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FROLOGÜ.
Ilomo sura; humani nihil a me alienum puto.

Terentius.

Omü surnü; şi în ceia ce privesce pe omü, nimicö nu póte 
sa fiă pentru mine o afacere străină.

Terentius.

Gel ce scrie aceste ronduri, a intrat în al 70-lea An al viueţei sele : o etate destul 
de înaintată spre a fi putut observa cu sânge rece fasele prin care trece omenirea în a- 
cest secol al X lX -lea  al Erei Christiane.

Când ’mi a venit ideia de a'ml descrie trecutul ’mî-am dşisu:
„A şi descrie cineva viüéta şi fasele prin care a trecut ca om de la nascerea seci, 

cred,u că nu este un lucru uşior, şi acest fapt nu trebue a se considera nici ca o vani
tate, nici ca o pretenţiune de a fi lăudat.

Mulţi póte ar dori a face acésta, dér nu toţi pot avea timpü, pacienţâ şi ăisposiţi- 
une de a începe o descriere retrospectivă întinsă şi fidelă, care să conţină un timp mai 
lung de o jumătate de secol.

Activ tot d’auna, inspirat adeseori, contemplätoriü minuţios, am avut avantagiul de 
a’ mi nota ori-ce accident în cursul viueţei melle.

Am căutat tot-d’auna■ de a observa ori-ce lucru cu scrupnlositate ca să’lîi înţeleg bine, 
spre a nu fi încellat în aprecierile mele.“

Şi am adăogat:
„Ca ce crimă aşiă comite, décá aşiii lăsa în urma mea un tablou fidel în ceia ce

rne privesce personal, spre a’ lă privi ori-cine ; séü, o descriere consciinţiosă a activităţii 
melle în viuâţă, spre a fi citită ca o lectură de petrecere, privind ca într’o oglindă vechiă 
ce represintâ trecutul unui om ?

Este bine, şi chiar o datoriâ morală, cred, ca fie-care om să-şi f'acâ o Dare de sémá 
de faptele sélle în viuăţă, lăsând posterităţii o urmă despre esistenţa sea în lume.

Om sum, şi ca om trebue să fi avénd şi defecte, „E rrare humánum est“ . D e voiţi 
fi avut şi fapte bune, nu trebue nici pe acelea a le lăsa neînregistrate la Capitalul moral 
al vineţii melle.

Ca om, am fost în contact cu differite persóne ; am trecut prin multe circumstanţe 
sociale; am participat la multe evenimente şi am lucrat consciinţios în sphera mea pe 
cât mî-a fost posibil;  în descrierea ce fac însă, vorn fi mai pre sus de persóne, ori-cine 
ar fi eile ; voiu considera numai faptele bune, salutarii, pentru care este lăsat omul pe 
pâment.

Cei ce mé vom  citi me vom  judeca şi vor da sentinţa, décá am fost vătămătoriu. 
séu folositorii/, societăţii în care am trăit.

Astăcţi sum în viueţâ, mâne póte nu voiű mai fi ; dér prin  acéstá modestă operă 
vom să constat, că am existat şi eü în lume până aprbpe de finele secolului al XlX-lea.

A U T O R U L .



I.

Fascerea. — Studiul. — Prima carrieră.

rJLm ve<jut lumina pilléi pentru pri- 
ma oră în 2 Septembre 1826, la 9 

ore antemeridiane.
Locul meü natal a fost Braşîovul ( Co

rona, Cronstadt) Cetate în Transylva- 
nia, ce are forma unui triunghiü, situată 
între muntele „Tîmpa“ şi délurile „Costa 
Prundului“ şi „După Grădini“ care for- 
meză conturul triunghiului, de pe alle 
cărora înălţimi se vede Oraşîul întreg, 
ca din sborul paserii.

In acest mare triunghiü era coprinsă 
şi casa părintescă, îmbrăţişată în drept a 
de o stradellă amphiteatrală, iar în stânga 
de un pârâiaşul cristalin ce se putea sări 
cu piciorul.

Ea forma un frontispiciü ce avea în 
faciă o movilă, pe care era clădită Bise
rica de ritul orthodox, din Suburbia su- 
perioră a Cetăţii, al căreia Patron este 
„Santa Treime“ .

In curtea bisericii spre partea dreptă 
era o săpătură cât ţinea lungimea acestui 
edificiü, avénd forma unei canapele de 
verdeţă ; acesta era locul meii de predi- 
lecţiune pe care şedem, privind la sglo- 
bivii mei conscolari cum se jucau; aici 
stetem singur în tóté cjillele când voiémü 
a’mi învăţa lecţiunile pe care le învăţam 
forte eurénd. Era ceva mysteriös, căci 
acâstă posiţiune pittorescă influinţa aşia

de mult asupra memoriei melle, mé in
spira atâtă de admirabil, încât nici odată 
funcţiunea intelectuală nu mă refusa.

A h ! dulci sunt suvenirile copilăriei !
La casa părintescă, situată în facia 

porţii Bisericii, ’mî alesesem una din- | 
tre ferestri, locul meu de plăcere, de unde 
privém spre drepta înălţimea turnului 
Bisericii; iar de-a stânga „Costa Prun
dului“ , alle cârei pole nu erau mai departe 
ca de 90 paşi, dincolo de părăîaşm. Solul 
delosü era petros; singura verdeţă era 
puţina vegetaţiune, pe care o păscea oile 
şi mieii păstorilor trecători.

Eram micü ; avém póte numai 5 Ani
şori. Privém tabloul natúréi ce mi se 
presenta ochilor; de multe ori mă simţâm j 
transportat în regiuni superióre, şi nu- j 
mai murmurul părăiaşiului repede-cur- 
gétoriü mé deştepta din când în când ca 
dintr’un vis.

Stând la ferestră, ’mî plăcea să am 
înaintea mea tot d’auna câte o carte deş- 
chisă, fără ca să fi sciut însă a citi; câci 
de şi regretatul meu părinte medita şi 
acasă câţi-va şcolari, fiind Profesor, dér 
etatea mea nu putea să aibă a face cu i 

■ asemenea cârţi, necum cu Abecedare; ci j 
privém numai la mărimea şi forma lite- j 
rilor ce vedém prin cârţile Elevilor, fâră 
a se ocupa cineva serios de a’mi spune 
şi a cunósce sunetul literilor, fiind încă 
prea micü.
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Intr’o 4i pe dupé amiadi, stând dupé 
obiceiul meü la feréstra cu o carte în- 
nainte, íncepuiü a imita citirea, pronun- 
ciând cu voce ceia ce nu era scris; câci 
credem, cä cine are o carte în mână, 
privind într’ânsa, póte spune orî-ce, şi 
agia citém înainte, eü învăţiatul! !....

Cuvintele ce am pronunţat tare eraţi 
următorele : De când aii luat Turcii Ţa- 
rigradul de la Greci. — Eü absorbit cu 
quasi-citirea mea, nu sciém, că regretata 
mea Mamă era la spatele meu şi asculta 
ce spuném. Privi în carte pe unde arătam 
cu degetul, gi vetju, că ceia ce spuném 
era şi scris. Aurind la spatele meü o 
mişcare, íntorseíü capul gi văţluiii cu sur
prindere pe Tatăl meü gi pe Mama mea 
observând ocupaţiunea mea.

Tatăl meü mé îndemnă a continua cu 
citirea, şi spre mirarea lor vecjură că ci
tém ceia ce era scris. Mé sărutară arnen- 
doui, gi iată că sciém citi, eü unicul lor fiü.

Nici eü nu sciü cum; dér ’mî-aduc 
bine aminte, că ceia ce se numesce as- 
tă<|i silabisare eü nu am învăţat nici o- 

J dată. Nici astăzi nu pot să ’mi explic 
cum am început atunci a înţelege ce este 

i citirea necum silabisarea, gi acésta pen
tru mine este un myster. Nu cutez a mă 
pronuncia asupra acestui subiect, dar las 
altora a discuta acestă enigmă şi a’mi spu
ne şi mie, cum voiü fi învăţîat să eitescü.

Indrăgissem mult cartea aceia care era 
' cu litere cirilice, gi avea pe scorţă un 

Tabloü, representând pe un bătrân As
tronom privind spre Firmament cu un 
ochîan lung. Titlul ei era : „Călendariu 
pe 100 de Anîa tipărit în Buda la Anul 
1814, şi primele cuvinte citite de mine e- 
raü la începutul Calendariuluî la Chrono- 
logiă. O possed gi astă^î în Biblioteca mea.

Intrând apoi în gcolă regulat, am ter
minat classele primari cu bun succesü, 
agia, că mai în tóté dilele obţinăm me
dalia la pept, care se întrebuinţa pe atunci 
în scólele primari, spre a o purta în acea 
<Ji primul scolariü, care ’gi dedea lecţiu- 
nile «Jillei cu perfecţiune. —

In G-ymnasiul Catolicü ( câci pe atunci 
Grymnasiü Bomânesc nu era în Bragiov) 
am terminat studiile gymnasiale cu bunü 
succesü, avénd de Profesor gi pe nemu-

; ritoriul Professor Iacob Murăgianu. Mo
toriul progresului meü era şi aici mo
vilita din curtea Bisericii gi inftuinţa ce 
avea asupră’mi blândeţîa gi maniera no
bilă a unicului meü Profesor român din 
G-ymnasiü. Bucuria mea, că eü fiind Bo- 
mân gi Profesorul meii tot Bomân la un i 
Grymnasiü neromânii, exersa asupră’mî o 
emulaţiune puternică ; căci în judecata 

! mea de copil, ’mi plăcea a crede, că Bo- 
mânul Iacob Murăgianu funcţiona aici 

i numai pentru mine gi cei 1’ alţi conscolari 
Bomâni, gi nu gi pentru cei 1’ alţi con- 

; şcolari de altă naţionalitate. De aceia ze
lul meü pentru studiü crescea din <ji în 
di, agia că gi aici nu am lăsat classă în 
care să nu fiü premiatü.—

Sub Episcopul Greco-ortodox Yasilie 
! Moga, eü începussem în Sibiü studiul 

Theologie!, unde fácusemü gi studiul Pe
dagogicii ; câci părinţii mei doróü ca să 

| îmbrăţişez tagma Preoţiei; spre acest 
scopii mă căsătorissem în Anul 1844, fiind 
în etate de 18 Ani; dór lucrurile se schim- 

| bară după timpü gi eü mă devotam car- 
rierei de Professor, gi am instruit în 
scóla din Bragiov, Suburbia de sus, şi în 
acea din Săcele, ( Suseni) unde mă că j 
sătorisem, 518 Elevi, luaţi după Matri- 
coliie acestor Şcole.

Acésta fu prima seria a Apostolatului 
meii.

II.
Anul 1848. — Adunarea Românilor de la 
Blaj. — Studenţii maghiari din Aiudiü. 
— Sára despărţirei (plecării) Delegaţilor 

Adunăreî.I

cănteîa libertăţii popórelor appării 
în Paris, gi incendiâ tótá Eüropa. 

Acestă lumină electrică ajunse pănă la 
Orientele Eüropei, gi electrizâ gi pe des
cendenţii lui Traîan din Dacia centrală.

Să decisse a se ţinea o Adunare ge
nerală a Bomânilor la Blajiü în Tran- 
sylvania în câmpul numit al „Libertăţii.“ 

Eraü preste 40,000 Bomâni adunaţi, cu 
stindardele naţionale: rogiü, galben gi al
bastru, la care era atârnate gi două pangli- 
ce cu colorile Imperiului: Negru-G alben.
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Scopul Adunărel era spre a se con- j' 
sulta poporul română asupra unul Me- jl 
moriü pentru drepturile naţiune! române, .j 
călcate în picidre de aroganţii gi fana- jj 
tici! urmaş! a! Iu! Atila, de Unguri.

Adun are î populare, care avu locă în 
primele (Jille alle lui Maiü, i se dete din 
partea Guvernului Austriac o trupă ar
mată, sub comanda Generalului Schurter, 
spre asigurarea liniştii.

Ungurii turbasseră.
Studenţii Maghiari din scólele din 

Aîudu (Nagy-Enyed) făcuseră cerere la 
Comandantul militariü de la Blajü, ca 
să lo permittă a veni gi ei la Adunare, 
negreşit cu scop de a face contra-mani- j 
festaţiuni gi scandal, ameninţând, că ei 
tot vor veni, fie-le permis séü nu.

Atunci Generalul le trimise vorbă că 
de vor cuteza a veni, atunci nici un pi
cior nu se va mai reíntórce la Aíudü.

Studenţii se astămpărară.
Adunarea ţinu trei şedinţe în Câmpul 

„Libertăţii“ , luând gi eü parte ca Delegat 
al Săcelelor.

Celle ce s’aü mai urmat acolo, sunt 
scrise în „Istoria Românilor“ , de A. Papiü 
Ilarianu.

Nu pot a uita entusiasmul Românilor 
gi frumuseţea serei ce precedasse rjiua 
despărţire! Delegaţilor adunaţi la Blajü.

Piaţa Blajului din facia Mitropoliei, era 
încă aprópe plină de poporul care încă 
nu plecase pe la familiile lor.

Luna era plină pe ceriul senină; edi
ficiul metropolitan cu turnurile lui înalte, 
aruncaü umbrele lor preste o parte din 
spaciósa piaţă. Era un aspect feeric. 0 - 
ratorii urcaţi pe balustrada din facia Mi
tropoliei, ’gi luau Adio unii de la alţii, 
veniţi din Ungaria, din întrega Transyl- 
vaniă, din Bucovina, Muntenia, Moldá
via şi Bassarabia.

Mé eredem a fi în o altă lume, de unde 
se auţlefi, în tăcerea nopţii, la umbră, j 
cuvintele oratorilor.

Geniul divului Traian aprinsese âni- 
mile celor ce mâne erau să plece gi să 
se desparţă, dér cari odată, la ora des
tinului, se vor reîntruni spre a nu se 
mai despărţi nici odată.

Nu voifi uita nici odată acea seră me
morabilă, grandiosă, aducendu-mi aminte 
de Devisa scrisă pe stégurí: „ Virtus ro
mana rediviva

III.
Kevoluţiunea maghiară din 1848. — Tre
cerea mea în România. — Stabilirea cu 
familia mea în Ploiesci.— Mórtea primei 

melle Socii.

f ăclia resbelului se aprinse în acest 
Ană şi în Imperiul Austriac. ‘

Ungurii voieă a smulge penele sgrip- 
ţorului cu două capete al Habsburgilor, 
gi lupta ajunsese până în Transylvania.

Ungurii, aceste hyene sălbatice gi car
nivore din secolul al XIX-lea, aă scăldat 
frumósa ţerră Transylvania în sânge gi 
a învelit’o în flăcări gi jale. Avram lancu, 
Balint gi alţi tribuni ai poporului, fideli 
infamei case habsburghice, le-au dat mai 
multe lecţiunî de heroism gi bravură cu 
vitejii lor fraţi Români. ;j

Trupele austriace ce ocupaă Braşiovul 
se retrasseră la Bran, fiind-că cetatea 
era ameninţată de Unguri. Fie-care ’gi 
căuta asylă de scăpare dinaintea oştirel 
maghiare, de sub comanda strategicului 
General Bem.

Eă plecaiă spre România ou Socia mea 
Iudita gi unica fiică Emilia, în etate de 
3 Ani, într’o trăsură pe câmpul Bragîo- 
vuluî, unde tocmai să încinsese lupta : 
între Unguri şi Austriac! la satul Preş- 
mer, nu fără temă de a fi ajungi de oş
tirile maghiare. Am trecut Vama Timigi 
gi merserăm drept la Monastirea din Pre- 
dél, unde găsiiă familia Bardului român, 
Andreiă Muregîanul. Autorul Marseillesei 
române: „Deşteptate Române din somnul 
cél de mórtea. \

întâlnirea aici cu acestă tamiliă con- 
sângenă fu forte migcătore. Lăsaiă fa
milia mea. sub protecţiunea rudeniei melle \ 
gi plecaiă spre Ploiesci, cu scop de a lua j 
disposiţiuni pentru stabilirea familiei j 
melle în acest Oragiü, care se gi realisâ.

In anul 1851 am perdut pe Socia mea 
Iudita, născută Martinovicí, dupé o viueţă 
conjugală de 7 Ani, (în care timp am



—  12 —

mai avut un fiú, láncú), pe care am re- 
gretat’o multü, plângând’o prin Poesia 
cu titlul urniätoriü, din care citez câte
va Strophe:

J_,A M O R M É N T U L  IUBITEI M E L E  jS o C I Î

l-n âstă moment din nâpte, cană luna reîmpinge 
A monastireî umbre pe recele’iî mormânt,

Uimit de întristare, ce anima’mi constrânge,
Me aflu lângă tine, Iubit’o, la pământ.

Re’ntorc a mea privire spre desele morile.
Sub care jacik fiinţe ce-odaf aü existat:

Dér, Ah ! astă movilă, ce strânse-a tale (Iile. 
îmi pare mult mai tristă — fiind abandonat.

Deschide, A h! deschide aî tei ochi de frumuseţe.
Şi veffĂ profunda’mi jale şi plânsul dureros; 

Odat’ măcar respunde’mi. cu dulcea ta blândele, 
Şi las' să-ţi audă glasul acel melodios.

Aicea, cu durere, l al teii mormânt, Iubită !
Voiu, pune tot d’auna tributul meii cel sântă : 

0  lacrimă ferbinte — decă a mea ursită 
A vrut asia să fiă, ca tu s'intri'n mormânt!

IV .
A doua Căsătoria.—Numirea mea de Pro
fesor la scóla de fete din Ploiesci. — Ares
tarea mea în timpul ocupaţiunei României 
de oştirea austriacă şi escortarea la Agen
ţia din Bucuresci.— Procesul meü politic.— 
Sentinţa dată de Guvernult Transylvanieî. 

— Plecarea în Exiliü la Braşov.

8upe o văduvia de 2 Ani, în anul 
1853 am păşit în a 2-a căsătoria cu 
D-góra Domnica, născută Dimitriu, cu 
care am trăit o viueţă mulţumitore 26 
Ani, binecuventându-ne Ceriul cu 9 o- 

drasle : 5 de sexul masculin şi 4 de sex 
feminin.

La Anul 1855 am fost numit Professor 
de studiile limbei române la unica scolă 
publică de fete din Ploiesci, care se com
punea din 3 clase primare, pe atunci nu-

! mai cu un singur Professor pentru studii 
şi o liirectóre pentru lucrul de mână.

Clasele eraü divisate prin bănci într’un 
salon spaţios.

Acestă catedră am ocupat’o până la fi
nele lui Aprilie 1860, când fuiü. transferat 
la Scóla de băieţi, numită pe atunci gcóla 
Domnescă (Acum scóla de băeţi No. 1) 
unde am funcţionat până la eşirea mea 
la pensiune, după un serviciü de 35 Ani. 

i In acest interval am priimit din partea 
1; Guvernului, ca şi alţi collegi, câte o gra- 
; tificaţiă, salariul pe două luni, şi mulţu

miri publice prin Monitoriul Official, după 
I rapórtele Inspectorilor şcolari după vremi, 

s. e. a se vedea Monitoriul No. 38 din 
Anul 1871.

j; In Anul 1856, pe când încă funcţio
nam ca Profesor la Şcola de fete, Româ
nia era ocupată de oştirea austriacă, a- 
vénd gi Plolesciî garnisóna sa, a căreia 
disciplină nu prea era de lăudat, cerând 
familiilor unde eraü. în quartir plâpumî 
şi alte necesarii, făcând şi alte neorân- 
dueli forţate.

Intr’o <ji pe când mă aflam în cursul 
lecţiunilor, mă pomenescü cu Starostea 
austriac de pe atunci în classă, invitân- 
du-mă a merge immediat la Comandantul 
garnisonei austriace din Ploiesci, unde 
sum invitat gi unde me va însoţi. După 
terminarea orelor de şcolă mă presentaiü 
acolo (fiind eü atunci sub protecţiunea 

I austriacă) gi mi se comunică, că din or
dinul Consulatului austriac din Bucuresci 
me aresteză chiar momentan, spre a me 
trimite a doua <ji sub escortă Ia Bucuresci.

Am fostü arestat într’o cameră din e- 
tagiul de josü al caselor, vis-â-vis de 
Şcola actuală de băeţi No. 1, după ce’mi- 
am liniştit familia acasă, că mergü la Bu- 

! curescl în questiune de şcolă. 
i Tot mobilierul arestului era un pat de 

scânduri pe care era aşternut o rogojină, 
iar alt nimic.

; Eram sub Sentinellă.
! Pe la miedul nopţii, audiiii deschifjen- 
! du-se lacătul închisorii, gi mi se presintâ 
j un Căpitan austriac (care era în quartir 
J la Socrul meu) şi un soldat. ’Lü reeu- 
; noscuíü gi 'mi spuse, că din Ordinul Co- 
| mandantului ’mi aduce un plocat spre a
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me acoperi preste nópte, dându-mi şi 
câte-va chibrituri de la densul, déca aşiii 
voi să fumezü, cu condiţiune însă, de a 
nu arunca chibriturile nestinse pe podelă, 
căci in pivniţă este o parte din ierbăria 
garnisóneí.

Era în luna Novembre 1856 şi ierna 
grea.

Pe atunci comunicaţiunea cu Bucuresci! 
se făcea cu Birji de systemul vechiü bir- 
jeresc. La 8 ore dimineţa birja plătită de 
mine era în curtea arestului meü ; luaiü 
loch în Birjă, lângă mine un Caporal şi 
înainte un soldat cu puşca, şi fiind ză
pada mare, abia am ajuns sera la Hanul 
Săftica, unde remăsesem peste nópte.

A doüa <ji mé presentaiü la Consulat, 
Caporalul dete rapportul şi imediat fuiü 
arestat unde erau criminalii supuşi Aus
triac!, stând în arest 18 fără a mi
se lua interogatoriu..

In acest interval într’o sera frumosă, 
am scris Poesia urmétóre :

y o C E A  UNUI j^ R ISO N lE R Ü .

