bolnavilor din spital, şi medicina a 
avut un efect atît de bun, că doctori ves
tiţ i au fost sil ţ i a recunoaşte, că leacul 
meu vindecă la sigur!

De atunci am tămăduit multe sute 
de reputincioşi, cari nici îmbrăca nu să 
mai puteau, bătrîni de 60—70 anii

Sunt aşa de sigur de reuşită, că rn’am 
hotărît să împart gratis, mai multe sute 
de cutii, ca să fie ajutaţ i şi alţ ii cari sufere.

Medicina aceasta e de un efect uimitor, 
vindeca pe deplin şi astfel de bolnavi, pe 

din cauza rouniei ia ctiT\ doctorii şi spitalele i-au declarat 
incurabili.

Bani nu îţ i cer, ci dâ-’mi adresa să-’ ţ i trimet o cutie 

de cinstei Dacă ţ i-ar trebui apoi mai multe, preţ ul va fi  

foarte moderat. Nu fac avere, ci să ajut celor-ce suf?r. 

Scrie o carte poştală pe adresa:

.<

NI. E. TRAYSER, 759, BANGOR HOUSE, 
SHOE LANE, LONDON, ANGLIA.

©ori© pe Cart© poştala de IO filerl, pe epistola 
pune marcă de 25 illerl.

Dacă vrei să mai foloseşti leacurile acestea, leNB,
comandă la doctorul sau la farmacia de acolo.



F rum se ţ awvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA e b ogă ţ ie !

Malte fete, neveste şi bărbaţ i, să simt nefericiţ i 
din pricina, că pielea feţ ei lor nu este curată, ci e plină 
de pete, bubiţ e. Ce să facă ca să scape pe neplăcerea a- 
ceasta? Astăzi deja nu e mai mult secret, că cele mai multe 
din damele cele frumoase, cu feţ e ca de îngeri, precum şi 
domnii cu faţ a curată, folosesc „ ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACrema de mandul+benssoe 
a lui Demeter, apotecarul din Orăştie". Nenumărate 
epistole din recunoştinţ ă laudă efectul miaunat al acestei 
creme!

Crema-Demeter ne scapă de necurăţ eniile acestea de 
pe faţ ă, făcînd pielea curată, aibă ca zăpada şi frumoasă, 
fină. Conserveazâ pielea, ba chiar şi creţ ele le delăturează. 
Preţ ul unui borcan de „Crem6 mandula-benzoe" este 60 fii.

Săpunul de benzoe mygdale. Săpun excelent pen
tru toilette. E preparat din ingredienţ e toarte fine, şi din 
mirosuri plăcute de flori. Albeşte şi netezeşte pielea Pr.70fil.

Poudre-Veturien. Acopere foarte bine, încît nici nu 
să observă că faţ a este pudrată. întrebuinţ ată pudra cu 
creamu' de benzoe mygdale, scuteşte de urmările neplăcute, 
ce altcum ar cauza vîntul si razele soarelui. Este în co
loare albă, roza şi galbmă. Preţ ul 1 cor.

Veturien-Parfum. Veravioletta, cel mai fin parfum 
de viorele, lăcrămioare şi scumpie (iorgovan). Preţ ul P60 fii.

„Ideal 11, cel mai nou parfum. Preţ ul 2 cor.
Apa de gură „Cremsier", (albă sau roşie), 

delăturează durerea dinţ ilor, întăreşte dinţ ii şi gingiile, 
Prin întrebuinţ area apei acesteia, să delăturează mirosul 
neplăcut şi greu din gură. Folosind’o cu Draful de dinţ i 
„Cremsier", face dinţ ii foarte frumoşi albi. Preţ ul 80 fii.

Praful de dinţ i „Cremsier", Preţ ul 70 fii.
Perii de dinţ i, fine. Alegere mare, în diferite preţ uri.
Esenţ ă de China. Contra căderii părului, cu rezul

tat foarte bun. Preţ ul HO fii.
China tannopomada. Pentru creşterea pârului. 

Preţ ul 70 fii. — Oleu de nucă. Extract de nuca oleica, 
pentru conservarea părului. 1 sticlă 80 fiU

Ma» puţ in decît preţ de 2 cor. nu să trimite prin postă. 
La comandă de 10 cor. merge francat.

Toate acestea le găsiţ i la farmacistul:
Cornel Demeter, înOrăştie — Szâszvâros.



vieţ iiwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pămînteşti
ne sunt croite la toţ ii După voia lui Dzeu unul mai de 
grabă, altul mai tîiziu îşi stirşeşte zilble. Nesiguranţ a vieţ ii 
e un motiv destul de mare ca să ne grijim de sănătate, 
şi că aşa de malţ i oameni să prăpădesc în floarea vieţ ii, 
de cele mai multe ori cauza e negrija de sănătate. Aproape 
tot al doilea om tuşeşte, are faţ a palidă, adus de spate, 
cu genunchii tremurători. La mulţ i să ascunde în pept cel 
mai periculcs duşman: boala de plămâni, care duce la 
moartei

Boala aceastagroaz - 
nică să iveşte în
cet, trimiţ îndu-şi 

înainte semnele, ca: 
tusa, influenţ a, 

durerea de pept, 
asudatul noap
tea etc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

;

Omul nici nu 
visează că la spa
tele acestei b oale 
periculoase să * 

ascunde boala 
de plămâni, 

care desparte pe 
mamă de copil, 
pe nevastă de 

bărbat etc.

Facem atenţ i pe toţ i, ca în asemenea cazuri imediat 
să-’şi procure Sirapal veritabil de coaje de tei, alui ihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrkeny 
care cu efect sigur delătură durerile am ntite.

O stnlă de probă 3 cor,, mare 5 cor., 3 sticle mari pe 

lingă rambnrsă 15 cor,, trimite preparatorul:

Orkeny Hugo, farmacist,
Budapest, TftkOlyi  ut, Kftzpont 89.

--

?

Tot aici să pot procura următoarele preparate excelente:
Antireumaticum, contra reumei şi podsgrei ____K 1.
Praful Migren, contra durerii de cap 
Antisudor, contra asudatului de mâni şi picioare . . K 1. 
Ot'emâ de mărgăritare, cea mai bună pentru 

delăturarea petelor de pe obraz şi pentru de- 
lftturarea altor necurăţ enii de pe faţ ă. 1 cutie . . . K 1. 

Coraethyl, cel mai sigur stîrpitor de ochi de găină . K 1.

. K 1.

î-BiBLlO- ■* 
tSUNI 
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