Voi ce ’n lume suferiţi in inocenţă,
Veţi fi ’n ceruri răsplătiţi cu abundenţă.

L. A. v. Arnim.
( Cântul înaintea unui carcer).

JD)e ce mat lucesci, Luna, s’adaogi întristare 
La omul ce privesce prin gratia de ferit;

De ce mai arunci rac[e la ortiul care n’are 
Répaosü, libertate, ci ’nchis într’un carcer ?

De ce rîdeţî, voi stelle, de omul d’închisore 
Cu-a vostră strălucire, când el e osîndit 

Să vadă numai crime, ce-i sunt otrávitóre,
Să ’nghiţă la suspine ce nu mai aü finit ?

Să verse ’ntr’una lacrămî, să sufere durere,
Să nuşî vécjá consórta, părinţi, amici, cop ii; 

Să afle că triumfă Iuda care cere 
Să bea inocent sânge, să’lii ştârgâ dintre viui ?

Mai bine un ntior negru să’mbrace firmamentul;
Un fulger şi un trăsnet să spargă printre nüori; 

Un vént nordic să sufle, să sgudue pămentul 
Şi vocea cucuvâîei să ’nprâştie fiori.

Căci sclavul nu merită lumină, consolare,
El nu e demn de viimţă, de aer sănătos ;

Ci merită suspinuri şi chinuri, fiille-amare,
Séű morte momentană, iar nu timp luminos!

In intervalul Arestârei mele m’aü vi- 
sitat mai mulţi amici din Bucuresci şi 
Ploiesci, între cari D-nii Christache Po- 
lichroniade, loan Martinovici. Hagi Theo- 
doraehe şi alţii din Ploiesci, George Can- 
tacuzino, Hagi loan Polichroniad, George 
Radovici, loan Stoîcescu şi alţi bine 
voitori.

Numai după sosirea Socieî melle la 
Consulatul austriac din Bucuresci am fost 
interogat, şi am dovedit cu Acte formale 
identitatea mea la tóté questiunile, jus
tificate cu urmétórele acte :

1. Actul meü de botez, 2. Actul de Că
sătoria, 8. Actul cu care am trecut fron
tiera în Romania, 4. Actul că sum unicul 
fiu la părinţi, 5. Actele melle de studii,
6. Decretul funcţiune! mele de Profesor;
7. Certificatul din partea a peste 160 Ce
tăţeni Ploieştenl despre meritele şi con
duita mea, 8. Certificat din partea a 30 
cetăţeni de frunte din Bucuresci, că ’mî 
cunoscu meritele dupe informaţiunile ce 
aü de la mai mulţi cetăţeni Ploiesceni 
comercianţi, funcţionari etc.

Véijénd Cancelariul Consulatului aceste 
Acte ’mi (Jisse : „D-ta ai făcut reu oşti- 
reî nóstre, agitând pe Ploiesceni contră ei. 
Vei suferi consecinţele, fiind-că o să se dea 
câte 6 soldaţi in quartir la fie-care familia 
din oraşîul Ploiesci ca execuţiă, din causa 
D-tale‘\

„Din contrău ; réspunseiü eű, „eü am 
servit oştirea D-v. bine, precum vom do
vedi“ .

rCu ce poţi dovedi acesta ? u me întrebă.
Atunci i presentaiü Actul de mulţu- ! 

mire, ce urmeză, dat din partea Supra- 
comandantului oştirei austriace de ocu- 
paţiune din Bucuresci, Feldmarşîalul Graf 
Coronini, pe care când ’lü citi, toţi am
ploiaţii presinţi privéü uni la alţii, părea 
că-i bătuse D-<Jeü.

Textul tradus era următorîul :

Corpul do armată serbo-bănăţânu c. r.

Către On. Comandă a staţiuneî militare 
din Ploiesci.

In urma raportului din 16 Decembre 
curent No. 157, se ordonă Comandei Sta-
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ţiunei, de a libera Profesorului Antinescu 
din Ploîesci, allăturaţii 40 fiorini valută 
austriacă, ca remuneraţiune excepţională, 
pentru bunele servicii făcute acolo tru
pelor C. R. gi a trimite aici cjuittanţa sea 
de priimire a sus numitei sume. Bucu- 
resci 23 Decembre 1854.

C o r o n i n i ,  m. p.
Feldmarşial.

Ce era acest Act ?
Garnisóna austriacă din Ploîesci piâi- 

mea furagiül şi celle necesarii pentru oş
tire de la un contracciu, sub controlul 
Administraţiunei Judeţului. Correspon- 
dinţa gi corupturile trebuiau făcute în 
limba română gi germană; pe atunci se 
cerea un cunoscătorii! de ambele limbi, gi ; 
am fost recomandat de Administraţiune 
să lucrezü eü acele Acte. Drept recom
pensă din partea ogtirei, am priimit suma 
gi Actul de süsü din partea Comandei 
superióre.

Acest cas eventual scbimbâ natura pro
cesului meü.

După terminarea interogatoriului gi a 
numeróselor formalităţi mi s’a cerut un 
garant în Bucurescí, spre a mă libera din 
inchisóre, fiindu-mi însă interzis de a 
merge la Ploîesci, până când nu va veni 
Sentinţa de la Guvernul Transylvaniei 
din Sibiü, unde vor fi trimise în original 
tote Actele mele justificative ; şi am stat 
în Bucurescí la un Amicü al meü gése 
săptămâni, fiindu-mí interdisii de a vedea 
Ploescii.

Causa acusaţiunei mele a fost, că oş
tirea austriacă avea o atitudine ostilă a- 
supra Ploîescenilor. Violenţele soldaţilor 
cerend familiilor unde eraü înquartiruiţi, 
plâpumi, perinî gi altele, făcend neorân- 
duieli gi luând lemne cu sila din curtea 
unui Arendagiü de păduri, D. Costiescu. 
Aceste fapte silnice a făcut pe Arendagiü de 
a reclamat la Caimacamul de pe atunci, 
Principele Alexandru Ghica. Acesta co
municând Supracomandantului austriac 
neorănduîelile soldaţilor, Comandantul 
garnisónei din Ploîesci priimi un Aver
tisment. El spuse acésta unui amicü in
tim al lui, Pharmacistului german C. B. 
în a cărui familia se introdusese Coman

dantul. Pbarmacistul găsi în acésta o o- 
casiune bine-venită de agi răsbuna asupra 
mea, fiind-că nu am voit a-i împrumuta 
o sumă de bani, amanetându-gi Pharma
cia, despre care sciém că este avere ze- 
strală, gi spuse Comandantului, că eü agiü 
fi agitatorul Ploescenilor în contra og
tirei gi că eü agiü fi îndemnat gi agiü fi 
compus chiar petiţiunea Arendagiului.

Resultatul fu, arestarea mea la consu
latul austriac din Bucurescí.

După un timp de şedere de şese săp- i 
temâni în Bucurescí, (afară de celle 18 
dille de arestare) mi se comunică prin ; 
Garantul meü, ca să merg la Consulat spre 
a asculta sentinţa pronunciată de Guver
nul Transylvaniei, care era acésta: „că 
pe cât timp trupele austriace ivrü mal sta 
în Romania, eü să fiü exilat în Austria sub 
priveghîăre poliţienSscău. Mi se dete dér un 
Pasport forţat cu No. 6, ca în termin de 
3 (Iile să mă presint la autoritatea com
petentă din Bragiov, ceia ce gi fácuiü, 
plecând liber cu Diligenţa, care nu trecea 
prin Ploîesci, ci pe ia Filipescî, fiindu- 
mi interzis de a visita Ploescii.

Părăsiiu dér România, funcţiunea mea 
fu suplinită provisoriü ; ’mî părăsiifi fa
milia gi ajunseiü la Bragiov, stabilindu- 
mă la domiciliul părinţilor mei.

Am aflat că în urma plecării mele din 
Bucurescí, s’a făcut întrebare la Ploescî 
din partea Consulatului, décá am trecut 
prin Ploescî la Braşov, vrând printr’a- 
césta a afla vre un motiv de culpabili- ; 
täte, pe care să’gi baseze arestarea mea 
illegală; câci denunciarea inamicului meü 
fu numai verbală; gi arestarea cum gi pro
cesul meü cădea acum în greutatea celor 
ce aü denuncîat fapte false, în petreceri : 
de familia, gi a acelora, cari m’aü arestat 
numai pe vorbe nefondate.

îndată după sosirea mea la Bragiov, 
m’am presentat cu un Amic al meü la 
Poliţia, care mă recomandă Poliţaiului; 
acesta aurind pronunciându-se numele 
de Ploîesci, sciu mai dinainte că sum 
Profesorele Antinescu, fiind poliţia avi- 
sată de la Consulat.

Mi se dete un Act de liberă petrecere 
în Oragiü, unde am stat 96 di le, fără
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a’mi fi permis de a eşi afară din raionul 
Oraşiului.

In acest interval am publicat urmétó- 
rele strophe :

EXILA TUL.
Viűéta e o nópte, amorul o făclia 
Ce lasă peptu ’n dor.

N. Densuşianu.
(Melancoliă)

n
L'ând cugetulu îmi sbórá la tine, Columbellă, 

Prin munţi, păduri, vâî, délurí pe unde am
[passat,

Aşifi vrea să viu la tine, p’aripi de rondunellâ 
Săţi uşiurezii mâlmirea; săţi daű un sărutat-

Când sufletu’mi suspină, când udă ’mí-e pleópa, 
Când dorul mé topesce, la peptu’mi să te strâng,

Şi nu te véd, Iubito, doresc ca sâ’mi véd grópa 
Săpată, dér nu’n lume, ci tocmai în vr’un crâng.

Şi arborii să plângă şi fiarele să sbiere,
Să urle; să jelescă pe cel ce-i condamnat

Să rabde la suspinurî, să sufere durere, 
Departe, Ah, de tine, să fiă exilat.

Căci ce’mi e libertatea când nu esci lângă mine, 
Când nu te védd cu ochii, o scump angelul

[meii ? !
îmi pare că-i tot nópte, că tot aud suspine : 

Nimic nu mé distrézá din câte le véd eü.

Dér iar mé ’ntorc, Iubito ! De ce descoragîare, 
Când Creatorul lumei atât a suferit!

Când el este speranţa la omul mică şi mare, 
La sclavul d’ închisore, la sufletul scârbit ?

O nu! Spera-voiă încă la sânta lui dreptate;
El vede inocinţa cu care ’să înarmat ;

El cruţă pe tot omul ce cade în pécate,
Dér crima răsplătesce la omul vinovat.

Speranţă dér, Domnico ! Speranţă am eă încă, 
Câ-ori-ce fatalitate va trece, va peri;

A mea credinţă însă e tare ca o stâncă,
Curând voiă fi la tine şi iar ne vom uni.

Y.

Mergerea la Sibiu. — Visita la  Mitropolitul 
Andreiü Baron de Siaguna şi la vérül m ei 
Andreii Murăşianu- — Audienta acordată 
la Principele Schwarzenberg, Guvernatorul 
Transylvaniei.— Banchetul dat la Hotelul 
de Mediaşil.— Reîntorcerea la Braşiov— 
Sosirea la Ploiesoi. — Manifestaţiuni după 
sosirea la Ploiesoi. — 0 visită la Prefectul 

Cornelii Lapati.

oliţaiul Cetăţii Bragîovuluî I. Dietz, 
pe care nu’lű cunoscusem, de gi 

era de altă naţionalitate; dér era filo-român 
şi amic intim cu Protopopul I-iü al Bragîo- 
vulul Ioan Popasu (mai târziii Episcop 
al Caransebeşiului din Bănat) gi cu D-lü 
Ioan Pantazi,Commerciante fruntaşii din 
Braşiov, (care mé ţinu în braţe pe când 
era copil de 6 Ani, ca Nagiü la botezul 
meü) aceşti trei Amici avéü dese în
truniri în familiă, la care fuseiü gi eü in
trodus adeseori, de către aceşti buni Ro- 
mâni gi cunoscuţi.

Intr’o seră, când eraü mai multe fa
milii invitate la céiü în familia Poliţaiu
lui, gi la care avuiü gi eü onóre de a par
ticipa, propuseiü Poliţaiului în particular 
de a’mi procura voia spre a merge la 
Sibiü, unde eraü Actele mele trimise, de 
a cere Audienţă la Guvernatoriul Tran
sylvaniei, Principele de Schwarzenberg, 
ceia ce mi se şi accordâ.

Plecaiü la Sibiiü, trăgend la „Hotel de 
Mediasch“ unde mi s’a cerut Pasportul 
ca gi celor l’alţi volaglorí spre visare ;

J pasportul meü fu însă poprit la Poliţiă 
cu indicaţiune, de a mé presenta în per- 
sonă.

La presentare, Poliţaiul mé introduse 
într’o cameră laterală a Biurouluî, unde 
’mi spuse, că este informat despre mine 
de collégül séü, Poliţaiul din Braşiov, gi 
mé ruga, ca pe cât timp, voiü sta în Si
biü, până când voiü termina afacerea cu 
Guvernul, să nu mé adun cu Români, 
nici să critic conduita ogtireî austriaco 
în Bomania, şi când mé voiü reíntórce 
la Braşiov să merg sä’lü mai vé^-
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Reíntorcéndu-mé la Hotel, întâlnim a- 
colo pe un Amic şi Conscolariü al meu 
D-lü Yisarion Roman, care era sosit în 
acelaşi Hotel cu familia sea. De bucuria 
revedere!, dupé un timp îndelungat, dete 
un mic Banchet în onórea mea, la care 
luară parte mai mulţi Români din inte- |; 
ligenţa sibiană, între cari meritosul Ar- 
chimandrit al Episcopiei Ortodoxe din 
Sibiiü, Părintele Gregorie Pantazi şi Ión 
Bădilescu, Redactorul „Telegrafului Ro
mân“ (mai târziu Profesor în Bucu- J 
resci) şi alţii. Banchetul ţinu până târ
ziii nóptea, ridicându-se mai multe toaste 
pentru mine şi eü pentru denşii; nu aű 
fost uitat printre toaste de a se vorbi cu 
entusiasm despre fluviul Tisa şi Marea 
Negră.

Am visitat pe 111. Sea Baronul de Şia- 
guna Mitropolitul, câruîa i comunicassem 
questiunea mea încă fiind în Bucurescî, 
care m’a priimit cu multă bună voinţă; 
asemenea şi pe familia vei ului meü prin 
alianţă Andreiü Mureşianu, care era func
ţionând ca Translator guvernial, şi care 
sciindu-mi situaţiunea, pe lângă încora- 
gîare, adăogâ oftând Ei, Vere, ce-î pasă 
unui Guvern, de va fi nedrept, de sacrifi
carea în stat a unui individ / “

Audienţa cerută la Guvernatorul Tran- 
sylvaniei ’mi fu acordată pentru a doua 
r)i la 3 ore postmeridiane; şi în absenţa 
Principelui, am fost priimit de Baronul 
de Lebzeltern, Locoţiitorm al Guverna
torului, care mé priimi cu multă affabi- 
litate, spuindu-mi că s’a convins din Acte 
despre inocenţa mea, adăogend : „Ai avut 
un Amicii care te-a înegrit cu multă rău
tate.'1' Apoi concediându-me,’mi dise: „ Vei 
mai sta la Braşiov până când oştirea ndstră 
va evacua România, ceia ce a început deja“ .

Când am plecat din Sibiiü am fost în
soţit de cunoscinţele de la Banchet până 
la marginea oraşiului. despărţindu-ne cor
dial.

Sosiiü la Braşiov.
Aici toţi amicii eraű interesaţi a soi 

resultatul, pe care aflándu’lü, se bucurară.
.V.

# # I
Evacuarea oştirei austriace din Romă- i 

nia era pe sfârşit.

Intr’una din rjille întâlnim pe Poliţam 
la Băile de abur de lângă Gymnasiul ro
mână. Intre altele, ’l rugaiü să intervină 
pe lângă Guvernul din Sibiiü pentru un 
Pasport de reîntorcere în România, ceia j 
ce ’lü şi obţinuifi. In Vinerea Pascelor 1 
1857, dupé 96 rjllle m’am reîntors în Ploi- 
escî în sînul familiei; în millióéul con
cetăţenilor mei; în Classea mea, unde eram 
aşteptat cu dorinţă de Elevele mele, din- j 
tre care şi astăfji unele sunt Mame de 
familiă, care când au^isseră despre exi
larea mea, plángéü ca pentru părintele lor.

Intr’o <Ji, dupé reíntórcerea mea de la 
Braşiov, mé întâlnim cu Preşedintele Tri- ; 
bunalului local de pe atunci, Ghiţă Can- 
tacuzino, care era şi Membru în Comi
tetul şcolar, şi dupé felicitare de revedere 
’mî cjisse : „ Te invidiez, Amice! Iată ce 
mi s’a întâmplat: Intr’o fii am mers să vi
eltes Şcola de fete, unde funcţionai, pe când 
erai absent în Exil. Eü mé făcuiă că în
treb de tine pe Eleve, şi eile ’mi răspunseră 
tote cu plânsă şi cu suspinurî. Am fost mult 
mişcat, védénd aprbpe 200 Eleve compăti
mind pentru tine. Nu voiü uita acesta scenă 
tristă nid odată“ .

Reíntórcerea mea fu aflată îndată de 
Orăşeni şi de mulţi din părinţii Elevelor, J 
cari veniră să mé vé(J.á şi să mé felicite 
de buna-venire ; câcî dupé exilarea mea, 
diverse sciri sosiră în Oraşra, între care 
şi acésta, că aşm fi. fost trimis în Italia 
austriacă de p ’atuncî, şi că m’ar fi îm- j 
puşcat ca pe un criminal politic.

Un Cetăţânfi distins dintre visitatori, 
care încă este în vifieţă, felicitándu-mé, 
’mî adresâ aceste cuvinte: ,,Să trăîesci, 
Domnule Antinescu, căci ai suferit pentru \ 
noi exilü cu mult coragiă şi patriotism, de 
şi erai sub protecţiune străină. Al dat un 
frumos exemplu de Profesor tinerimei nós- 
tre stúdiósé, de un caracter constant şi de 
bun Român. “

Dupé reíntórcerea mea din Exil în 
Vinerea Pascelor 1857, ’mî-am reluat ca
tedra dupé sărbători, fiind suplinit nu- i 
mai provisoriü la Şcola de fete. Eforia 
Scólelor ’mi liberâ următorîul Ordin:
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Eforia Instrucţiunei publice
Domnului Instituim• de Classa I, IIş i IIl-ci 
a Institutului de fete, Zacharia Antinesai 

din Ploîescî.

Ve<Jéndu-se Rapportul înregistrat la 
No. 700, prin care arătaţi că rectificând 
a D-v. inocenţă în contra unor calomnii 
false aduse asupră-ve de óre-cari omeni 
răutăcioşi, te-ai întors iarăşi la postul 
D-v.; ve^endu-se şi petiţia înregistrată 
la No. 727, subscrisă de mai mulţi lo
cuitori notabili din Oraşîul Ploiesci, ce
rând a D-v. restabilire în funcţiă ; Eforia 
luând în consideraţiă (Jisa rectificare a 
inocenţei D-v., zelul, meritul şi buna pur
tare ce tot d’auna aţi arătat întru îm
plinirea detoriilor; ve învită printr’acésta 
a reintra îndată în continuarea funcţiei 
de Institutor de Classa I, II şi a IlI-a la 
Institutul de fete dintr’acel Oraşiii, care 
funcţiă s’a supleat până acum provisoriii 
de către unii din D-nii Institutori locali.

Primiţi etc. etc.
A r s a  l s e  m. p.

P o i e n a r i u  m. p.
Gr. Costaforu m p.

Secret. St Neţjoe m. p.
No. 628
Anul 1857 Mai ii 8.

Ca revenit la postul meii, am credut 
de politeţă şi de detoriă de a visita a doua 
<Ji de Pasce pe Prefectul de p ’atunci Cor
nelii! Lapati, care era de drept şi Pre
şedinte al Comitetului scolariü.

Când întraiîi în salonul de priimire, am 
dat mai întâiu cu ochii de Iuda al meii, 
Pharmacistul B. care mé véndu inemi- 
cilor ţerrei, pe care o servémü cu zelü 
şi iubire.

Prefectul, ca să facă plăcere străinului, 
mă întempinâ cu cuvintele următore :

— „Bine ai venit, Domnule Antinesai; 
dér ai lipsit de la detoriă off'icială din diüa 
de Pascî !a

Pe atunci corpul professoral şi alţi func
ţionari eraü obligaţi de a face visită offi- 
cială representantului Guvernului, cum

| se făcea şi în Bucuresci la Palatul Dom
nesc în <|ida de Pasce.

—„ilie scusaţi, Dommde Prefect, că am 
venit numai Vineri ostenit şi cam bolnav 
de la Braşiov, unde răutatea ómenilm' m’a 
aruncat spre a’şi résbuna, că nu m’am lă
sat a fi încâlcit de omeni perverşi; şi am 
credut că măcar astăzi, a doica (fi, tot e 
bine să 'mi împlinesc o detoriă, către D-v. j 
care sunteţi representantul Guvernului, fiind 
împiedicat prin forţă majoră de a veni eriu.

! Dupé vr’o 10 minute, adversariul meii 
plecâ satisfăcut dér turburat, mustrân- 
du’lü, póte, consciinţa, de o va fi avut. 

Atunci Prefectul ’şi transforma figura 
| seriosă în mină amicală, şi ’mî fjise : 
i — „Adinéorea, Dommde Antinesai, ’ţî

vorbem ca din Officm; acum să vorbim ca 
Amici: „Bine ai venit sănătos, şi te rogii 
a mé visita ori-când vei pofti, căci ţiu midt 
la D-ta.u! j

j — „Forte mulţumesc, Dommde Prefect, j
de agreabila priimire ce ’mî aţi făcut în j: 
fa(ßa inemiculuî meii, pe care ’lü cunosd i 

i bine.li ;
Dupé câte-va momente de conversa- i i  

ţiune quasi-amicală cu explicaţiunî, ple- |i 
caiii, luându-mî Adio ! 

i — „Vaţi supărat, Domnule Antinescu ?
Mc întrebă Cameleonul.

! — „Nu, Dommde! Adio!“ şi eşiiii.

VI.

! Mórtea fiului meii Iancu— Permutarea mea 
i de la Şcola de fete la cea de băieţi.—Effec- 
i tul Poesiei „Vocea unui Orbü“ şi recensiu- 

nea ei de marele C. A. Rossetti.

/upe permutarea mea de la Şcola de 
'^ fe t e  la cea de băieţi No. 1, la 1 

Maiü 1860, am simţit o mare perdere 
prin mórtea fiului meu Iancu, care era 
în Internatul D-lui Profesor Michail I. 
Georgescu. Pătruns de durere paternă 
pentru acest fiü, fâră M ama, care da mari 
speranţe pentru un viitoriü fericit, prin 
intelliginţa şi marele zelii pentru studiu, 
fam plâns prin strophele următore :

2n,mi5 8
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J^A y V lo R M É N T U L  j^ lU LU l MEÜ.

Şi sufletul şi ’lű dete,
Iar angelul îndată 

In braţe apucându’lu,
La Cerîuri a sburat.

S. PI. Marian.
(Orfanul)

Aî sburat în sus spre stelle, Copilaşîul meii iubit,
Şi-aî lăsat în peptu’mi gele; de suspin sum obosit;

Durerea nu vrea sâ’mî frecă când vedă fii de versta ta,
Lacrămile mé ínnéccí, căci nu pot a te uita.

In pământ corpul téü jace acum rece, înghiăţat,
ln  nimicü a se p>reface, dup’un timp e destinat.

Lăsaşi totul, Tată, Soră, Amici, Şcolă, Conşcolari
Şi Profesorii tot d’odată, ce’mí dedéü speranţe mari 

Decă cosa cea mortală firul viăeţiî ţi-a tăiat;
Mórtea cât e de fatală p’âst pământ invidiat!—

Râgă-te la Provedinţâ să aline dorul m ed;
Dorii paternă pentru’o fiinţă ce-a sburat la Dumnedţeă !

Era în Anul 1861, când Congresul ma- ji forma“ şi în „Românul“ din acel An, De- 
rilor puteri europene nu consimţea tóté i cembre 17 No. 351, în acea epocă făcu j 
la Unirea Principatelor române. O ins- j! mare impressiune între Românii din am- 
piraţiune durerosă ’mî pătrunse sufletul, jj bele Dacii. Urmeză mai în josü Poesia j 
şi am compus Poesia intitulată: „ Vocea i şi comentariile făcute de marele C. A. j 
unui Orb“ oare publicată în piarul „Re- ;j Rossetti asupra ei :

VOCEA UNUÍ ORBtJ.
Ferirea ta prin tine va fi, O Israile !

Prophetul.
Amară este sörtea la orbul ce nu vede, !

Şi n’a vefiut vr’odată un söre răsărind ;
Dér mai de plâns e-acela ce însuşi el se crede

Că vede lumea tată, dér—orb e chiar trăind.

Amară este pânea ce omul o cerşesce, \
Putând să o câştige prin demnitatea lui ;— j

Căci unul te înfruntă, şi altul nu voîesce,
Iar cellă Vait te rîde când scara lui o sui. —

Du orb sum din natură; vmâţa’mi în tăcere \
Am dus’o pan’ acuma ca mortul între viuî;

Dér sufietu’mi suspină ! Şi marea mea durere
O ’mpart eă di şi nópte cu-aî Bomăniei fiii.

Eii n’am vefiut cu ochii pe câmpul bătăliei
Stindardul ţârreî melle cu fală fălfâind ;

Eă n’am véfiut pe Domnul, pe Domnul României,
Şedend pe tronu-i falnic, un sceptru ’n mâni ţiind.



Eu rí am veiţut cu ochii Altariul ţteităţiî,
La care se închină tot sufletul creştin ;

Cu tóte-acestea însă, sum fiú al Libertăţii,
O simţ, o-ador din suflet ca p ’un odor divin.—

Aşia fora vedere când Patria, mi-ar cere
Sâ-î apăr Libertatea şi dreptul suveran,

Aşiii merge cu ardore, lupla-m-aşiă cu plăcere 
Alăturea cu fraţii sarat că sum Roman.

S’arât că ’n a’ste vine un nobil sânge cură 
Al căruia sorginte e lângă Capitol;

Ca Muciu Scevola—de şi ’sit orb din natură—
’Mi-aşiu da şi chiar viăâţa pentru al meii popor.

Dér însă rí am vedere! Vaiü! par’că simt dogóre
De la un foc sub spuză, ce arde ’n jurul meu !

Români! Spuneţi-mî, ce e ? Vr’un foc s’aprinde ore 
In jurul ţerreî melle ? O mare Dumnedfeu !

Vaiü ! iar mi se presintă în negrele’mi clipite 
Figuri tot carnivore ce vin asupra mea ;

Sunt: Lei, Tigri, Aquile cu capete ’ndoiiite,
Ce cată spre-a mea ţerră s’o ’nghiţă elle-ar vrea.

Şi-apoi o Semi-lună cu colţuri ascuţite
Intbrse spre-a mea ţerră, par’c’ar voi să-i dea

O tare lovitură, acum pe nesimţite,
Şi par’ că sé încârcă pe mine a cădea.

ţ)m  ! Nu vedeţi voi încă — cu ochi buni din natură -  
C’ameninţă acestea pe nemid românesc '?

Şi staţi în amorţire, discordia şi ură,
Şi nu daţi mână ’n mană cu-amorul cel frăţesc :

Au nu suntem d’un sânge ? Aü rí avem toţi o ţerră ?. 
Aceleaşi interese, acelaşi Tată ’n Ceriu ?

Lăsa-vom să profite duşmanii, şi să piară
A nostră Libertate, punendu-i lanţ de fer ?

Lăsa-vom să atingă păgânii cu-a lor mână
Tot ce avem mai sacru : al nostru scump păment

Lăsa-vom ca străinii să spurce o ţerrenă
Străbună şi Mustră, ce-acum jace ’n mormânt ?

Cerşi-vom pe la drumuri, ca orbul a sea pane,
A nostră Libertate d’a ne putea uni ?

Vaiü ! ’mî-este să nu fiă târziu (ţiăa de mâne !
Şi-atuncî, Vaiü! Romanici, cu viüii rí ei mai fi.

Aii nu ’să atâtea Naţii exemple din vechime,
Ce prin a lor discordii şi intrigi aü cătţut ?—
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Destul, ajunge-atâta ! Voiţi să fiţi victime
Străinilor ce-aşteptă pe fie-ce minut ? ! —

*

Un Orb nu vede fagia a cellui cui vorbesce,
D ’aceia nici nu pbte să facă osebiri ; 

Âstn orb acum vorbesce, vorbesce romănesce 
La toţi făr osebire şi fără părtiniri:

Români! ve jur pe crucea pe care muri diristül 
Şi-aduse Libertatea din Ceriu p’'acest păment;

Da-ţî mâna infrăţirei din Tisa păn’ la Nistrul,
Din munţi păn’ la Danubiü, căci scopul este sânt.

Măcar acum când ora va bate unsprezece
Re’niórcé-se toţi fiii la pepitul Mamei lor ;

Şi toţi într’o unire, discordia s’o ’nnece
In Oceanul uitării şi fiâ toţi cu dor ;

Căci décá şi acuma vom pierde multe cfille,
Atuncea propheţia la noi se va ’mplini:

„Perirea ta prin tine va fi, O IsraileP
Şî-atunci, Vaiü ! România mai mult nu va mai p,! —

Reproducem o Poesiă Uţice Diariul „Ro
mânul") ce s’a publicat în „Reforma“ sub 
titlul „ Vocea unui Orb“ şi asupra câreia 
atragem atenţiunea publicului. Eram o- 
tărîţi a vorbi aci despre acesta Poesiă; 
mărturisim însă că, luând condeiul în 
mână şi recitindu-o, recunoscurăm a nós- 
tră neputinţă d’a analisa acdstă mică Poe
siă, dér care conţine atâtea mari subli
mităţi.

Tot ce putem (Jice este, că nu este o 
singură ânimă de Român, care citindu-o, 
nu se va sfâşia de durere şi nu va tre- 
sâlta de fericire, simţind că o naţiune 
care scote din ânima ei asemenea sus
pine, este preste putinţă d’a nu fi ursită 
la mari şi gloriose destinări.

Nu seim decă Autorul este în adevér 
lipsit de ochii trupului; dór seim că, decă 
nu este orb, a avut suflarea geniului spre 
a putea descrie astfel lipsa vederii; şi că 
decă este orb, apoi Dumnezeu l’a com
pensat, dându-i o ânimă care simte şi 
vede atât de bine.

Cine în adevér n’ar da cu fericire ochii 
trupului, ca sufletul séü să potă suspina

pe cadenţa suspinelor Patriei séle şi a 
întruni durerea ei cu a sea ? Cine n’ar 
da cu fericire „ochii trupului“ spre a simţi 
„Dogorea acelui foc sânt al Naţiuneî séle, 
chiar când este învăluit de spuză“ şi ve
xând astfeliu. înaintea tuturor „focul cel 
mare ce se aprinde în jurul ţerreî“ , să dea 
alarma, să deştepte naţiunea íntrégá şi 
orbul să-i arate, prin „ochii ânimeî“ pe 
Domnul României
„Şetţ.end pe tronu-î falnic un sceptru ’n mâni fiind, 
„Stindardul (érrei séle cu fală fălfăind 
„Pe câmpul bătăliei

Ca să nu mai lăsăm pe viitoriü ţerrena 
eroilor noştri străbuni să fiă spurcată de 
picíórele străinilor, ca să nu mai cerşim 
pe drumuri,
„Ga orbul a sea pane
„A năstră IÂbertate d’a ne putea uni !“

Cine nu simte cum Geniul României 
vorbea prin vocea acestui Poet când chîamă 
pe toţi Românii
„Aşi da mâna frăţiei din Tisa până ’n Nistru, 
„A merge mână ’n mână cu-amorul cel frăţesc, 
„Câcî Lei. Tigri, Aquile, cu capete ’ndoăite 
„Se uită spre-a sea férni, s’o ’nghiţă elle-ar vrea,
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„Şi chiar o Semilună cu colţuri ascuţite 
„ Intörsn spre-a sea ţerră, par’c’ar voi să-i dea 
„O tare lovitură, acum pe nesimţite !

Cine nu simte suflarea cea sântă a Ro
mâniei jucându-se pe fruntea acestui fiú 
al ei, când ne jură şi el să ne unim, dér 
ne jură pe crucea 
„Pe care muri diristül
„Şi aduse libertatea din Ceriu p’acest pămént; 
„Măcar acum când ora va bate unsprezece 
„A  reveni cu toţii la peptid Mamei lor“.

Şi cine nu vede că din contră suflă 
geniul urei şi al străinismului pe frun
tea I)-lui Catargiu, când cinamă pe Ro
mâni, prin carte de blestem la unire, dór 
la unirea servilismului şi a morţii. —

Să citescă, să citescă Românii acestă 
Poesiă, în care mai fie-care strophă este 
suflată de Geniul ambrei şi al vecheî şi he- 
roicei Daco-României, gi cei cari vor sim
ţi-o să fiă siguri, că scânteia cea sântă 
este în anima lor şi va deveni flacără la 
cel d’întâiu appel al României viitóre.*

După apariţiunea în „Românul“ a Poe
sie! de mai sus, D-lü Constantin T. Gre- 
gorescu ’mi arăta într’o di o Epistolă 
priimită din partea Amicului séü C. D. 
Aricescu. Administratorul de p’atuncî al 
piarului „Românul“ prin care ’l întreba 
cu curiositate şi admiraţiune, decă Au
torul din Ploîesci al Poesiei ,, Vocea unui 
Orb“ este în adevér Orb ?

Y II .

Doctorul Nioolae Gănescu— Fragment din 
Testamentul lui. — Epistolă a unui tînăr 
Student în etate între 14—18 Ani, din 

Anul 1828.

I
_JLn cursul viueţii melle am ţinut mult 
•A a fi recunoscétoriü acelora, cari au 

avut buna disposiţiune de a’mî face vr’un 
bine. Recunoscinţa este o detoriă morală, 
cu care sunt obligaţi omenii unii către alţii. 

Astâiji ’mi împlinesc acestă detoriă

* Acesta Poesiă fu recomandată publicului 
cititorul şi de „Steüa Dunării“ din Iuliü 1882. j 
No. 52 şi publicată în ..Flori de pe Carpaţi“ ; 
de Z. A. !

către un Amicii, care acum se află în im
periul umbrelor.

Decă n’am avut ocasiune, trăind el, 
de a-i arăta recunoscinţa cuvenită şi dă- 
torită, măcar numele, biographia şi fap
tele lui nu voiesc a rămânea necunos
cute posterităţii ca exemplu. Atâta tri
but de recunoscinţă pot a-i demonstra 
şi eu pe ţerrena mormântului séü. Nu 
voiesc a rămânea détorü nici cellorű marţi!

Acest bărbat §i Amicii a fost Docto- j 
rul în Medicină: Nicolae Oitnescu. j

Voiü lăsa a’gî spune el însuşi Biogra
phia sea, comunicată mie printr’o ultimă 
Epistolă.—

„Sum născut“ , <jice el“ din părinţi Ro
mâni din Bucuresci la Anul 1799, Oc- 
tombre 1, după Tată, Gănescu, după Ma
mă, Poíenariü. In cursul vineţii melle 
n’am găsit în acestă lume de rât Cala- i 
mitâţi; nici o altă fericire, afară de fa
vorul Provedinţei. Sortea ţârrei în juneţea 
mea era : Guvern nestatornic ; năvăliri 
de armate străine; reşmiriţe, ciume şi ; 
tot feliül de calamităţi fură fatale pen- j 
tru copilăria mea, care era aplecata spre |' 
studii. Mi-am plâns sortea, ne-avénd fa- 
vórea timpului precum eram favorat de 
natură. “

„Studiul mi l’am făcut în casa părin- j 
tescă printr’un Dascăl Grecü, ignorant; 
studiul se mărgini în lectură de cârţi bi
sericesc!. La etatea de 14 Ani, avém pu
ţine principii de Instrucţiune, dér aple- i 
carea spre studiu nu mă părăsea. ;

Norocirea mea fu de a face cunoscinţă ! 
cu un tîner Nemţ, fiu de Doctor, Elev 
de Pharmacia la Pharmacia Zigner în 

| Bucuresci. Acest copil era un tiner-be- 
trân la minte, conduită escelentă, emi- 

i nent în studiü. Am profitat mult de la 
; dânsul, m’am luminat mult; am fost re- 
! cunoscătorifl sortéi de acestă ocasiune. ;i 

Dér fatalitate ! el fu silit a se înstrăina j 
| spre a’şl perfecţiona carriera. Ne credem 
I un suflet în două corpuri, de şi departe I 
; unul df altul; mai era şi obstacolul: eu j' 

nu sciem nemţesce, nici el romănesce. j; 
Nu ne-am mai văijut şi nu possed de la j,

! el de cât câte-va scrisori—de tiner înţe- ; 
j lept. Numele lui era: Cari Czikart din 

Gospich în Slavonia. j.
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’Ţi anexez scrisorile lui, fiiud-că cu
nosc! limba germană. ( ’Ml (Jicea Docto
rul într’o Epistolă).

Astfel dér fiind eü în etate de 17 Ani, 
ascultam iecţiunile unui tiner Profesor 
Grec: K. Iatropolu, studiat în Italia, ce 
preda Mathematica gi Pfiilosophia, lite
ratura elenă gi franceză. De la acesta am 
profitat mult. Eü luptam contra obsta- 
colilor dorinţelor melle.

Yeni Zavera. Plecam la Bragiov cu 
părinţii. Aici stăturăm vr’o 20 luni. Scum
pete neauzită ; lipsă mare de parale ; ti
căloşia îti culme.—Reîntors în Bucuresci, 
în curs de 2 Ani am făcut un progres 
de necrezut într’o Pharmaciă ca Elev. Ce
rusem de la Contele Kiselev, Preşedin
tele Principatelor, un ajutoriü spre a 
merge în studiul pharmaceütic. Preferam 
Rusia, unde plecaiu în Anul 1831.

Difficultâţî, opuneri viitorîului meu, nu 
mé descoraglaü, ci mé incoragíaü mai 
mult: „Bate şi ţi se va d e s c h id emorte 
séil viüétá* ’mí 4icém — cu Crucea 
înainte

învăţam limba rusescă prin ajutorlul 
cellei franceze gi grece. Graţia străini
lor, fuifi priimit în Medico-Chirurghi- 
césca Academiă a Moscvei la Anul 1833; 
în 2 Ani fácuiü cursul Pharmacieî; până 
la 1837 absolvim şi sciinţa Medicineî, 
priimiiü Documentele cerute, Acte le
gale pentru drept de serviciü gi înain
tare în ranguri, după formele acelui Gu
vern.

La 1838 mé reíntorseiü triumfátoriü 
în Patriă, (.Averea mea totâ cu mine— 0 in
nia mecum porto) Euiü privit de conna- 
ţionalii mei cu indifferinţă; simpatii pu
ţine. Posturile tóté ocupate de străini 
protegiaţi; pentru mine nu se găsea locü.

Abia dupé mai mult timp putuiü a o- 
cupa post la Institutul Măicuţa, atunci 
înfiinţat, cu o léfá modestă. Nouă Ani 
gi trei luni, neîncetat şicanat de rivali, 
de persecutori secreţi ai abusurilor, că
rora mé opuném. Când le veni bine me 
înlocui cu un refugiat depravat, care nu 
sciea romanesce ; fu favorat mult.

Obosit de suferinţe, desgustat de simţ 
patriotic, Bucuresciî, iubitul meü Oragiü, 
’mi făcea orróre. Aleseiü Ploîescil unde

remăsem 9 Ani şi 7 luni, petrecând in
dependent gi indifferent de tóté, exersând 
Arta. Desgustându-mă gi aici, mé hotă- 
ríiü la o vmeţă pacinică gi ticnita, pre
feraiü Braşiovul, aşedendu-me la Anul 
1861 între connaţionali, dér de marginea 
Patriei melle, unde doresc a’mi termina 
viiîeţa“ .

N. Gsînescu
Doctor în Medicină. 

1863, Martie 20, Braşiov.
Până aci parte din Biograpliia sea.— 
în Anul 1861 fácuiü cunoscinţă cu a- 

cest venerabil bătrân Doctor. Am înche
iat o amicia sinceră între noi, avem forte 
dese correspondinţe. Eram autorisat de 
densul de a-i priimi pensiunea şi a i-o 
trimite la Bragiov pentru întreţinere, ceia 
ce a durat până la mórtea sea. Corres- 
pondinţa era săptămânală. Avem rolul 
de consolatorul unui Emigrat de bună- 
voiă, ce ’şl a abandonat Patria. Era sti
mat între Cetăţenii Bragîoveni. El făcu 
un Testament, al cárul executor era Co
mitetul parochial de la Biserica Sf. Ni- 
colae din Prund (Bragiov); muri în e- 
tate de 76 Ani.—Intr’una din Epistolile 
séle mă surprinse cu un fragment din 
Testamentul séü care <Jicea astfeliü: 

„Las sincerului meü Amicü, D-lü Za- 
charia Antinescu, Professor în Ploîesd, una 
sută galbeni, dobînda de la una milă gal
beni, pe cari i-am daţi cu dobînda la D-lü
G. R. comerciant din Ploîesci, cari va 
mai sta cu dobîndă la D-lui după mórtea 
mea încă un An ; gi acea sută de gal
beni o testezü Amicului meü Antinescu, 
pentru Amicia sinceră exemplară gi ser
viciile făcute mie în timp de mai mulţi 
Ani. După împlinirea acelui An, D-lü G. 
R. va încredinţa acea miiă de galbeni 
Comitetului Bisericii Sf. Nicolae din Scheiü 
ca fond al scalelor române din Braşiov. Pe 
lângă suta de galbeni mai testez Ami
cului Antinescu, cîasornicul meü de mesa 
cu repetir gi degteptatoriü; bastonul meü, 
lingura mea de argint gi paharul de cleg- 
tariü etc.“

Şi apoi adaogă în Epistolă astfeliü ; 
„Pe lângă Suta de galbeni, ’ţi mai tes

tezü ceasornicul meü de mesă, pe care
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’lü veî păstra pe mésa unde scrii, ca au- 
4ind tic-tacurile lui, să ’ţî amintezî de pal- 
pitaţiunile ăninieî mele cu care te-arn iubit. 
Apoi bastonul meü, pe care l ’am dus cu 
mine la Paris §i Londra, ca să trâiescî a 
’lü duce şi D-ta p'acolo ; şi în fine, lin
gura mea de argint şi paharul de cristal, 
cu care me servém la mesă, spre a’ţî a- 
duce aminte de mine totd’auna. Acestea ca 
tribut al recunoscinţeî mele şi ca omagiü 
amical frumoselor D-tale simţimente mo
rale. Te îndatorez pe D-ta, ca Poet, să 
’mi faci Epitaful în versuri, care se va 
săpa pe pétra’mi sepulcrală“ . —

Intrând cineva în Cimitirul Bisericii 
menţionate, va putea citi pe o petră de 
marmoră Epitaphul următoriu :

t
Avem şi eü un nume:
Dér singur a fi ’n lume 
De sorte-am fost ursit.

\ Născut în România,
i Studinte în Russia,

Eli ţerra ’mî-am servit.
Lovit de vijelia 
’N’a mea călletoriă,

| Aici am ostenit!

Şi-acuma eü ce sunt ?
O mână de păment!

Nicolae Gănescn, Doctor în Medicină.
Născut în BucurescI la Anul 1799 

Oct. 1. Mort 24 Marte 1875.
Comitetul executoriii al Testamentului 

regretatului decedat mi anunciâ prin 
Poştă în detaliu, disposiţiunile generosu- 

' lui testator, care ah fost executate cor- 
; rect -------

Descrierea acésta am intercalat’o aici 
; în Opera mea şi ca recunoscinţă, dér mai 
; mult ca omagiü al frumóselor şi nobili- 
| lor séle simţimente morale şi umanitare, 

testând 1000 galbeni G-ymnasiuluî ro- 
I mân din Bragîov, pentru luminarea tine- 

rimei fraţilor noştri Români din Tran- 
sylvania.

In marele salon al G-ymnasiului se află 
şi Portretul generosului donator.

Reîntorcendu-me în Anul 1889 de la

Exposiţiunea universală din Paris prin 
Bragîov, am visitat mormântul séü; am 
citit Epitaphul de pe petra sepulcrală şi 
am depus o coronă de flori pe mormântul 
séü, cu o lacrimă ferbinte, ca tribut al 
iubirei dintre noi.

Fie-î ţerrena uşioră /
*  *  *

Spre a se cunósce caracterul, simţimen- 
tele şi gradul de civilisaţiune al tineri
me! din Anii 1826—1828, adică înainte 
cu 68—70 Ani, recomand tinerimeî de as- 
tădfi nisce fragmente abreviate, traduse 
de mine dupé original din limba germa
nă din Epistolile Amicului Doctorului N. 
Gănescu anume Czikart, ambii fiind între 
14—18 Ani, decişi spre a’şi crea un vii- 
toriiî fericit în acea Epocă.

Iubitid meü Niculache !
Amabila D-tale Epistolă, pe care nu 

de mult mî-aî scris’o, ’mi a caüsat nu 
numai cea mai pură bucuriă, ci ’mî dete 
şi cea mai clară dovédá despre bunăta
tea ânimeî D-tale şi simţimentelor mo
rale pe care le-am observat la D-ta, încă 
de la prima nostră întâlnire....................

Remâi tot d’auna aşia solid, şi să nu 
retăcesci de pe callea prudenţei şi a vir
tuţii prin câi viţiose şi nebune, şi fii si
gur despre sântul adevérü, că binele nici 
odată nu remăne neresplătit şi că din 
contra, râul este tot d’auna carneficele 
propriü al omului réü.

Cine se teme de D-<Jeü şi face bine nu 
ai'e a se teme de nimenea. Exers0ză-ţi 
în continuu puterile D-tale phisice şi mo
rale, ca să câştigi în viueţa omenescă 
virtutea necessariă, spre a nu slăbi nici 
odată. Citesce şi studieză cu zelü şi di- 
liginţă cârţi atât sciinţifice cât şi alte 
cărţi folositóre, pentru-că acesta este un 
miqliloc important, nu numai de a ’gî în
tinde cineva educaţiunea; de aşi ageri 
facultăţile cugetării, dér şi a dobîndi un 
stil bun şi correct. Inveţă limba latină 
şi germană, pentru că aceste limbi pen
tru medicină se înveţă foră plată. Năzu- 
esce cu ambiţiune şi curagiü sufletesc în 
spiritul sciinţeior grele şi abstracte, şi si- 
lesce-te a fi tot d’auna nobil, pe cât va
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1 fi possibil; pentru-că numai printr’acósta 
ce fondeză adevărata fericire durabilă, gi 
numai printr’acésta, cu drept, se póte pre
tinde la o sortă mai bună gi la respectul 
ómenilor.

Unul dintre înţelepţii Greciei f]ise o- 
dată : „Precum sănătatea este fericirea cor
pului:, a.fia şi sciinţa este fericirea sufletu- 
l u i Papa Iuliu al II-lea a fjis : „ învă
ţătura la Cetăţeni este Argint, la Nobilime 
aurii şi la Principi D ia m a n t—

Gând fu întrebat Diogenes : Ce este 
mai greii pe păment ? El răspunse : „ Un 
om care n’a învăţat nimic.11 Nu este acesta
adevărat ? ..................................................

Că înduri multe obstacole de la un timp, 
regret mult; dér cu tóté acestea nu perde 
coragîul gi albi încredere în eterna Pro- 
vedinţă, care póte preschimba răul în
bine................................................................

’Ţi urez din animă o sortă mai bună 
ca aceia ce ai avut până acum. Cugetă 
numai la Poetul:
„ Acela care hrănesce Corbii, nu va respinge pe omeni 
„Cine este mare când e mic, va fi mai mare când

[va fi mare“ .

Am fost mişcat adeseori (fiind amén- 
doui împreună) vetjénd frumósele D-tale 
simţiniente morale : anima D-tale priimi- 
tóre de tot ce este bun gi frumos; min
tea D-tale sănătosă; curata D-tale Ami- 
ciă, în cât a trebuit să stimez în D-ta 
natura D-tale.

Crede-me, că un om foră morală nu 
j merită a fi numit om. —
: Cugetă tot d’auna ca Philosoph; sus-
■ ţineţi buna cuviinţă ca gi până acum ;
I păzesce-te de epidemia fempilor rele, care 
j! pot aţi caüsa o inesprimabilă miseriă. E- 
: vită ori-ce Amor ce nu este încă la timp.

„Amorul“ dice un mare Philosoph „de 
şi este passiunea cea mai lină, dér este şi 
cea mai periculosă. La început se vede tu
end un nimic neînsemnat, ca o mică ga- 
lanteriă; dér sub acéstá neînsemnată mască 
se vîră pasitmea în ânimă.11

„La începmt Amorul ’ţî este Amic, pe ur
mă Amant, din Amant Trădătoriu, din Tră- 
dătorki un Răpitoriu al inocenţei, un răs- 
vrătitoriă al fericireî umane, câte odată fur, 
ucigaşiă în adevăratul sens simţual“ .

De aceia te rogu a fi cu grijă în con
tactul cu femei. Ar fi bine să nu te con- 
fiezî nici unei femei, până ce nu te vei 
căsători.

Decă sortea te va fi destinat pentru 
celibat, silesce-te a domina plăcerile sen- 
suale. A face acésta, este o sacră dăto- 
riă. Crede-me, că predominarea plăceri
lor sensuale recompenseză pe om cu viü- 
eţă lungă, sănătate şi bucurii dulci.

’Ţi recomand a nu prescurta Anii stu
diului în Pharmaciă şi Medicină, câcî a- 
tunci vei cădea în pericolul de a deveni 

! un şiarlatan în aceste sciinţe, ca mulţi 
alţi.

Adevăratul téü Amic 
Czikart. Pharmacist.

G ospicii, 15 Februárit! 1828.

V II I .  |

Prima Adunare generală la Braslov 'a Aso- 
ciaţiunel Transylvane pentru literatura şi 
Cultura poporului român—Ioan Popasu 
România ameninţată de Turcia — Mórtea 
Părintelui med Ioan Antinescu la Braşlov.

YÎn marele Salon al Gymnasiului ro- j 
mân, prima Adunare generală a „Asocia- j1 
ţiunei Transylvane, pentru Literatura şi j! 
Cidtura poponduî român'1 la care am a- 
sistat şi eü, cu care ocasiune am devenit 
Membru, priimind după 3 Ani urmétórea 
aici Diplomă. j

Era pvesintă totă inteligenţa din Tran- j; 
sylvania şi Ungaria adunată, gi multe per- !| 

I sóne distinse din România. jj
Primul Protopop al Braşîovuluî, Părin

tele Ioan Popasu, deschise Adunarea prin- 
tr’un Discurs elocinte şi migcătoriu, sa
lutând pe asistenţi de bună venire, şi a- j 
rătând scopul salutarii! al Adunârei. j

Figura lui frumosă, impuitóre; elocinţa j 
lui sonoră şi atrăgetore, electrizâ tare pu
blicul numeros adunat. Era un mare O- ! 
rator, unic în feliül seu. i

Adunarea generală ţinu 3 ijille, în care j 
timp se constitui basele Asociaţiunei, care ; 
gi astăzi este în viueţă şi în fiă care Anii j
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se ţine în câte un. Oragiü principal al 
Ţerreî, cu mare solemnitate.

Aici este locul de a da o mică Scliiţă 
din Biographia acestui mare bărbat al 
Naţiune! române, Ioan Popasu, care a fost 
unul dintre primii membri fondatori ai 
acestei Asociaţiuni. Ca Doctor în Theo- 
logiă şi Protopop I-iü al Btaşiovului, el 
servi Biserica şi Naţiunea în curs de 28 
Ani în Bragiov. El era mândria şi po- 
dóba Românilor Bragioveni. In aceşti Ani 
el adunâ, ca prin farmec, în jurul seu Ne- 
guţătorimea bragovenă şi într’un forte 
scurt timp a ridicat pomposul edificiü al 
Gymnasiulul român, făcând, ca venit al 
Gymnasiuluî, alăturea, un alt edificiü sis
tematic, pentru instalarea bâilor de abur.

Monarchul în coînţelegere cu Mitropo
litul, Baron Andreiü de Şiaguna, drept re
compensă a meritelor lui evidente, i încre- 

i! dinţa Cârja Eparchiei Caransebeşiului în 
Banat ca Episcop, păstorind turma su
flete s că în timp de 24 Ani.

In Anii furtunoşi de pe la 1848, Po-
i pasu luase parte activă la mişcările na- 
' ţionale alle Românilor. El era Român
ii pronuncîat şi de aceia, Consistoriul l ’a 
ji ales, după mórtea Marelui Andreiü, de 
| Mitropolit al Transylvanieî şi Ungariei;

dér Guvernul Unguresc nu l’a recoman
dat spre înalta aprobare de Mitropolit, 
(de şi avusese celle mai multe voturi) şi 
aprobâ din cei trei Candidaţi aleşi pe 
actualul Mitropolit Miron Romanul, (Ma- 
ghiarolatru), şi Popasu rămase Episcop 

j al Caransebeşiului. Aici întemeiâ Reu- 
I niunea Invăţiătorilor din Diecesa sa şi 
j fu numit şi membru al Casei Magnaţilor 

terreî.
Mai în toţi Anii véra, visita renumi

tele bâi thermale de la Carlsbad în Bo- 
hemia Nu’lü mai văzusem de la prima 
Adunare generală a Asociaţiuneî transyl- 
vane în Bragiov, despre care am vorbit. 
A fost hm amic cu tatăl meu şi pe mine 
mé iubea prea mult.

j In Anul 1887, aflându-mă la Carlsbad, 
stetem cu fraţii Dobrescî din Ploîesci, 
ambii Professori, şi cu Directorul Gym- 
nasiuluí din Térgovigte, N. Bruneanu, pe 
o bancă spre grădina „Sans-SoucP şi ’l 
vedem că trece la Grădina „Posthausa pe

dinaintea nostră. ’Lü cunoscuiü îndată; 
lungimea t'mpului nu’lü schimbase de cât 
perul i albisse ; dér ţinuta lui era tot 
aceiaşi veselă, viüe şi neobosită, de şi 
acum avea etatea de 79 Ani.

’Lü salutarăm toţi, şi cu un surrísü a- 
mical ne mulţumi, şi mergea înainte, ur
mat de un bătrân servitoriü.

întâmplarea făcu, ca adoüa cji să ne 
aflâm pe aceiaşi bancă, şi bătrânul Prelat 
trecea ca de obiceiü la „Posthaus“, care 
era o grădină de recreaţiune. ’Lü salu
tarăm iarăşi, gi în loc sa nrnrgă înainte, 
vine spre noi, gi cu un surrîs plăcut să 
adressâ : „ D-v. Domnilor, sunteţi negreşit 
din România !u gi privind pe fie-care în 
parte, să adresâ câtre mine şi ’mi (Jlsse 
cu surprindere : „ Tu esci Antinescule 
şi ne bucurarăm amândoi de revedere gi 
de recunóscere după un interval de 26 
Ani. L ’am însoţit apoi cu toţii până ia 
grădină, conversând pe drum la ducere 
gi reîntorcere despre questiuni şcolare, 
fiind-că vorbea cu dascăli. Cunoscea de 
aprópe tot ce să petrecea în Románia în 
ramura Instrucţiune!.

Apropiindu-ne la reîntorcere de Ho
telul la care era instalat, ne mulţumi pen
tru plăcerea ce am avut de a’lü însoţi, 
strângându-ne mâna la toţi.

Acesta fu ultima nostră întâlnire. Eu 
unul am fost deplin satisfăcut că l’am 
mai vedut încă odată în vnieţă. —

In Februariü 1889 am priimit în Ploi- j 
esci Anunciul funebral, despre încetarea 
din viuâţă a lui „Ioan cel Bun“ , predicat 
dat de toţi câţi l’aü cunoscut. El închise 
ochii la 5 Februariü în al 81-lea An al 
laboriósei sóle vifleţi.

Am trimis la Caransebeşul urmátórea 
Telegrammá la 6/18 Februariü 1889. — 
Consistoriuluí Eparchiei Caransebegiü :
„0  lacrimă durerósá, regrete profunde pen
tru marele păstoriţi spiritual şi Amic. Prof.
Z. Antinescu. —

Un martor ocular asistând la înmor
mântare, ’mi scriea, că feţele tuturor a- 
sistenţilor inundaü în lacrămî, pare-că es- 
primaü cuvintele : „Oh, cine din noi nu 
va deplânge astăcţî acéstá perdere grea !u

Eternă flă memoria Ini !

20.39.*) 4
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ASOCIAŢroNEA TRANSYLVANA
PENTRU

LITERATURA ROMANĂ ŞI CULTURA POPORULUI ROMÂNU

în înţzî&suÎ Stathlcíct sitz hc 0 1 otbinazü, -pe 
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în gÎ̂ o ic-ftoi,
Ş i i  cîâ cazc i oc cuvin cîitpe Statute.

Din Şedinţa Adunârei generale ţinută la Haţiegîi în 2 August n. 1864

Preşedintele

BARONE DE ŞIAGUNA m. p.

Seeretarîul

Joanne Y . Bussu m. p.
7K---------.-------------------------  . — .-----------------------------------------

Tot în anul 1861, Turcia deveni ostilă 
României, de şi puterile Europei garan- 
tasse drepturile ei. Sé prevedea un semn 
reu, Romania era ameninţată de a ii in
vadată de Turci şi era aprópe deschide
rea questiuneî Orientului. Mi se strângea 
anima de resultatul necunoscut ce urma 
să vie pentru assigurareaviitoriuluiţerrei. j

Vecinii puternici, lacomi a ne înghiţi, 
stetéü gata a’şt asigura victima, sacrifi- 
cându-ne ca pe o ţerră fără putere; şi 
fotă speranţa rămânea în patriotismul fii
lor Patriei. In acesta incertitudine sim- 
ţem în peptu’mi o durere insuportabilă, 
care mă forţa a publica următorea Poe- 
siă :

D U R E R E A  U N U î R O M Â N .
De n’a perit Românul când hordele barbare 

Venéü ca şi locuste în agrii séménap,
Tăind fără de milă, răpind fără cruţare,

Lipsind pe fiü de Tată şi pe surori de frap ; 
Acum când brafu’fi agerii în lume-î cunoscut,

, Tu bravule Române, mai crerlî că escî perdut ?
Andrem Murăşianu-

Puneţi iar haina de doliu, scumpă ţârra mea frumosă !
Inamicii sântei Crace acţi pământul ţî-a călcat,

Ca şi ’n timpi de barbaria când viiieţa ’ţi fu nfiorosâ,
Şi chiar astăcţî când Europa dreptul teii ţi-a garantat.

Puneţi giulgiul şi măhrama să le aibî tu pregătite,
Şi ’ţi prepară şi mormântul, iată ora ’ţi-a sunat ;

Căci şi umbrele sinistre parc’alergă despletite,
Şî-atmosphera nebulosă firmamentul l’a ’mbrăcat.

Un Cornet abia se vede printre câţa ’ntunecosă !
Ore ce va să ’nsemneze acest astru luminos ?

Fi-va ore semn de mórte, séű. viueţâ ruşinosâ,
Seu ca semn de bucuria, când nâscutu-sa Christos ?
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Ori ce-o fi, o România ! plânge ânima în mine,
Căci păgânul cu piciorul dreptul tău ţi-a aruncat ;

A spurcat sânta férréná ca să’ţi facă vr’o ruşine,
Cu tot dreptul ce din secoli îţi este necontestat.

Auţji caii cum nechiază, semiluna când zărosce ;
Dér şi Zimbrul cu Aquila muge, ţipă fioros ;

Aste sbierăte confuse pe popor îlâ îngrozesce,
Căci nu scie ce să facă de şi are braţu vînjos.

Dér tu, dragă Romaniă ! Ţipă tare de durere 
Să te-au4ă fîişiori-ţi ce d’un timp îndelungat 

Dorm ei greii în apatia; câci de şi sunt în tăcere,
Dór’ acum n’o să te lase pradă Turcului spurcat.

Vor vedea măcar acuma că ’n unire e puterea ;
AÜ exemplu : Montenegro cu eroicii lui fii ;

Şi Serbia bellicosă cum sufere chiar durerea,
Numai să nu fiă şterse dintre naţiile vifiî.

Ţipă, scumpa nostră Mamă ! fiii tél să se deştepte ;
Ia Italia d’exemplu cum trânti p’impilatori;

Câci ei numai de la tine, de la tine aü s’aştepte—
0 chiămare şi . . .  . te-asigur că vor fi învingători.

Al téü geniü ni’Jü trimitte să ne ’nspire libertate,
Să aprincjă focul sacru ’n sînul nostru înghiăţat ; 

Şi-atunci să vecţi, Dragă Mamă, hordiile blestemate 
Cum vor peri ca fantasme de pe peptu’ţi apăsat.

Al resbellului cărbune e cu flammă ’n Oriente ;
Sânta Cruce-i insultată de barbarul cel păgân ;

Şi-alt cărbune-aprins sub spuză arde tare ’n Occidente ; 
Dér Românul, sânta Cruce, o păstreză tot în smü.

Te implor dér, Romaniă ! Ţipă tare şi vorbesce
Să te-aufiă toţi Românii din cel mai mic colţişor ;

Şi sum sigur că vitejii ’ţi vor răspunde voinicesce ;
Iar’ păgânii s’or re’ntórce cu ruşine ’n ţerra lor.

Mórtea Părintelui meu: Ioan Antinescu, 
la Braşiov.

In nóptea de 9 Octombre 1862 s’a mu
tat de la celle pământesc! la celle Ce
resc!, bunul meü părinte: Ioan Antinescu, 
în propria sea casă, în etate de 79 Ani.

întristata mea Mamă, Ecaterina, năs
cută Pitişiă, făcu a mi se comunica te- 
legraphic acest trist eveniment prin vă
rul meü, Parochul Bonifaciü Pitigiü.

Eü fiind bolnav în Ploîescî şi neputend 
merge la Braşiov, am rugat prin telegra

mă pe intimul meü Amicü din copilăria 
gi congcolariü: D-lü Professorü şi Direc
tor al scóleí normale: George Belissimus, 
ca împreună cu vérül meü menţionat, să 
îa tote disposiţiunile cuvenite, spre a-î 
face o ceremoniă funebră, cât se va putea 
mai pomposă.

La 11 Octombre am priimit de la A- 
micul meü următorea Epistolă :

Frăţiorule !
„Cu mare părere de réü am priimit 

trista veste despre mutarea de la no! a
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prea venerabilului téü părinte ; eü tot nu 
remaném indifferent către obidata ta ve
nerabilă Mamă şi fără rugarea ta, în a- 
semenea momente triste.

Am făcut înmormântarea după carac
terul şi trépta pe care figura bunul teii 
părinte, ca un eclesiasticü demn şi ca un 
Cive român meritat, care servi 51 Anî, 
şi dete publicului mai mulţi bărbaţi apţi, 
înzestraţi cu doctrinele lui professorale, 
şi care pentru tine, unicul séu fiú, se priva 
de multe, ca să te crescă prin şcoli mari, 
şi să te dea demn pentru cultura popo
rului Român.

Ceremonia funebră fu cât se putu de 
imposantă. Părintele Protopop loan Po- 
pasu regretă mult perderea Tatălui téü, 
care-I fu intim Amic dm copilăriă.

Sănţia-sea, ordonă a veni toţi Preoţii 
din Braşiov, şi corul vocal, Profesorii 
şcolelor cu şcolari şi şcolăriţe cu stégül; 
asista mulţime de popor, şi Părintele Pro
topop ţinu un Discurs funebru, care stór- 
se lacrămi din ochii tuturor asistenţilor 
şi care fu corona ceremoniei.

In acest mod frumos petrecurăm ră
măşiţele pămentesci, alle prea scumpului 
téü părinte, şi prea bunul nostru Amicü 
şi Concetăţen, până la mormânt.

Fie-I ţerrâna uşioră !
P.S. Voiü îngriji şi pentru trimiterea

venerabilei tale Mame la tine la Ploiescî; 
Iar pentru case şi grădină vei disposa 
cum. vei voi, ca unicul moştenitorii! al 
părinţilor tei. etc.

Al téü Amicü 
Bellissim us m. p.•** *

După 6 săptămâni veni şi prea Iubita 
mea Mamă la Ploiescî, unde locui la mi
ne 14 Ani, menagîată şi respectată până 
la finele viiieţei séle, care avu locü în 
Anul 1876.

IX .
Secularisarea Monastirilor,4ise închinate — 
Visita mea la Eremitul de la Sinaia.—Mór
tea Bardului Românilor: Andreiü Murăşianu 
la Braşiov.—Alegerea mea ca Membru la 
Consiliul Judeţian de Prahova—Mulţumire 
Domnescă ca Comisariü la concursurile de 

pluguri în Judeţu.

'u ocasiunea pronunşiârei Parlamen- 
($MuluI Român, în timpul domniei ma

relui Domn, Alexandru loan I Cuza, a- 
supra luârei veniturilor Monastirilor clisse 
închinate în Anul 1862, pe séma statului 
Român, de la Călugării Greci, am publi
cat în rFoiă pentru Minte, Animă şi Li
teratură“ din Braşiov, următorea Poesiă :

L_A R O M A N IA
Decă Patria se plânge 

De ’mpilarea cellor roi. 
Cu al nostru june sânge 

Vom spăla ruşinea ei.
G. Baronzi.

Te ridică, Dragă Mamă, a mea scumpă România !
Şi respiră ’n libertate, c’acea piatră s’a luat 

De pe peptu’ţi, ce străinii o puse cu lăcomiă)
Şi pe care ’n suferinţe secoli mulţi o ai purtat.

Te ridică ’n sus acuma de pe patul suferinţei,
Unde lipitori străine al téü sânge îlu sugea ;

Şi pe care, câţi va trântori, sub vestmântul umilinţei 
I ’lü trimise pe nedreptul cu nesaţm d’a se bea.

D’acum templele române n’or mai suferi ruşine,
D’a sta triste, ruinate; d’a fi cuiburi la străin,

Unde bufniţe hidóse clocéü réul pentru tine ;
Unde ţie, Romăniă, îţi gäteaü mortal venin.
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D’acum a’ste temple sânte, ce erau în decadenţă,
Vor fi locuri de asyluri pentru Taţii cei bătrâni; 

Pentru virgine, orfane—pentru Maici, ce aü. tendinţă 
Ca să crescâ, facă bine, între fiii lorü Români.

D ’acum a’ste monumente : Zestrea ta, o România !
Ce fuse înstrăinată cu scop d’a te umili,

A fost, e, şi fi-va ’n secoli legitima’ţi bogăţia,
Decă cbîar şi carnivore asupră’ţi s’ar repecţi.

Te ridică deră, Mamă ! dulce, scumpă România,
Şi respiră ’n libertate; fiii téi s’aü pronunc-iat :

Câci de astăcţi înainte toţi hypocriţii să vie,
S’or întorce cu ruşine. — Zestrea ta s’a -  assigurat.

Tot in acest An, am visitat coliba Pust
nicului de la Sinaia, care se instalase a- 
colo sus pe munte mal di mulţi Ani în- 
tr!o colibă. Dosul colibei era o stâncă 
înaltă, netedă ca un muru, pe care mulţi 
visitatori îşi scrisese numele cu diferite 
văpselî, pe care le ofierea Pustnicul. Am 
visitat interiorul colibei cu Amicul meii 
Grigore Mano, funcţionând la Ministerul 
Cultelor şi cu părintele Ieromonach Var- 
laam, bărbat cult, care avea un frate, Mo- 
nachul Dometian în Monastire. In tóté 
Sâinbetile i se trimitea din Monastire 
câte un tain de alle măncârii. Mobilie- 
rlul colibei era: un pat cu un chilim şi 
o rogojină, o masă de lemn pe care era 
o carte de rugăciune şi un Alhjim,în care 
se subscriéii toţi visitatoriî. Fiind rugat 
a subscrie şi eu, am scris spontaneü stro- 
phele următore :

A j Î R E M I T U L  D E  L A  jS lN A lA .

f i la i  ji-va cu putinţă, o stâncă ssciiiaxă !
S ă  t  éü încă obală étn zzcd-c l î  i&voz ?

^)îîa i  vzca-va  a m ea  oé m i tian spcztc la z ă

ii  t i í  ^icfanticíj sin polc o să m ezt!

C il-cum  ss va Recite, a  mea tc iin td  vuiă
Cu m u :; tuliI fum l:c cH a ii m î-aui im p lin ii: 

c ii ic  j;;  u l:u  a s t ă i i  ! é l so ite i voiă j i ă

F  a m ai u: i :  a vi oiată  pe f  îetut S ie m it !
1802, Iuliü 29. Z . A n tin e se u .

In Anul 1863 încetâ din viiieţă la Braşiov 
Bardul Românilor : Andrem Mureşianu,

Autorul Marseillezei Române: „ Deşteptă- 
te Bomăne din somnul cel de mórteíl care 
este Cântul întregului nemű românesc,pen
tru toţi secolii viitori ; şi fu îngropat în 
Cimitirul de la Capela română oithodoxă 
din Gróver, de sub „ Tempo." în Braşiov.

Fost Professor la Gymnasiul catholic 
în Braşiov ; mai tárejiü Translator la Gu
vernul Transylvanieî în Sibiiü şi Mare 
Poet al Românimeî, el muri într’o etate 
pre-matură, regretat de i óta Românimea. 
Poesiile lui sublime, încălzesc tóté su
fletele românescî. Nu pentru motivul de 
rudeniá, dór ca omagiu, allü marelui seu 
talent i-am dedicat la mormântul lui ur- 
mătorea Poesiă, publicată în „Foia pen
tru Minte. Animă şi Literatură" din Bra
şiov.

0 LACRIMĂ FE MORMÉNTUL POETULUI 
ANDREIÜ MUREŞIANU

Respectaţi somnul Geniului, 
buza amuţită, acest pept 
melodic, care respiră cânturi, 
pline de cele mai dulci Armonii.

C. Mazerath.
(Mormântul Poetului)

Fatală fa lovirea în Jajra ta, Poete !
Ce ruórtca dintr'o dată de tot 'ţi-a sfărâmat:

De mult pândea, Tirana, să dea odăi' cu sete,
Ca. ţăndări să ţi-o facă: şi Vaiii! 'şi a resbunat.

Chiar Lyra tu cu care cântai cu înfocare 
Bomânilor din Tisa şi până la Kilxin,

Să lase agonia, să fiú n deşteptare,

Să scuture sclavia şi jutjul cel străin !

Cu care spuuéi iumii de gloria străbună:
De Jtircea, Mu-haiu, Stefan, Corvin şi alţi mui mulţi,

Ce iv'ime tirania ascunsă 'n Semiluna,
Şi 'n lapte inemicii fugen sdrobiţi, desculţi.
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Cantul........................căci prin acesta dóréi tu cu ardóre
Să aibă fericire tot sufletul Român ;

Să 'şi vééfa viitorîul în (ţille tot cu sőre
Şi demni să se arate d'alV lor străbun Tralnn.

Dér, Vaiă, mórtea decisse a ta voce să stingă,
Să nu mai deştepţi Leul —  ce încă-î adormit;

Dér ori-ce-or face densa şi ori ce-ar vrea s'atingă,
El scie-a baga gróza îndat' ce s'a sburlit,

Căci Cânturile tale vor fi de moştenire 
La fiii vechid Rome din Dacia lui Traian;

Şi Marşlul înviuerei în <ţiua de mărire
Va fi mortale friguri ce-or prinde pe duşman,

Aşla, tirana morte! 'ţi lovi Lyra 'n mânia 
Şi din Pocalul morţii 'ţi-a dat venin amar;

A rupt şi legămentul ce-avéi cu-a ta Sogiă,
Lipsi şi doué Rose de bunul grădinar,

Dér', ce se (ţie, Poete! Acesta 'ţi a fost sortea 
Să cânţi, să 'nspiri Rămânil; tar plata să ţi-o iéi

In locul fericirei —  acolo unde mórtea 
Putere de loc n'are —  cu angelii in raiu.

Acolo, unde sclavul îşi află libertatea,
Şi omul cu virtute îşi ia meritul séü :

Acolo, unde dreptul îşi capătă dreptatea 
Şi 'n secoli locuesce cu bunul Dumne<ţeu.—

Te-aventă dér, Poete! în sus, preste morminte,
Acolo, unde peul un loc 'ţi-a destinat;

Si drept tribut de stimă, o lacrimă ferbinte 
Primesce de Vacela, ce sincer tc-a amaU

înfiinţarea Instituţiuneî Consiliilor Ju- . 
deţene în ţeră pentru prima oră, a avut 
locű în Anul 1865.

Am fost surprins prin alegerea mea 
spontanen de Membru în Consiliul Ju- 
deţen de Prahova, precum se vede din 
Adressa de mai josü.

pică, că am fost surprins, căci nici o- 
dată nu ’mî-a plăcut de a solicita func
ţiuni atât onorifice cât şi remunerate de 
la Judeţ séü Comună, candidându-me în
sumi, după opiniunea mea şi nu după o- 
piniunea publică, pre cum este obiceiul 
la noi, şi după cum s’a esprimat un băr
bat retrograd de stat de la noi, în Par
lament, că : „Opiniunea publică este o min
ciună“ , pe când din contră, numai singură 
ea, este competentă de a apreşia meritele 
cuiva. Cine nu ’şi aduce aminte de urîta 
devisă a unora, care este în usü prover
bial : „Să intrigăm, spre a putea reuşi în 
alegerea séü scopul cutare“. Acestă doc
trină fatală de cei ce o proíesézá, numai

curată şi patriotică nu póte f i ; căci ea 
tinde la culpabilul interes personal, iar 
nici de cum la interesul comun.

Am priimit acăstă onore decă am fost 
ales, nu numai dupé îndemnul mai multor 
Amici, dér şi de plăcerea de a figura ca 
Membru, la începutul unei Instituţiunî 
noül în România. unde să ’mî facü o dă- 
toriă de cetăţen, dupé modesta mea pu
tere.

Preşedinte al primului Consiliu Jude- 
ţen de Prahova a fost: bătrânul Nae Ră- 
tescu.

In prima sessiune între propunerile 
mele, a fost şi aceia, de a se lua iniţia
tiva pentru ridicare^ unei Statue Marelui 
Domnitoriü Alexandru Ioan I-iu Cuza, 
(arătând cu mâna spre direcţiunea unde 
gemü fraţii noştri sub jugul celor îm- 
pintenaţi) pentru laptele măreţe, sâvîr- 
şite sub Domnirea sea, precum: împro
prietărirea ţăranilor; secularisarea Mo- 
nastirilor ţjise închinate ; scóterea limbeî 
grecesc! din Biserica Română ş. a.

Propunerea a fost priimită în princi- 
piü, însă a iost amânată pentru Sessiu- 
nea generală a Anului viitoriü.

Am luat parte şi ca Membru în Juriul 
concursurilor agricole din acest Judeţ. 
Lucrările Consiliului alle acestei prime 
Sessiuní aü fost destul de productive şi 
interesante.

Urmeză ambelle Adresse sus-menţio- 
nate :

PREFECTURA
JU D E ţU L lI PRAHOVA

Anul 1865 
Sept. 28, No. 1677.

Domnule!

Am onore a vă faee cunoscut, că Con
siliul General al acestui District, din care 
faceţi şi D-v. parte, prin Decretul Mă
riei Sóle Domnitorului No. 1195, este 
convocat pentru 15 Octombre viitoriü, 
în Sessiune ordinară.

Priimiţi etc.
Prefect: Is. N egulescu.

D-lui Zacharia Antinescu.
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R O M A N I A  Bucit rései, 1869 Marie 18.

! I
I >r. T .  :

MESTERIÜL AGRICULTUREI,
COMEECIULUÍ ŞI LUCRĂRILOR 

pueli: e
No. 1999

Divisiunea Il-a

Domnul meű !
Resultatul produs de concursurile de 

pluguri, producte agricole, vite şi obiecte 
manufacturale, făcute în acel Judeţ în 
Anul trecut 1868, fiind satisfácétóre, pre
cum am avut ocasiă a mé încredinţa din 
Procjssele verbale ce am priimit, l’am 
supus la înalta cunoscinţă a Măriei Séle 
Domnitorîuluî,gi prin Ordonanţa No. 524 
Măria Sea a bine-voit a ordona între al
tele :

„Se va esprima, Domnésca nostră mul
ţumire D-lor Membri ai Juriului gi tu
turor persónelor, care aü conlucrat la fa- j 
cerea Concursurilor şi a Exposiţiunilor“ .

Consecuent acestui înalt Ordin gi în a- 
precierea ce am făcut stăruinţelor depuse, 
în însărcinarea ce aţi avut ca Membru 
al Juriului, cu plăcere ve comunic, Dom
nul meű, înalta espresiune de mulţumire 
din partea Măriei Seile Domnitoriuluî, 
pentru osten él a ce v’aţî dat la concursu
rile făcute.

Priimiţi etc.
Ministru: D im itrie Ghica m. p.
D-séle D-lui Zacharia Antinescu, Mem

bru al Juriului concursurilor de pluguri, 
producte agricole, vite gi obiecte manu
facturale din Judeţîuî Prahova.

X.
0 Offrandă de 3000 lei vechi Casseî Comu
nale a Oraşlulut Ploiesci.— Punerea teme
liei a Gymnasiuluî— Mutarea claselor gym
nasiale în noul edlfioiú.— Societatea Ami

cilor Constituţiunei

iíl/cólele urbane mai ’nainte de Anul 
^)-T866 şi dupe aceia, avea în fie-care 

Oragiü câte un Comitet de Inspecţiune 
şcolară, compus de trei Membri Onori

fici, cu un Secretarii! plătit de Primăriă, 
care ţinea correspondenţa cu Eforia Scó- 
lelor din acel timp gi cu Institutorul su
perior al seóleí.

In Ploiesci Secretarîul era plătit cu 
250 lei vechi pe Lună.

In Anul 1865, din causa lipsei de fon
duri sufficiente alle Primăriei, Salariul 
Secretariului s’a omis de a se prevedea 
în Budget, gi Secretarîul nu a voit a mai 
continua; iar Cancelaria Comitetului su
ferea neavénd Secretariü ; gi fiind multe 
lucrări la ordinea «Jilleî, mai mult ca în 
trecut, mi s’a făcut propunerea de Pri
măriul de p’atunci, decedatul Ioan Ma- 
rinescu, de a conduce Cancelaria, şi în 
privinţa plăţii salariului se va avea în 
vedere la Budgetul Anului viitoriü.

Tot d’odată Comitetul de Inspecţiune 
prin Adressa cu No. 60, subscrisă de Is. 
Negulescu gi I. Baldovin, me autoriză de 
a priimi Actele gi Archiva Cancelariei 
Comitetului de la D-lü M. G. fostul Be- 
visore al Şcolelor, spre a le păstra în Can
celaria.

Am priimit gi am condus Cancelaria 
un An întreg: de la 1 Ianuariü 1865 până 
la 1 Ianuariü 1866, spre a nu suferi ser
viciul, cu promissiunea de a fi plătit în 
Anul viitoriü.

La facerea noului Budget, fondurile 
Primăriei fiind tot restrânse, gi sciind 
strâmtorarea situaţiunei financiare a Cas
seî Oragîului, m’am decis, a face offrandă 
suma de 3000 lei vechi ce mi se cuvenea,

|i pentru care Primăria ’mî offeri următo- 
■ rlul Act de mulţumire, pentru offranda 
;! făcută Oragîului Ploiesci :

j Prim ăria Oraşiuluî Ploiesci

A c t t L .

D-lú Zacharia Antinescu, Institutorul 
j j  Classei a Il-a de la Şcola de băieţi No.

1 din acest Oragíü, fiind vacant locul de 
! Secretariü al Onor. Comitet seolariü, ce 

se plătea din fondul acestei Comune cu 
lei 250 pe lună, a dirigiat lucrările Co
mitetului un An întreg, adică : de la 1 
Ianuariü 1865 până la 1 Ianuariü 1866, 
de la un timp încoce forte împovărătore. 

i Primăria luând Act de declaraţiunea
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ce a fácut D-lü Antinescu, că renunţiă 
ín favórea fondului Comunei la Salariul 
cuvenit de lei 3000, adică: Lei trei mii 
pe acest An, vine printr’acest Act a-i 
mulţumi pentru offranda ce a făcut 0 - 
ragiuluî.

Primariű: I. Marinescu m. p.
Adj. C. H. Dimitrescu m. p.

L. s.

No. 2375
1866, Iuliü 20. •*

ŞL ŞL

In Bi Maiü 1865. s’a pus temelia Gym
nasiului „ Petru şi Paul“ din acest Oragiü, 
care nu avea încă o gcolă mai superioră, 
de cât numai scoli primare.

Geniul străbunilor actualilor Cetăţeni 
reínviüése în ânimile lor încă din Anul 
1862, când în <]iüa de 14 Septembre, nu 
se aucjea prin Oraşiu de căt că : „Deserâ 
este Adunare la Municipalitate pentru în
fiinţarea unui Gymnami în Oraşml nostru“.

în acea sérá ţinendu-se şedinţă, se com
puse un Prescript-Verbal sub Presiden- 
ţia Prefectului Judeţului Maior C. Ma- 
teîescu; fiind Primariű al Urbei I. Ma
rinescu.

S’a ales un Comitet spre realisarea 
acestui scop, compus din 15 Membri o- 
norifici gi anume: Părintele Nicolae Ioa- 
chimescu, D-nii Panaîot Filitis, Christodor 
Dimitriade, Michail I. Georg eseu, Hagi- 
Alexe Manea, Hagi-Ioan Pitişi, Hagi-I- 
vandă Polichroniade, Costache Dimitriade, 
Ilid Mincu, Vasile Ioanide, Michail Con- 
stantinescu, Cosma Gheorghiü, Matache Ni- 
colaü, George Padovici, şi Dimitrie Giălep, 
cari să lucreze în coînţelegere cu mem
bri Municipalităţii.

S’a mai decis prin un al doüilea Pre- 
script-verbal, subscris de Prefectul Ma- 
teîescu, Ioan Padovici, Ioan Marinescu,
M. I. Georgescu, Zachana Antinescu gi 
Chr. Demetriade, prin care se autoriză 
Preotid N. Ioachimescu, Cosma Gheorghiü 
gi Costache Demetriade, de a proceda la 
cumpărarea locului de la Ioan Bărcănescu. 
Locul s’a cumpărat cu 45,000 lei, scă(jen- 
du-se 3200 lei, ca offrandă din partea 
fostului proprietariü.

Ministeriul Instrucţiunei publice fiind 
însciinţat despre acesta, a fost rugat tot 
d’odată de a se trimite Professoriî ne- 
cessari pentru Classea I-iü gymnasială, 
fiind Sâli disponibile la Şcola No. 1. Mi
nisteriul a aprobat, gi cursul gymnasial 
s’a început la 1 Septembre acel An.

Comitetul s’a adressat la tóté ânimele 
generöse din Capitala ţerei.gi alte pârţi, 
pentru a contribui la acest scop; cliîar 
gi gcolarii aduceu micele lor offrande*) 
gi resultatul a fostű cu bun succes ; câci 
până la punerea temeliei, se înscrise în 
Condici suma de lei vechi 156281, parale 
12, gi sa încasasse din ei 111,666 lei 12 p.

S’a adjudecat edificarea Gymnasiului 
de rogiü, după planul D-luî Architect A- 
lexandnt Orâscu, asupra Meşterului An
gliei Ioniţâ, cu lei vechi 172,400. —

Municipalitatea veni în ajutoriul edi
ficiului Gymnasiului cu 73,000 lei vechi, 
şi dupé cererea făcută Ministeriuluî, a- 
cesta aprobâ cedarea gratis a lemnăriei 
necessariî, din pădurile Monăstirilor: Mis- 
lea, Vărbila gi Scăieni, alesă la facla lo
cului de Comissiunea numită, compusă 
anume din personele: Preotul N. Ioachi
mescu, Costache Demetriade, Michail I. 
Georgescu şi Architectul Varga, cum şi a 
unei quantitâţi de material, precum : Var 
gi Cărămidă, ce se afla neîntrebuinţat la 
Monastirea Térggior.

Remasse acum numai a se decide c]iüa 
punerii temeliei, care se fixâ pentru 31 
Maiü 1865, când se începu un period 
noü de clădiri mai mari în Oragíü.

Sosi gi acea <]i. La apelul făcut de 
Primăriul Urbei prin întinsa publicitate 
în Oragíü, populaţiunea cu mic cu mare 
veniră din celle mai depărtate Suburbii, 
spre a asista la acéstá Serbare măreţă.

La 10 ore antemeridiane, de şi timpul 
era ploios, popor destul era adunat din 
tote Classele sociale, care făcea un as
pect imposant, gebend împrejurul şîan- 
ţurilor gi pe grămezile de pământ înăl
ţate. Pe cea mai înaltă dintre movile era 
aşezată mésa, unde era a se săvărgi săn-

*) Sá se vécjá „PharuV‘ dat la lumină în An. 
1874, de Autorul acestei Opere, unde se va ve
dea numele şi sume'e celor ce aii bine-voit a 
contribui.
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ţirea Apei, care avu loc prin Părintele 
Protopop Nae Ionescu, încongîurat de 
mai mulţi Preoţi îu vestminte sacerdotale.

Dupe sănţirea Apei, Părintele Alecu 
Brătăgîanu, Catichetul de Classa I şi II 
gymnasială care funcţiona, îngenuncliiâ 
şi citi o rugăciune ocasională, care pro
duse în popor o profundă emoţiune.

Dupé acésta, D-lü Michail I. Geor- 
gescu, Directorele Gymnasiuluî pronun- 
şiâ un Discurs ocasional, arătând nece
sitatea unui Gymnasiü în Ploîescî; -cum 
echoul întreprinderii Ploescenilor a ajuns 
§i la Paris, şi că studenţii Români de a- 
colo, entusiasmaţi, trinnseră nobila lor 
oflrandă ; cum guvernul încoragiâ forte 
mult patriotica faptă a Cetăţenilor Ploieş- 
teni,decretând îndată înfiinţarea de Classe 
gymnasiale, dând lemnăria şi alt mate
rial gratis ; apoi se adresă către Cetă-

/
ţenii şi Judeţenii presinţi să se apropiă 
spre a pune cu toţii petra fundamentală, 
şi încheiâ adresându-se câtre tinerii Şco
lari cu aceste cuvinte: „ Voi, pe a cărora 
séma să edifică acest Gymnasiü, imitaţi pe 
părinţii voştri în virtuţi, şi fiţi mândri de 
patriotismul lor. Veniţi dér şi voi, prin De- 
putaţiunile vóstre să punem cu toţii pétra 
fundamentală la templul sdinţelor. Ridicaţi 
tot d’auna inocentele vóstre rugăciuni către 
Atot-puternicul Creator, ca să protege pe 
părinţii voştri, pe Concetăţeni şi Patria 
vostrău.—

Dupé acésta, entusiasmat de impor
tanţa acestei solemnităţi, am citit Oda 
următore, compusă de ocasiune, dedicată 
Concetăţenilor Ploescenî, şi care impri
mată pe hărtiă tricoloră se distribui po
porului presinte în 500 Exemplare :

O D A
Sciinţele Basa Verităţii.

Eşî din nüorí cu-a teile rade, frumosü sóre-alü ţârei mele !
Luminózá cu splendóre p’aí ei fii ce-’sü adunaţi 

In acestii locű, ce-şî alese — dupé timpuri mai multă grele,— 
Sa înalţe ’ntr’o unire unü palatű, ca nisce fraţi.

Unű palatű spre locuinţa celor noué Muse belle,
Ce din Parnassü descindű astacji, sé s’aşecţe-aicea vorü,

Ca s’admire vechiul Istru şi frumosele-î vâlcele;
Sa ridice naţiunea, sa înalţe pe poporű.

Să conducă pe junime la tesaurul sciinţei ;
Sé arate ce-i onórea şi amórea între fraţi ;

Să-i îndemne-a ’şi ama limba, dupé vocea consciinţei,
Şi s’adauge Europei mulţ' eroi şi mecenaţî.

Cetăţeni! Taţi! Mume bune! Iată vară, iată mistria 1 
Puneţi braţe în unire, cimentaţi acestű palatű ;

Cei avuţi pună talanţiî, neavuţii bărbăţia,
Pună véduva dinariulü: toţi spre scopulű arétatű ; -

Căci din á’stű palatú eşi-voru fiii voştri cu mândriâ;
Deveni-vorü Michai, Ştefani, Mirci, Corvini, Yladimirescî ; 

Yom avea Cavuri şi láncolni, Vashingtoni de România, 
O’Connelli şi-eroi ca Manta, Garibaldi şi fraţi Buzesci.

O Români; părinţi, taţi, mume, cetăţeni în veritate !
Voi acum arătaţi lumei, cine sunteţi, ce veţi fi !

Voi creaţi adi viitorul a’storü prunci, ce’n libertate
Privescü marea vostră faptă, ce pre ei vorfi ferici !

20.395 5
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Din a lorü plăpânde ânimi va eşi recunoscinţă :
Câcî în Şcolă să învăţiă fie-cine ee-i datori.

Cetăţeni, nobili în faptă! Aceşti prunci de inocinţă
P’ale vóstre reci morminte vom  depune-odată flori ;

Numai cândă este unire, numai cându este frăţia,
Prosperéz’ ori-ce cetate, lucruri mici devine mari ;

Precunm dér cimentulü astăfli unesc,ă pietre cu tăriă, 
Cetăţenii, flindü una, tot-d’auna vom  fi tari.

Bine-cuvântaţî sé fiă câţi punű mâna la laboré,
Câţi aü pusă şi vorü mai pune sacrificii p’âstă Altară!

Numai astfelii România va avea tţile cu sóre ;
Pór’ unire şi frăţiă vom fi tóté în zadară. —

Tinerime, producţii fragedă, fructă ală mumeloră române, 
Sânge nobilă ca Scevola, descendenţi ai lui Traiană !

Ia privesce ’n atmosferă Musele supra-umane,
Cumă s’avéntű în veselia între Terra şi Urană.

Ele curăţă — atmosfera prin volare cu urginţă,
Ca de miasma ignoranţei sé vé salve ’n acestă locă ;

Sé v ’ofere spre nutrire dulcea pâne de sciinţă,
Sé v’adape cu morala : din focariă cu divină focă.

Printr’acést’a deveni-veţi demni de gloria stiăbună : 
Cetăţieni virtăoşi, integră, buni, oneşti şi patrioţi;

României p’ală ei crescetă voi veţi pune o cunună,
De va fi devisa vostrâ: înfrăţirea între toţi.

S’arâtaţi recunoscinţă tuturoră ce îngrijesce 
De a vostrâ fericire, de ală vostru viitoră ;

Municipiă, Guvernă, Ţerră, Prinţă şi toţi ce se-ostenesce, 
Bene-factori şi Professor!: toţi sâ-şî aibă partea loră.

Fraţi! Acumă cu toţi la lucru, mari şi mici într’o unire 
Să ’nălţămă acestă Paladiă pentru fii, pentru poporă ;

Strigândă : TJrra România! Fiă plină de mărire !
Ş i : Tráiéscá Cetăţenii, ce-şî facă détoria loră ! — *

A.poI D-lü Revisors şcolar M. Geor
ge seu luâ cuvântul printr’un Discurs, a- 
rătând importanţa înveţiământuluî se- 
cundariă, şi spunând, că avuţia intelec
tuală face mai mult pentru fericirea unui 
individ, de cât tóté avuţiile pământesc!, 
şi fericesce pe toţi aceia, cari, de şi cu 
puţine mitjílóce, totuşi contribuesc pen
tru asemenea frumóse fapte, pe care le 
solemnizăm astăzi.

Tóté aceste idei esprimate mai süsü 
de către Oratori prin cuvânt, aü fost mult

aplaudate de intelligentul public Ploieş- 
tén ce era presinte.

Mai ’nainte de a se proceda la pune
rea primei petre fundamentale, avuiü o- 
nórea de a citi următorîul Document me
morial, compus şi scris de mine pe per
gament, dupe însărcinarea ce am avut 
din partea Primăriei. Acest Document fu 
închis hermeticesce într’o buteliă grosă, 
pusă într’o cutiă de petră şi aşie<]ată în 
şianţ, spre partea dreptă, în colţul edifi
ciului, între petrele unghiulare cimentate:

Acéstá Poesiă fu mult apreţuită de „Buletinul Instrucţiune! publice“ din acelü Anü.
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Cu ajutoriul Cellui Prea-înalt!
Cetăţenii Ploiesceni şi Judeţeni de Pra

hova, punend astăcţî petra fundamentală la 
acest Gymnasiü TPetru şi Paul“ făcut prin 
contribuţiuni voluntarii de la toţi, de tâtă 
starea şi condiţiunea, lasă de moştenire fii
lor lor şi descendenţilor acelora, din genera- 
ţiune în generaţiune sciinţa şi virtutea stră
bună română.

Spre a fi cunoscută posterităţii epoca clâdi- 
rei acestui edificiu, se notăză, că s’a pus pótra 
fundamentală astăcţî, Anul MDCCCLXY 
Maiit XXXI,în dileJe Măriei Séle Dom
nitori ului Românilor :

ALEXANDRU IOAN I-iu
sul Ministerial constituţional Bosianu, fiind 
Mitropolit-Primat al României Prea Sân- 
ţia-Sea

D. D. Niphon
administrându-se Judeţul acesta de Prefec
tul D. Istrate Negulescu.

Primăriul Oraşiuluî D. Ioan Marinescu 
cu collegiî sei consilieri comunali : Ioan 
Baldovin, Ghiţă Alexiu, Hagi Ioan Pitişi 
şi Ioan Radovici, Ajutore : Haralambie 
Stănescu, Hagi Matache Slăvcescu, Hagi 
Ioan Polichroniade, Costache Constantinescu, 
Dimitrie Sfetescu gi BasiUe Ioanide,

In unire ca Comitetul înfiinţat pentru 
edificarea acestui Gymnasiü, compus din 
D -n ii:

Iorgu Gr. Cantacuzino, Preot. N. Ioadii- 
mescu, Panaiot Filitis, M. I. Georgescu, 
Costache Dimitriade, lliă Mincu, Michail 
Constantinescu, Matache Nicolaü, George 
Radovici, Ioan Stoîcescu gi Dimitrie Gîcdep 
pătrimşî de zel pentru sciinţă ca şi stră
bunii lor, şi convinşi de detoria lor ca păr- 
rinţî ai tinerimeî şi ca cetăţeni adevăraţi, 
reuşiră a se bucura astăcţî cu tot poporul, 
care voind a da Patriei fii buni, alergară 
a depune fie-care Dinarhd său la acest 
Monument, carele este obîectid fericireî co
piilor lor; iar numele tuturor contribuito
rilor până astăcţî şi acelor ce vor mai con
tribui pe viitoriű pentru edificarea şi do
tarea acestui Gymnasiü, se vor conserva cu 
religiositate în Archiva Cancelariei Comu
nei Ploescî, spre a se memora de posteri
tate, si spre a fi de essemplu urmaşilor lor.

Conducătorii şi luminătorii tinerimeî stú
diósé presinte şi a nume : Părintele Alecu 
Brătăşîanu ; D-niî Ioan I. Romanescu, 
Nicolae Crapellianu, Basüiü Drâgoşescu, 
Zacharia Antinescu, Mich. Alexandrescu, 
lliă Vasiliade, Basilie Tomorovănu gi Ni
colae Preda, îndemnătorî cu curentul şi cu 
fapta, asistară la acăstă ceremoniă impor
tantă, în micţîlocul şcolarilor lor, cari pur- 
taü în mâni buchete de flori.

Totă Adunarea învocâ Ceriid, cu acăstă 
ocasiune, pentru prosperarea Mamei Pa
tria, şi pentru fericirea popondui Român.

Fiâ, ca ginta Română din generaţiune 
în generaţiune să prospereze prin Şcoli, i- 
mitănd faptele cele mari şi utile, spre a 
deveni demni de glorioşii lor străbuni.

Aşîa să iiă !

*
*  *

La acéstá măreţă solemnitate aü asistat 
representanţi din partea tuturor autori
tăţilor civile şi militare din Oraşiu.

S’a procedat apoi la punerea temeliei 
din partea tuturor, punend câte o cără
midă, funcţionarii, Cetăţenii, Deputaţiu- 
nile Şcolarilor; s’aü ridicat apoi toaste 
pentru toţi ; nu s’aü uitat nici Mamele 
Române, nici Arcliitectul, Autorul pla
nului Gymnasiului, D-lü Al. Oreseu, în 
care timp musica esecuta celle mai fru- 
móse Arii naţionale.

Din caüsa plóíeí nu s’aü putut da celle 
trei salve de câtre oştirea din Garnisonă, 
nici illuminaţia oraşiului nu a putut avea 
locü ; dér în schimb, acéstá Instituţiune 
a dat într’un quart de secol destulă lu
mină gi forţa morală tinerimeî, ce a fre- 
quentat Gymnasiul, astărji devenit Lyceü.

Era ceva frumos a vedea pe Şcolari 
îutrecendu-se de a se subscrie în condica 
Contribuitorilor cu câte o modestă of- 
frandă. Entusiasmul era la culme. Un 
june commerciante Român, D-lü Theo
dorache Ión, în presenţa tuturor, grati
fica pe Antreprenorul edificării Gymna
siului cu un orologiü, presentändu-i-lü 
ca suvenir, pentru acéstá (ji, spre înco- 
ragîare.
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Acest june inteligent şi generos, îm
preună cu companionul séü D-lü Ghiţă 
Ionescu, subscrisse tot d’odată în con
dică, offranda în sumă de 1550 lei, pen
tru acest salutariü scop.—

La 1-iă Septembre 1866, Classele gym
nasiale funcţionânde până atunci în să
lile de la Scóla vechia No. 1, se permu
tară acum în noul edificiu, etagiul de jos.

In acesta di, dupé sănţirea Apei, D-lü 
Director al Gymnasiuluî 1.1. Romanescu, 
a ţinut un Discurs ocasional forte elo- 
cuent, şi altul, D-lü Professor N. Cra- 
pellianu, ca din partea Primăriei, care 
entusiasmâ pe auditoriü. 8 ’a declamat 
apoi de către un Elev, Poesia următore, 
compusă de scrii toriul acestor ronduri, 
care fiind imprimată în foi volante, se 
distribui publicului asistent.

R u g ă c i u n e a  ^St u d e n ţ i l o r

Creatore din ’nălţime,
Dómne ’mperate ceresc,

Cată ’n jos spre tinerime,
Şi poporul românesc.

Vocea nostră o ascultă,
Când intrăm în ăst palat

Ce cu-a ta ’năurare multă 
Astăzi este terminat.

Te rugăm cu umilinţă 
Mintea a ne lumina,

Ca să putem în sdinţâ 
Cu succesü a progressa :

(jăcî morala şi sciinţă 
Lumineză pe popor ;

Cu Amóre şi credinţă 
Fie-care e dator.

A se cunósce pe sine 
E  a fi om simţitoriă;

Doteză-ne cu-acest bine,
Bunul nostru Creator.

Dă, o Domne! ca ’nfrăţirea 
Să domine între noi,

Fiind-că numai unirea 
Ne va scote din nevoi.

Iar din contră neunirea 
între fraţi e un venin,

Ce ne-ar aduce perirea 
Provenită prin străin.—

Dă, celor ce îngrijesce 
De al nostru viitoriü

Mila ta, şi i păzesce
D ’orî-ce lucru tentatorii.

Mulţi talanţi d’a dat ver-cine, 
Séü dinártól văduvit,

Băsplătesce-le cu bine 
Dăruindu-le ’nmiit.

Salvă ţerra, Domne sânte,
Şi pe bunul Domnitoriă ;

Naţia fă să s’ avânte 
Spre ferice viitoriü.

Pe părinfi ni-i ocrotesce
Şi pe cei ce ne ncongior ;

Pe Professor-î i ’ntăresce 
Spre-a ne da lumina lor.

Primesce, ’Naltă Fiinţă!
Buga ce am înălţat,

De la cei ce c’umilinţă 
Intră otfi ’n acest Palat.

La intrarea în noul edificiu al Gym- 
nasiului, funcţionali ca Professor! : D-nii
I. I. Romanescu, de limba Română şi 
Latină, ca Director al Gymnasiuluî; Pă
rintele Chr. Constantinescu de Religiune;
N. Crapellianu de Matematică ; Constan
tin Iennescu de Istoria şi Geographiă ; 
N. I. Micescu de Sciinţe Naturale; P. 
Manuelescu de limba Română şi Latină, 
şi provisoriü de limba Francesa; Iosif 
Wallenstein de Caligraphiă şi Desemn şi
I. Dimitriu de limba Grecă.

Tinerimea stúdiósa Ploieştenă tot d’a- 
una a fost exemplară în totă ţerra, gra- 
piă zelului şi activităţii DD-lor Profes
sor!, şi astăiji încă progresézá în mod 
admirabil.

Primii Elevi ai Gymnasiuluî „Petru şi 
Paul“ de la început în classa I-iü se gă
sesc a fi fost: Stefan Nicolescu, Ioan G. 
Alessiu, T. Angelescu, Stelian T. Stoîan, 
Petre Bălăcenu şi alţii, luaţi din fosta 
Şcolă reală, întreţinută de Primăriă.

Edificiul Gymnasiuluî astadi face po- 
dóba Oraşiului, şi după el încoce, Oraşiul
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se înfrumuseţeză în mod progresiv prin 
noüí edificii, care maî de care mai mari 
şi mai frumóse.

Cât era de mare animarea tuturor că
rora li se făcu. Apel pentru contribuirea 
edificării Gymnasiului nostru, 'şl póte 
face- ori-cine ideiă din următorea Epis
tolă, a mult-regretatuluî philantrop de
cedat, Yasile Paapa, Proprietarul Moşiei 
Yallea-Boului din jud. Prahova, pe care 
am priimit’o în Anul 1873 ca răspuns la 
o Epistolă ce î-am trimis, împreună cu 
Brogiura „Pharul“ din Ediţiunea l-a :

1873, Novembre 30.
Bucnresci, Strada Dómneí 2.

Stimatul meii Domn!

Am priimit Epistola D-v. însocită de 
Brogiura ce a’ţi scris ca Dare de semă 
a edificare! Gymnasiuiuî din Ploîesci.

Ve mulţumesc sinceramente pentru mă- 
gulitórele cuvinte ce rostiţi prin acea E- 
pistolă în favórea mea.

A face binele este détoria fie-câruia 
cetăţen şi mai ales la noi unde avem agi a 
mult de făcut. Unul din mediile prin care 
póte cineva să facă binele este şi acela, 
de a contribui la luminarea şi moralisa- 
rea classei ignorente, şi póte este rina 
din celle mai roditóre, fiind-că ne pre- 
gătesce o generaţiune mai bine inspirată 
de détoriile séle.

Gymnasiul din Ploîesci l’aţi ridicat 
D-v. cu Coilegii D-v., pentru că aţi avut 
ideia iniţiativei, şi aţi mişcat córda sim- 
ţimentelor frumóse alle Ploîescenilor, cari 
aü contribuit apoi materialmente la edi
ficarea lui. „Finis coronat opus". Tot de 
la D-v. depinde a termina şi mai bine 
ceia ce aţi început atât de frumos.

Faceţi un Appel prin Jurnale câtre pu
blicul bine-cugetătoriă ; stimulaţi amorul 
séü propriu, deschideţi o subscripţiune 
suplementară, bine-voiţi a mă înscrie gi 
pe mine încă cu Una mită Franci în 50 
Napoleoni* şi sper că cu aceste stimu
lante, pe lângă ceia ce va voi a da şi 
Primăria, sa se póta termina gi etagiul

* Mai subscrisese la început încă una miiă 
Franci.

de sus al edificiului; câci este păcat a 
rămânea cum se vede gi în Anul viitoriü.

Priimiţi, Vă rog, assigurarea simţimen- 
telor mele de perfectă consideraţiune.

V. Paapa m. p.
Domnieí-Sóle D-lui Zacharia Antinescu, 

Professor în Ploîesci.
*  *  *

Am publicat acestă Epistolă exemplară 
numai de frumuseţea e i ; câci mulţi sunt 
cari scriü gi vorbescü frumos despre fapte 
frumóse, pe care nu le facü în realitate 
nici odată, gi acesta este numai o ipocrisiă.

Omű adevărat este acela, care vorbesce 
gi face ce vorbesce, déca póte, şi mulţi 
sunt cari pot gi nu fach, dér se laudă că 
facü. Am avut ocasiune a vedea pe de
cedatul întrebând pe ţăran séü ţărancă 
ce întâlnea: de ce i s’a rupt căciula séü 
pantofii, gi scotea din buzunaríü parale 
dându-le să’gi cumpere. Acesta va să 
<jică, ceia ce <jice Proverbul latin: „ Bis 
dat, qui cito dat A (Acela dâ cât índoüif, 
care dă îndată). Cine voesce a cunósce 
mai de aprópe faptele creştinesc! alle lui 
Yasile Paapa, să mergă la Comuna „ Valea- 
Bouluî“ Judeţul Prahova gi să vécjá Bi
serica şi Pictura ei artistică, cât este de 
admirabilă; să vecjă Şcola de model în 
care se înveţă gi meserii, care se întreţine, 
conform Testamentului seü, cu spesele lă
sate prin Testament, şi la care urmeză, 
copii şi de prin comunele de prin prejur, 
dându-le la cei foră mijlóce îmbrăcă
minte, încălţăminte gi cârţî.

Poporul rural din comună şi ’mprejur 
’lü recunósce ca pe un părinte protector 
al lor. Dea D-(jeü ca România să aibă 
mulţi imitatori ca marele philantrop
V. Paapa.—

* * *
In Anul 1866, s’a format în Bucurescî 

o Societate a „Amicilor Constituţiunei“ , 
al cârui scop este prevăzut prin Statute, 
ce privesce întărirea gi desvoltarea liber
tăţilor constituţionale, a justiţiei şi mo
ralizării poporului, sub Domnia ereditară 
a Principelui Domnitoriü: Carol I-iü, spre 
a nu se atinge cu scop réű disposiţiunile 
gi principiile ei de nimenea, fiă de ia Ca
pul Statului până la cel maî din urmă 
Român, fiă de ori ce credinţă politică ar fi. (
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Ploîesceniî îndată formară o Sucursală 
în Urbea lor prin alegerea Comitetului 
ce urmeză:

Preşedinte: C. Gr. Cantacuzino.
Vice-Preşedinţî :{ C. T. Gregorescu, 

Dimitrie Costescu.

Membri

Secretari:.1

I. Baldovin, I. Radoviet, M. I. Geor- 
gescu, Matache Nicolaă, Preot N. Ioa- 
chimescu, Ghiţă A lexiu.
I. 1. Romanescu, Zacharia An tine seu, 
iY. I  Naciovid, Ghiţă lonescu, C. 
Gingulescu, D. Sfetescu;

Cassier : Teodor Diamandescu.
Archivarin : P. Apostolescu.

S’a ivită adeseori câte o tentaţiune a- 
supra pactului nostru fundamental, care 
venea mai mult din afară ; dér Românii 
cei buni, geloşi de drepturile lor, câşti
gate prin ei înşii cu sângele lor, a sciut 
şi sciă a şi le apăra prin prudenţă şi mo- 
deraţiune, în cât Europa de astăzi s’a 
convins, că aici la porţile Orientului Eă- 
ropei există un Stat, în adevér constitu
ţional şi un popor prudent, care merită 
respectul tuturor puterilor Europene, ca 
exemplu al popórelor balcanice, avénd 
rolul de luminătoriă şi civilisatoriă al 
acestor popóre, graţiă M. 8. Carol l-in, 
care sub Domnia şi Regalitatea Sea de 
la suirea Sea pe tron ponă astăzi, a con
solidat constituţionalismul României în 
adevăratul sens al cuvântului, tinzând cu 
prudenţă la înălţarea şi prosperarea ei. 
România deră va trăi.

Să trăi oscă Romania !

X L
0 aruncătură de ochi repede în trecutul 
Ploîescilor — Patriotismul Ploleştenilor.— 

Ce erau Ploiescii pe la Anul 1825?—

f e timpul când Mircea cel Bătrân îşi 
organisa puterea armată, Judeţul 
Prahova avea un Regiment de ostaşi, nu
miţi Roşiori, cari în tote resbelele ce a- 

vea ţerra cu puterile vecine, acest Re
giment, cu şefii lui ce eraă boieri, mer- 
géü la resbele cu totă cheltuiala lor.

Localitatea aici fiind spre munte, se 
destinâ, ca aici să fiă Căpitanatul Plăie-

şilor * ce păzeă plaiurile Prahova şi Te- 
légenul despre frontiera Austro-maghiară: 
de aceia în vechime, Oraşiul se numea 
Plăiescî, derivat de la „Plani“ , Iar nu 
de la „Ploiă“ , câci locuitoriăl de la ţerră 
când venea la térg, elicea: „mă duc la Plă- 
îesci“ ; prin usă însă s’a preschimbat în 
Ploiesci, care este o numire eronată foră 
o derivaţiă istorică. Aici localitatea de
veni Scaunul Ispravnicilor. **

Astfeliă şi sub alţi Domni successori 
ai lui Mircea, şi sub Michaîă Yodă cel 
Vitéz, drept recunoscinţă şi îneoragîare 
pentru victoriile ce aceşti ostăşi, Plăieşî 
de Prahova, repurtaă în resbelle, li s’aă 
dăruit Moşia Tergşorul spre a o poseda 
împreună cu Ploiescii, atât ei, cât şi toţi 
urmaşii lor, fără nici un feliă de supărare.

Şi spre a asigura şi mai bine acéstá 
legitimă possesiune, li s’a dat şi un Hri
sov şi alte Documente, păstrând acéstá 
posessiune ponă la Domnia lui Ipsilant, 
Domn din nemül Fanarioţilor, de tristă 
memoria.

Pe acestă moşiă atunci eraă două Sate 
cu două Biserici de lemn : Tergşîorul şi 
Plăiescii; Tactul Isprăvnicesc şi Căpi- 
tănatul Plăieşilor era în Ploiesci; iar în 
Tergşior eraă Jitniţile (Ambarele) în care 
se păstra furagiul Cailor oştire!.

Ipsilant, cu ocasiunea botezârei unui 
Copil al Logofătului Enache Moruz, cu 
care era rudeniă, dărui totă Moşia Plă- 
lescí-Térggor acestuia, după ce mai în- 
tâîă chiămâ pe locuitori şi i întrebâ ast
fel: „Cu ce drept posedaţi acestă moşiă?“ 
Locuitorii răspunseră: „Noi o posedăm 
de la străbunii noştri pentru victoriile fă
cute în resböie.“ Şi spre a se încredinţa 
şi mai bine, a cerut să i să arate Docu
mente despre acéstá posessiune. Locui
torii aă răspuns, că aă avut Hrisóve şi 
alte Documente, dér din causa deselor 
evenimente s’aă rătăcit şi nu se scie la 
cine sunt.

Ipsilant văzând că nu i se presintă 
Documentele şi crezând că arătările lo
cuitorilor ar fi falşe, a dăruit atăt moşia

* Bâlcescu, în „Puterea armată şi arta mi
litară“ .

** Fotino. în „Istoria generală a Daciei“ .
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Tergşior cât şi Plăîesciî lui Enache Mo- 
ruz, sub titlul de Domenii.

Acesta îndată ce luâ acesta moşia în 
stăpânire, la tóté cârciumile ce erau în 
Oraşîîi le-aü tăiat cepurile, ca stâpân al 
Moşiei.

Dér Hrisovul Ploîeştenilor era pus hy- 
potecă la unul Constantin Corlătescu, din 
Satul CorlătescI pentru 50 lei, şi acela 
cari ’lü hipotecase nu mal eraü în vmeţă.

Corlătescu ’şl făcuse vr’o două câr- 
clume şi o prăvăliă, pe care şi le-aü în
suşit Moruz. Mal în urmă însă, fiind mus
trat de consciinţă câ a făcut un mare 
păcat pentru că a ascuns acele Docu
mente, a chlămat pe trei Orăşîenl, cârora 
le-a <Jis, câ decă vor jura pe Icóna Maicii 
Domnului, el le va arăta un lucru de 
mare folos; dér să nu spulă la nimenea, 
fiind că să temea să nu între în vr’o pe
deapsă.

Cel trei Orăşeni aü săvârşit jurămân
tul şi îndată după acésta, Corlătescu a 
dat tóté acele Acte, împreună cu Hriso
vul de posesiunea Moşiei Plăîescilor.

îndată ce Plolescenii luară aceste Do
cumente, aű alergat la Ipsilant şi aü dat 
jalbă, arătând că aü găsit Documentele ; 
pe care văfjendu-le Ipsilant, s’a cäitü de 
darul ce făcuse lui Moruz ; dér acum era 
tárrjiü, câcî lui Moruz i se dăduse şi Hri
sov. Ipsilant însă temendu-se ca să nu 
se facă vre o réscólá din partea acelora, 
cârora le usurpase dreptul, a modificat 
Hrisovul dat lui Moruz, Iar Orăşenilor 
le-a dat o Copiă după cel modificat.

Sensul acestui Hrisov modificat este 
acesta:

„Câ învrednicindul D-deü cu Domnia 
Ţérrel Românesc!, şi venind în ţerră a 
găsit pe Logofătul Enacbe Moruz sirman, 
şi că Moruz i-ar fi cerut să-I facă vr’un 
ajutoriü, aflându-se cu familia împovă
rată şi fără miijlóce, să-I dea vr’o moşiă 
din Domenii; — în Hrisov mal arată, că 
a chlămat mai íntáiü pe Orăşeni, şi apoi 
(jice: ca nici Moruz să nu fiă lipsit de 
Darul Domnesc, dér nici Orăşenii să nu 
’gl pércjü dreptul lor strămoşesc; ho- 
tărăsce astfel: Ca Moruz să stapánéscá 
Satul Tergşior cu Moşia, Iar Orăşenii 
Plolescenl să stapánéscá Oraşlul şi locu

rile ce are împrejur în parte despre Térg- 
şîor până în Drumul Domnişlorulul; şi 
decă din orăşenii Ploleşteni vor ara pe 
moşia Tergşior, să dea numai decimă ; 
şi décá vitele lor vor pasce pe Moşia 
Tergşior, să plătâscă de vită 4 parale 
Ierbărit; şi mal <jice : Că Moruz să stá
pánéscá şi el în coprinsul Oraşiului nu
mai trei locuri înfundate: unul pe care 
’şi făcuse case spre Dâmbu (Sub. sf. Ni- 
colae.) (Casele numite Muruzoiă dărîmate 
şi pustiite acum) — Al tu loc unde eraü 
două Case ţigănesc!, a lui Dima Lăuta- 
rlul, şi a Telegencil, (Sub. Maica Precista,) 
acesta fu cumpărat în Anul 1862 de 0 - 
răşenl, de la Bârcânăsca. Moştenitorea 
Moruzilor pe care se clădi Gymnaslul; 
Iar al treilea loc în Sub. sf. Vineri, cum
părat de Fraţii RadovicI, pe care aü clă
dit Case şi prăvălii, pe urmă l’a făcut 
Hotel, (Hotel de Eüropa).—

Orăşenii luând Hrisovul întărit de Ip
silant, şi fiind omeni simpli, n ’aü îngrijit 
să Ia şi Documentele celle vechi de la 
Ipsilant; să înţelege, că aceste le-a dat 
lui Moruz, ca să nu se mal înfăţişeze 
vre-odată Orăşenii şi la alţi Domnitori 
viitori.

Dér Moruz şi urmaşii lui, la tóté 
Domniile ce se schimbaü, chîama pe O- 
răşenl în judecată, muncindu-se ca să 
desfiinţeze cel din urmă Hrisov; dér n’aü 
putut face nimic, căci Domnii următori, 
atât Mavrogheni cât şi alţii, aü recunos
cut dreptul Orăşenilor.

La venirea Oştire! rusescl în Anul 
1806, fiind Ţera în administraţiunea Ru
şilor, Moruz a dat jalbă la Ruşi. Aceştia 
persecutaü pe Orăşeni prin arestări ca 
să-I înfricoşeze. Unii se făcură supuşi 
străini: francezi, englezi; persecuţiunile 
însă tot nu încetară. Se trimise la Plo- 
lescl un Oficerü de cazaci cu căzăcime.

Cutezătorul Lamba merse în o Depu- 
taţiune la officer şi între altele i (jisse : 
„D-ta ai venit în Ţerră ca să te baţi cu 
Turcii, iar nu să te amesteci în afacerile 
Comunei.“ Atunci Orăşenii trimise pe un 
Orăşîan notabil: Marin Brutarlul cu Co
pia de Hrisov la Guvernatorul din Chi- 
şinâă în Rusia, arătând prin jalbă per-
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secuţiunile ce suferea din partea Rugilor.* 
Şi după un Ordin ce primise, Officeriul, 
să înapoiâ cu Căzăcimea la Bueurescl; 
iar Guvernatorul Rusesc veijend Hriso
vul, á poruncit Preşedintelui Rusă ce era 
preste ambele Principate, ca să nu mai 
fiă supăraţi Ploîeştenii, şi a încetat per- 
secuţiunile.

Venind Caragea la Domnia, la Anul 
1812, Moruz iar a dat jalbă. Atunci 0 - 
răşenii aü plecat cu soţiile şi copiii în 
Căruţe şi s’aü dus la înfăţişare la Bucu- 
resci, şi aü tăbărît de marginea Bucu- 
rescilor la Cigméüa Mavrogbenî. Caragea 
aflând, s a dus în personă şi întrebându-î, 
de ce aü venit ? Ei respunseră că sunt 
veniţi în procesul ce aü cu Moruz. A- 
tunci Caragea le-a <Jis cu blândeţe, că 
nu trebuia să vie în modul acesta, ci să 
se întorcă acasă şi să aleagă o Deputa- 
ţiune pentru înfăţişiare, şi aü trimis pe 
Sărdariul Barbu Dănescu; Polcovnicul 
Dinu Majaru; Marin Stan Ştirbu Bru- 
tariü ; Cíaugiü Hagi-Vasile ; Postelnicul 
Ioniţă Păstarnac şi Hagi Dimitrie, cari 
autorisaţi de Ploiesceni aü tocmit pe 
Avocaţii: Paharnicul Hafta, Român, şi 
pe Bondi, fanariot; împreună şi pe Clu
cerul Nestor şi Stefan Bálácénu, legiştî.

Procesul a durat un An de <jile, în mai 
multe înfăţişerî — Pe Ploîegtenî i pro- 
tegia Clerul, mai cu sâmă Iosif Episco
pul Argeşîuluî, Român, cât şi trei boieri 
veliţi : Radu Golescu, Banul Constantin 
Filipescu şi Vornicul Constantin Eilipescu 
Buzatu.

Vodă Caragea vătjând protecţiunea a- 
cestora, a încheiat un jurnal, c ă : „Plo- 
iescenii să ’şî aibă stăpânirea neclintită 
dupé Copia ce aü dupé Hrisovul lui Ipsi- 
l a n t şi aşîa s’a terminat procesul în 
favórea Ploîescenilor, foră să mai dea 
vr’un drept lui Moruz. Documentele Ora- 
şiului se află astăcji în Archiva Primăriei 
locale.--Ploiescii şi Terggîorul sunt nu
miri. care jocă un rolü însemnat în Is
toria Districtului Prahova. In Ploiesci la 
Anul 1599 Octobre 13, s’a făcut jurămân
tul de către Soldaţii lui Michaiü cel Vi-

*Când a plecat Marin Brutarîul în Rusia, fiind 
iernă grea, şi gerü mare i-a degerat urechile 
pe drum.

tézü, când acest mare Domn mergea să 
coprinfja Transylvania, şi tot d’aici se 
ínrolaü voinicii Plăîeşî, cari luptaü şi a- 
páraű plaiurile Ţârei; iar în Tergşor, An- 
tonie-Vodă pe la Anul 1672 se servea 
de mulţimea movilelor înălţate spre di
recţiunea Carpaţilor.

Să nu se uite, că, pe la Anul 1600, 
pe când Moşia Târggor era una cu Plo
iescii, pe acâstă moşia se aflaü numai 
două biserici de lemn, una în Tergşior 
şi alta în Ploiesci, acesta avea Hramul: 
Dumineca tuturor sânţilor, care astăzi 
se numesce Sântul Gheorghe vechiü ; iar 
ceia laltă Biserică era în Mahalaüa Sf. 
împăraţi.

Maíheiü Vodă Basarab, în îndelungata 
lui Domniă a făcut 40 de Biserici, cea 
de a 40-a fiind Biserica Särindariü din 
Bueurescl, numită astfelü a 40-a, de la 
cuvântul grecesc „Saranda“ .

între aceste 40 Biserici este şi cea din 
marginea Oraşîulul nostru cu Hramul: 
Sânţii Apostoli, „Petru şi Paul“. Tradi- 
ţiunea spune, că trecând prin Ploiesci 
Matheiü Vodă Bassarab şi vexând că nu 
este nici o biserică de piatră, a fost miş
cat de simţimentul séü religios, şi clădi 
acâstă biserică spre lauda lui I)-<jeú. A- 
câstă biserică fu reclădită în Domnia lui 
Alecu Ghica. —

Pe la Anul 1825, Oraşiul Ploiesci avea 
aspectul unui micü orăşel. Tóté casele 
de zid eraü următorele: a Serdariului 
Barbu, a Polcovnicului Dinu Majaru, a 
lui Grigore Tivilichieru, a lui Hagi-Pro- 
dan Căldărariul şi a Postelnicului Ioniţă 
Păstărnac, tóté în Mahalaua St. Voevocjt. 
— In Mahalaüa St. Nicolae-noü eraü: 
Casele Paharnicului Nae Bălăcânu, alle 
Cocónei Uţii Portărâsa Slătinânca: pro
prietara moşiei Filipescii-de-Pâdure; ale 
Paharnicului Boîarolu, unde era şi Tac
tul Isprăvnisesc şi alle Polcovnicesei Tu- 
doriţa., — Iar în Mahalaüa Precista eraü : 
Casele lui Nicolae Dorobanţu; alle lui 
Iordache Suslănescu; alle lui Céugiü Pa- 
naiot şi alle lui Hagi Dimitrie; Iar cele 
mai noul din acâstă Mahala eraü alle Fra
ţilor Piţuresci: Niculăiţă şi Vergu, băcanii 
cei mai de căpeteniă. Aceste case avéü 
două etage: süsü Camere şi jos prăvălii.
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Aceşti Piţuresci aü deschis în prăvă
liile lor în Anul 1826 cea dintäiü Co- 
fetariă. La prăvăliile lor se numea piaţa 
principală (în regiunea desfiinţate! gră
dini publice : Griviţa) — In acéstá piaţă 
se aflaü şi câte-va prăvălii de bogasie- 
riă în casele lui George Teodor (unde 
sunt astăzi băile municipale); a lui An
gliei cel mare ; a lui Stanciü Bogasieriü 
şi a lui Nicolae Chicíucü; iar în piaţa 
cea mai de sus erau bogasieriile lui Gheor- 
ghe şi Panaíot Manciü.— Tot în această 
piaţă mai eraü şi doué bolţi de lipscă- 
nie alle fraţilor Armeni : Chîorcu şi Chir- 
col Agemolu ; iar în uliţa nofiă, ce s’a 
făcut acum, erau numai nişte magherniţe, 
şioprone cu câte patru furci, învăliţi cu 
şîovar. Posesorii lor eraü: mămularî, co
jocari, tivilichieri, cercelari, plăpomari şi 
alţii, cari venéü Miercurea la <ji de térgü 
cu desagii, întinjendu-şi marfa acolo.— 
Iar în locul ce se numesce acum: Piaţa 
fructelor, eraü prăvăliile lui Hagi-Vasile 
şi ale lui Barbu Lumânărarîă.

Pe acel timp în Ploîesci eraü numai 
două trăsuri de familiă: una a Serdariu- 
lui Barbu, care era calescă, şi a lui Hagi- 
Vasilie, care era o căruţă cu preşra de 
pérü de capră, Mai pe urmă apoi pe la 
Anul 1827 şî-a făcut şi Nicolăiţă Piţurea 
o căruţă de modă: tóté trăsurile în o- 
raşîfi se márginéü la aceste trei. * —

Am voit prin acéstá descriere scurtă 
a Oraşiului Ploîesci, a arăta tinerimeî 
actuale, generaţiunei presinte o oglindă 
vechia a trecutului şi a vedea câtă deo
sebire este în situaţiunea Oraşiului nos
tru între Anul 1826 şi 1896 în timp de 
70 Ani, şi tot d’odată a arăta, patriotis
mul strămoşescb al nemului. Acei cari 
mai träiescü astă-di încă, şi védü acestă 
transformare, nu pot să nu fiă mişcaţi 
până la lacrămî, convingându-se, că na
tura în cursul secolilor creiază şi distruge, 
repetându-se acestă mişcare în continuă, 
şi că tot ce există creat de noü, se în- 
vechiâsce, şi învechindu-se, se distruge ; 
apoi pe d’asupra acestor ruine se ridică

* Ye4î „Pharul“ de Z. Antinescu, Ploîesci 
1874. şi „Schite din Istoria Patriei“ de Ioan 
Stoîcescu. Ploîesci 1880.

alte lucruri noüí, care, după un timp vor 
fi lovite de aceiaşi sórte.

Aceia ce se întâmplă cu lucrurile se 
întâmplă şi cu omenii.

A  continua fiii operile începute de pă
rinţi în bine, este detoria lor, de a le 
complecta şi a le perfecţiona şi mai bine. 
—Acesta este misiunea fie-cârui om pe 
pământ, ca membru al Societăţii în m ij
locul căreia trăîesce.

Acésta este marea lege a natúréi; a- 
césta este legea progresului şi a regre
sului alternativ.

Sic transit gloria mundi!
(Astfeliű trece gloria lumeî!)

xn.
înfiinţarea „Societăţii pentru învăţlătura po
porului Român.“ — înfiinţarea Secţiune! de 
Prahova.—înfiinţarea Şcolei pedagogice din 
Ploîesci — Propuneri folositóre.— înfiinţa
rea Internatului al acestei Şcole. — Darea 
de sémá a Direcţiunel Şcolei către Secţiunea 
Centrală.—Darea de sâmă a Secţiunel Cen
trale— Tentaţiunl, abnegaţiunl şi bucurii. 
— înfiinţarea Şcolei secundare de fete şi 

~  a Internatului. —

mare Instituţiune se înfiinţâ în 
Bucuresci la 8 Noembrie 1866, de 

nişte bărbaţi plini de devotament pentru 
înaintarea Educaţiuneî naţionale, ca D-nii 
Ioan Eliade Rădulemi, Graful Scarlat Ro- 
setti, V. A. TJrechîă, P. Poienarm, A. Papiü 
llarianu, C. Essarcü, Grădişteanu, Strejescu, 
Maxim, Sion, Misail, Manu şi alţii; acésta1 
fu: înfiinţarea „Societăţii pentru învăţătura 
poporului Român".

Aceştia reuşiră, ajutaţi de Cetăţeni, 
Amici devotaţi Instrucţiune!, nu numai 
de a o infiinţa în Capitala Ţârei, dér şi 
aşi întinde cercul activităţii séle prin 
mi jilocul unor Secţiuni sucursale, filiale 
ale acestei mari Societăţi pentru cultura 
poporului.

între celle din taíü Secţiuni fu şi Sec
ţiunea nostră: „Secţiunea de Prahova.“

Cetăţenii Ploieşteni, gata tot d’auna 
la fapte bune şi măreţe, fondară acéstá 
Secţiune către finele Anului 1866. Acest 
fapt a ajuns ca fulgerul la cunoscinţa 
Térrel întregi.

20,395 6
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Ţârr a íntréga s’a grupat împrejurul 
Drapelului acestei Societăţi mari, pe care 
staü scrise cuvintele: „Instrucţiunea şi 
Educaţiunea naţională.“

D-lü loan I. Bomanescu, Directorele 
Gymnasiului local luâ iniţiativa în înţele
gere cu Collegii sei §i convocă o Adu
nare, la oare participă tot corpul didactic 
şi maî mulţi cetăţeni intelligenţi şi cu 
greutate, şi cu toţii, uniţi, făcură ca i- 
deîa să deviă o realitate.—

S’a procedat la elaborarea Statutelor, 
şi s’a ales primul Comitet sub Presiden- 
ţia D-luî M. I  Georgescu, vechili Insti- 
tutore superior la Şcola primară publică 
din Ploiescî No. 1. —

După constituirea acestei Secţiuni se 
făcu o propunere din partea D-lui loan 
Eliade, M. I. Georgescu şi I. I. Eoma- 
nescu şi alţii, pentru înfiinţarea unei Şcoli 
normale, pedagogice, în care să se pre
pare tineri, fii de ţărrani, cari vor dori 
a deveni învăţători prin Comunele ru
rale. Comitetul din Anul viitoriü, 1867, 
cu mult zelfi, realiză şi acesta dorinţă a 
Secţiunel întregi.

Din lipsa fondurilor necessarii la înce
put, activitatea Secţiunel fu forte restrânsă 
în mare parte; dér cine nu cunósce nobila 
dărnicia a Ploiescenilor, când este vorba 
de Şcoli, de luminarea poporului ? Şi cine 
nu se mira de avé ritul şi abnegarea D-lor 
Profesori de pe atunci, cari se offeriră a 
da 2 Ani lecţiunî gratuite la acestă Şcolă, 
până ce ea va prinde rădăcină ?

Pentru întâmpinarea primelor cheltueli 
necessarii aü contribuit D-nii Panait Fi
ii tis, G. Eadovici, Ghiţă Ionescu, loan 
Eadovici, Matache Nicolaü şi Ivanciü 
Constantin câte douî galbeni.

S’a i]is şi s’a făcut!
Şcola se mişca, mergea înainte cu co- 

tisaţiunile maî multor Cetăţeni, Membrii 
ai Secţiune!.

In fjiua de 8 Februariü 1868 s’a făcut 
inaugurarea acestei Şcole cu o solemni
tate din cele mai imposante, cu cânturi 
naţionale, cu discursuri de ocasiune, pro- 
nunşlate de D-nii Eliade, Bomanesca şi 
Jenesen, animaţi de focul sacru ce ardea 
în pepturile acestor tribuni ai luminării 
poporului şi încălzea pe publicul asistent.

Cu ocasiunea inafigurârei Şcoleî mai 
mulţi Cetăţeni şi Cetăţene, animaţi pen
tru propăşirea culturei române, aü făcut 
patriotice oifrande acestei Şcole bine fa- 
cătore, între cari s’a distins, Dómnele : 
Sevasti G. Eadovici, Elena B. Stanian, M. 
D. Costescu, şi D-nii Teodor loan, Ghiţă 
Ionescu, M. Dimitropol şi alte persóne de 
distincţiune.

Profesorii cari s’aü offerit a da lecţiunî 
gratuite aü fost: D-nii 1. Eliade, I. I. 
Bomanescu, N. Crapelleanu, Const. Jenesen, 
N. I. Micescu, M. I  Georgescu, Zacharia 
Antinescu, Iosif Ionescu senior, Ios. Wal
lenstein, D-rul G. Pappa; Iar ca Professor! 
supleanţi s’aü mai offerit D-nii: Mich. A- 
lexandrescu, B. Drăgoşescu, Mich. Florentie
B. Tomaroveanu şi C. Poteca.

La finele Anului şcolar 1868—69 fre- 
quentaú Şcola normală 70 Elevi. In a- 
cest Anű aü eşit 15 tineri Elevi, ca în
văţători comunali.

Ministerlul Instrucţiune! publice mul
ţumi întregei Societăţi pentru frumósa i- 
niţiativă ce a luat. Asemenea şi Secţiu
nea Centrală a trimis Secţiunel nóstre 
cele mai căldurose mulţumiri pentru e- 
nergia cu care într’un timp atât de scurt, 
a produs celle maî eficace fructe.

Intr’una din Şedinţele Adunare! ge
nerale alle Secţiunel, D-lü loan Eliad 
propune de a se înfiinţa un Internat, în 
care Elevii normali pedagogi, să fia cres
cuţi într’un mod simplu, şi să li se dea 
o educaţiune potrivită cu menirea lor. 
Eaportorul acestei propuneri a fost ze
losul Profesor D. C. Jenescu, care a fost 
aprobată de întregă Adunare a Secţiunel.

După propunerea D. C. Jenescu de a se 
modifica şi Eegulamentul Şcoleî, fu apro
bat de Societate la 10 Marte 1868, după 
cum s’a modificat.

La 3 Nov. 1868 D-lü I. Eliad, Direc
torul şcoleî normale şi-a dat dimissiunea, 
şi a fost ales acela, care scrie aceste ron
duri,— dirigénd şcola 9 Ani, până la 13 
Ianuarie 1877.—

In acest An, D. Eomanescu face o pro
punere pentru înfiinţarea unei Şcoli de 
Adidţî şi Adidte, de şi după multe stă
ruinţe, a rămas în stare de idelă pană la 
altă întrunire.
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Asemenea gi D-nu N. I. Micescu pro
pune înfiinţarea unui Ateneu, care abia 
s’a putut reaJisa în parte. Comitetul a 
grăbit înfiinţarea luî. D-nu Preşedinte al 
Secţiuni Gr. Radovici anuncîâ publicul, 
şi prima lectură fu ţinută de D. N. I. 
Micescu, asupra sciinţelor naturale expe

rimentale; dér Ateneul înceta cu acesta 
prima Conferinţă.

In primul An şcolastic 1868-69 al şcoleî 
normale, la Distribuţiunea premiilor s’a 
căntat de Elevii şcoleî Hymnul ce ur- 
mezâ, compuindu-lü pentru acesta Oca- 
siune:

Şcola este mântuirea a poporului Roman ;
Ea lumina şî-o révarsá preste fiii lui Traian ;

Ea Românului-i-aratâ callea câtre viitorü;
Sâ alerge tot Românul cu speranţă-n Creator.

Voi, părinţi, luaţi de mână pe ai voştriî fii iubită,
Duceţi-i pe banca Şcoieî de vreţi a fi fericiţi;

Numai acolo-i lumina ce sé’mparte tuturor,
Şi morala christiană ce înalţă pe popor.

Sciinţa-i basea verităţii şi-al juráméi ornamentă,
Iară basea pietăţii e morala ’n simţiment;

Vor Românii ca să ’nvingă tot d’auna pe cei réí,
Crescere mai îngrijită să le dea fiilor sei.

Bravi erau strămoşii noştri pentru câ erau uniţi
Tot d’auna, şi’n resbelle ei se credéü fericiţi ;

De aceia totă lumea ne’ncetat i respectau,
Pentru că alle lor fapte pe denşii-i glorificau.

Patria ce ne nutresce s’o iubim s’o înălţăm ;
Ea ne-e Muma prea iubită, mult pe ea s’o adoram ; 

Ea ne cere înfrăţire ca s’o putem susţinea,
Şi ca fii lăptaţi de dénsa să ne facem demni de ea.

Şcola este sanctuarul ce pe noi ne-a luminat
Şi pe négra ignoranţă în picidre o-am călcat ;

Noi lumina priimită s’o lăţimii suntem détorí,
Cum ne-aii dat’o cu onóre bunii noştri Professor!.

Atunci apoi ţdrra nostră prin progressü sé va mări,
Când sciiuţa şi morala tot Românul va priimi;

Când prin Urbe şi prin Sate multe Şcole vom crea,
Numai atunci Románia lumini multe va avea.

Să trăidscă Románia din Danubiű la Carpaţi!
Să trăiescă toţi Românii strânsă uniţi ca nişte fraţi ! 

Să trăiescă Professorii, ce mult bine ne-aă făcut!
Să tráiéscá şi Patronii ce Şcola aă susţinut!

Spre a se documenta mai bine activi- i 
tatea şi zelul D-lor Profesori al acestei j 
Şcole pentru progresul ce se făcea, gi i 
spre a servi de exemplu gi viitorilor Mem- j 
bri ai corpului didactic, reproduc aici ;

după „Foia mensuală a Societăţii Secţi
une! centrale din August 1870. No. 5. 
Darea de séma a subscrisului, ca Direc
tor al acestei Şcole, câtre D-lu Preşedinte 
al Secţiune! centrale, precum urmez a :
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Domnule Preşedinte!

în urma cerere! ce aţi bine-voit a face 
Subscrisului, de a ve trămite o Dare de 
séma. despre Şcola normală, înfiinţată de 
Secţiunea de Prahova, a Societăţii pen
tru înveţiătura poporului Român, am o- 
nóre a ve comunica, urmátórele Date, cu
lese din Dosarele Direcţiunel.

Mai întâiu, dupé constituirea sea, Sec
ţiunea de Prabova într’una din şedinţele 
séle generale, a socotit, că nimic nu ar 
putea corespunde mai bine scopului So
cietăţii, decât prin înfiinţarea unei Şcole 
normale, în care să se prepare juni de 
prin comunele rurale, pentru a deveni 
buni înveţiători. De acela acéstá propu
nere s’a priimit de Adunare în unani
mitate.

Lucrările relative la Şcola s’a făcut cu 
seriositate de mai mulţi Membri ai Sec
ţiune!, şi la 8 Februárié. 1866 Şcola s’a 
deschis printr’un discurs al D-lui Vice
preşedinte Romanescu şi un altul al D-lui 
Director al Şeolei: D-l I. Eliade.

După Statutele acestei Şcole, junii ca 
să fiă admişi în Şcolă, trebue să aibă e- 
tatea de la 15-20 Ani. Se priimesc mai 
cu proferinţă fii de ţerrani, cărora li se 
cere a sei Lectura, Scrierea, Aritmetica 
şi cele l’alte Studii, care se predaü în 
Classea a IlI-a primară.

Cursurile ţin 2 Ani. După terminarea 
acestor Ani, acei Elevi cari la Examenul 
Anului din urmă obţin note satisiácétóre 
dobândesc Atestate, pe basea cărora pot 
aspira de a deveni înveţiători.

La înscrierea în Registrul Şeolei, el 
daü o garanţiă formală, că vor servi Sta
tului ca înveţiători, cinci Ani cel puţin, 
ori în ce Comună şi cu ver-ce salariü li 
se va destina de G-uvern.

D-niî Professor!, jos însemnaţi, Mem
bri ai Secţiunei, aü bine-voit a se offeri 
a preda gratis în timp de douî Ani lec- 
ţiuni în ambele Classe:

1. D-lü Ioan I. Romanescu
2. „ I. Eliade
3. „ M. I. Georgescu
4. „ C. Iennescu
5. „ N. Orapelleanu
6. „ N. I. Micescu

7. D-lü D-r G. Pappa
8. 1) C. I. Poteca
9- 11 Ios. lonescu, senior

10. Ţi Ios. Wallenstein şi
11. 11 Zacbaria Antinescu.
Programa ambelor Classe este cea ur-

mătore :
Amd I-iü.

1. Catecbismul social şi Istoria sacră:
Testamentul vechiü.

2. Lectura în differite cărţi.
3. Gramatica română: Etimologia.
4. Istoria Românilor, cu óre-care espli- 

câri asupra origine! lor, până la Radu 
Negru.

5. Geografia Eüropei şi a Daciei vechi.
6. Elemente de Pedagogiă.
7. Aritmetica: 4 operaţiuni cu numeri 

întregi, fracţionare, vulgare, «jecimale 
şi complexe.

8. Hygiena populară
9. Dreptul administrativ.

10. Noţiuni de Agricultură.
11. Caligrafia şi Dictando.

Anul al 11-lea
1. Istoria sacră: Testamentul noü şi mo

rala cbristianismuluî.
2. Gramatica română : Sintaxa, Decla- 

maţiuni cu Poesiă şi Prosă.
3. Istoria Românilor: de la Radu Ne

gru până în <jilele nóstre.
4. Geografia: Cele cinci Conţinente şi 

Dacia modernă.
5. Pedagogia: Didactica teoretică şi 

practică.
6. Aritmetica raţionată şi systemul me

tric.
7. Elemente de Geometriă practică.
8. Istoria naturală şi Pbisica poporală.
9. Elemente de Cosmographiă.

10. Noţiuni de Agricultură şi Horticultură.
11. Caligraphia şi Desemn.

NB. Se vor exercita Elevii Şeolei nor
male în Didactică prin Şcolele publice pri
mare din acestă Urbă, conduşi de D-nii 
Institutori respectivi.—

întreţinerea materială a acestei Şcole 
se face de câtre onor. Secţiune de Pra
bova.
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Localul Classeî I-iű se află într’una 
din Sálile Şcoleî de băieţi No. 1, fiind 
disponibilă: iar Classea a Il-a într’o Sală 
din edificiul Gymnasiuluî „Petru şi Paul“ .

Intr’una din şedinţele Adunârei gene
rale a Secţiune!, D-l Eliad, Directorul 
de atunci, în discursul seu a esprimat 
dorinţa de a se înfiinţa şi un Internat 
gratuit pentru aceşti Elevi, ca pe lângă 
Instrucţiune să li să dea şi o Educaţiune 
conformă cu menirea lor; şi tot d’odată 
pe lângă proiectul Internatului, mai a- 
dăogâ şi un alt proiect, pentru organi- 
sarea unei Loterii de obiecte de Artă, 
lucrate de Dómnele române séü dăruite 
de D-nii, ce vor bine-voi a contribui în 
susţinerea Şcoleî.

Ambele proiecte s’aü pus îndată în e- 
xecuţiune. Loteria a produs profit pe cât 
nu se aştepta cine-va, şi Internatul s’a 
înfiinţat preste curând. El există astăzi 
în bune condiţiuni şi se întreţine în- 
tr’énsul un număr destul de însemnat de 
Elevi, conform unui Regulament, elaborat 
de o comisiune. Raportorul a fost D-l
C. lenescu şi Societatea l ’a aprobat în 
unanimitate.

Fondurile din care se susţine Interna
tul provin din fondurile Secţiune!: a u- 
neî Subvenţiuni anuale destul de consi
derabilă, din partea Consiliului Judeţen 
de Prabova; din ajutore date deMinisteriul 
Instrucţiune! publice, cum şi din alte of- 
frande voluntarii, făcute de Amicii Instruc
ţiune! şi Educaţiunei poporului.

Resultatele date de Şcola normală, în 
capul câreîa am onórea de a mă afla as- 
tăiji, sunt cunoscute de toţi. Dintr’énsa 
aü eşit în Anul trecut mai mulţi Elevi 
bine preparaţi, pe cari, în urma unui E- 
xamen, Guvernul ’í-aü numit învăţiători 
în comunele rurale din acest Judeţ. Fiă-mî 
permis, Domnule Preşedinte, a vă arăta 
numele acestor învăţiători, precum şi Co
munele în care ei funcţioneză:
1. Demetriă Stănescu, Pl. 1 elégen Com. Homoríciű
3. Ioan Alexandrescu
3, Eftimie Gregorescu
4. Ioan Cătălin
o. Demetriă Popescu
6. Savu Popescu
7. Nicolae Popescu

„ „ Şioimari,
Prahova „ Prov.de sus, 
Câmpul „ Gherghiţa,

„ „ Drăgănesci^
Tergşîor „ Ploîescior,

„ ,, BrajÂ,

8. Demetriă Stănescu PI. Tergşîor Corn. Blăjoi,
9. Teodor Michăilescu V » Popescî,

10. Iliâ Antonescu 1} Podgoriei Bucov,
11. Alexandru Dinescu } f Mălăeşti,
13. Savu Mateiescu )) )} Boldesci,
13. Petru Stănescu 1) Cricnv » Călugăreni,
14. Demetriă Popescu » r )) Apostolache,
15. Stoica Popescu D D Tătaru;

Iaii libertatea, Domnule Preşedinte, a 
atrage atenţiunea D-v. asupra unui punct 
important, cu speranţa că veţi bine-voi 
şi D-v. a interveni pe lângă Onor. Guvern 
pentru o ameliorare simţită de toţi. A- 
ceşti învăţiători despre care vă vorbiiü, 
Domnule Preşedinte, nu priimesc drept 
Salarii de cât 20 Lei pe lună. înţelegeţi 
prea bine, că Elevii cari aü trecut în ge
neral Clasele primari şi aü absolvit încă 
două Clase de Şcoli normale, merită o 
mai bună remuneraţiune. Mulţi dintr’én- 
§iî nu consimt a mai rămânea învăţiători, 
de cât numai în urma poveţelor nóstre 
şi speranţelor ce le dâm, că Guvernul va 
îmbunătăţi sortea lor materială.

O mică remaniare s’a făcut cu înce
perea Anului espirat în personalul pro- 
fessoral al Şcoleî. Professorii cari aü ră
mas definitiv şi cari funcţioneză astăzi 
sunt:
D-lü I. I. Romanescu — Limba Română;

N. Crapelleanu — Matematica ;
„ N. I. Micescu — Sciinţe naturale ;
„ C. Iennescu — Ist. şi Geogr. Cl. II.
„ M. I. Georgescu—Ist. şi Geogr. Cl. I.
„ D-r G. Pappa — Hygiena.
„ B. Tomarovénu — Pedagogia.
„ Ios. Ionescu sen. — Agricultura.
„ Ios. Wallenstein—Caligr. şi Desemn.
„ Zacharia Antinescu — Religiunea.
NB. Catedra de Drept administrativ: 

vacant. — Aceşti D-nî ProfessorI compun 
şi Consiliul profesoral al acestei Şcole.
. In acest An aü frequentat Şcola 49 E- 
levî ; 17 în Cl. I şi 32 în CI. II-a, dintre 
cari 23 aü obţinut notele cele mai satis- 
făcătore, şi cârora dupe procedura ante- 
rioră, urmeză a li se libera Certificate, 
spre a fi recomandaţi ca învăţiători prin 
23 Comune rurale. Aceşti Elevi sunt:
1. Dincă Radu din Comuna Păulesci,
3. Dirmonescu Const. „ Măgurenî,
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Frânm Const. din Comuna Ţipăresci,3.
4. G-eorgescu Petre
5. Ionescu George
6. Ionescu Ion ,
7. Ionescu Niculae
8. Ionescu Anton
9. Ionescu Petre I. ,

10. Ionescu Petre II.
11. Iorgu Ştefan
12. Lazâr Dobre ,
13. Nicolae Teodor ,
14. Nicolescu Constantin .
15. Nedelcu Constantin .
16. Popeseu Michail
17. Popeseu Atanase ,
18. Popeseu Dimitrie I. .
19. Popeseu Dimitrie II. ,
20. Stanciu Christen ,
21. Stănescu Iordache .
22. Vasilescu Const.
23. Voiculescu Ion ,

Poenari-Burchi,
Gherghiţa,
Gherghiţa,
Tergşîorul-Noă,
Nedelea,
Proviţa de jos,
Bîfov,
Călugăreni,
Dărmănesd,
Tergşîorul-Noă,
Tăriceni,
Proviţa de jos,
Ciupelniţa,
Valea-lungă,
Morenî,
Ghirdoveni,
Poenari-Burchi,
Tăriceni,
Ţintea,
Proviţa de jos,

Subscrisul, versend dificultósa posiţiune 
§i micul salariü cu care sunt remuneraţi 
noüií Invăţiători din Anul trecut, Elevi 
ai Şcolei nóstre normale; vecjend din- 
tr’un Proces-verbal din şedinţa ţinuta de 
Consiliul profesoral la 10 Sept. 1869 de- 
marşele ce aü fácut D-l Revisor şcolar 
şi D-l Preşedinte al Secţiune!, de a li se 
maî mări acest salariü, doritori de a ve
dea pe Elevii Şcolei normale din Ploescî 
puşi pe acelaş picior ca Elevii Şcolei nor
male din Bucuresci, atât în privinţa In
strucţiune! cât şi al Salariului, Subscrisul, 
<jic, esprimă dorinţa de a se adăogi gi a 
IlI-a Clasă la Şcola normală de aici, ca 
şi la cea din Bucuresci; ca cu acest mod să 
dispară ver-ce cuvânt contra neegaleî în
dreptăţiri a Elevilor acestei Şcole cu ai 
cellei din Bucuresci, asigurându-li-se prin 
acesta un viitoriü mai sigur de existenţă.

Primiţi etc.
Directore: Z, A ntineseu m. p.

Societatea nostră, Secţiunea de Pra
hova ’şî luase sborul; ea mergea înainte 
cu paşi repezi şi Secţiunea centrală nu 
înceta a ne încuragia în tóté Dârile de 
sâmă ce se făcea de către mult-merito- 
sul gi neobositul ei Vice-Pregedinte, D-lu 
Constantin Essarc, care era sufletul aces
tei mari Instituţiuni.

In Darea de sâmă, la întrunirile Sec
ţiune! centrale din 6 Iuniü 1871, D-lfl 
Esarcü publică în Foia Societăţii ur- 
mătorele:

„In ceia ce privesce, Domnilor, prima 
ţintă a activităţii Societăţii, Societatea 
nostră s’a afirmat în modul cel mai e- 
clatant cu Şcolele pedagogice normale, 
gi a ajuns la resultate, care aü întrecut 
speranţele nóstre. Pe lângă Şcola peda
gogică a Secţiune! de Prahova, pe care 
o cunosceţi, fiind înfiinţată încă din Anii 
precedenţi, Societatea a fost fericită a 
înfiinţa Anul acesta încă trei Şcole pe
dagogice, care sunt stabilite pe basele 
cele mai solide, gi care funcţionâză în 
modul cel mai satisfäcetoriü fiind in
troduse într’ânsele metodele cele mai 
perfecţionate gi având ca personal di
dactic Profesori dintre cei mai eminenţi 
ce avem în ţâră. Secţiunile care aü 
fondat aceste Şcole sunt: Secţiunile de 
Putna, Tutova gi Centrala“ .

„Şcola pedagogică a Secţiunel de Pra
hova a dat resultate însemnate. Treî-cjeci 
gi cinci Elevi aü egit din acâstă Şcolă 
cu cunoscinţele gi aptitudinea necesariă 
pentru a răspândi Instrucţiunea în Co
munele rurali, gi ei funcţionâsă astăzi 
ca Inveţătorî, recunoscuţi de Ministe- 
riul Instrucţiunel publice, printre cei 
mai buni ce avem în ţeră. Veţi putea 
vedea, Domnilor, în No. 5 al „Főiéi So
cietăţii“ nóstre numele Invăţiătorilor din 
prima Seriă ce aü egit din acestă Şcolă, 
precum gi numele comunelor în care ei 
funcţionâsă astăţli ca învăţători“ .

„Şcola gi Internatul continuă a pros
pera, graţiă solicitudine! Comitetului gi 
D-lor Profesori, ce ’gi consacră cu devo
tament gi desinteresare timpul, în a 
forma pe junii învăţători pentru delicata 
lor misiune. La finele Anului acestuia 
Şcola va da o nouă Seriă de Invăţiătorî, 
bine meritând de la Instrucţiunea pri
mară gi contribuind astfelü la răspân
direa ei în Comunele rurale.

Numărul Elevilor, cari urmâză astăzi 
cursurile Şcolei este de 49, gi Direcţi
unea ei este încredinţată D-luI Profesor 
Z. Antinescu, al câruia zelü gi solicitu
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dine pentru Şcola ce dirige, merită totă 
atenţiunea nostră.“—

Fondul Secţiune! nóstre în acest An 
ajunsese la suma de 29500 lei, compus 
din cotisaţiunile Membrilor, Donaţiuni, 
Subvenţiunea Guvernului, a Consiliului 
Judeţen, Contribuţiuni voluntarii, Aloca- 
ţiunî în Budgetele Comunelor rurale, 
Bală, Profitul unei Loterii şi Venituri ex
traordinare. Acest fond servea pentru 
spesele Secţiune!, chiria localului pentru 
Internat, nutrimentul Elevilor internaţi, 
lemne, iluminat, mobilieriă şi micile di
urne ale Profesorilor etc. (*)

In 1871 fondul venitului Societăţii 
era de 26,727 lei 42 bani; Iar spesele 
20,829 lei. Comitetul Secţiunei a admi
nistrat forte bine afacerile Secţiunei în 
acest An ; dér nişte împrejurări grele, 
prin care a trecut Secţiunea şi Socie
tatea în genere, şi nişte lovituri repeţite 
ce se deteră iniţiativei private de către 
D-lă Ministru ai Instrucţiunel de pe 
atunci, ameninţa Societatea şi Instituţi- 
unile ei.

Şcola nostră pedagogică fiind şi ea a- 
meninţată cu desfiinţarea, toţi D-nii Pro
fesori ai acestei Şcole se declarară, că 
vor renuncia la modestele lor diurne şi 
vor continua cu lecţiunile gratuite, cum 
s’a urmat de la înfiinţarea acestei Şcole; 
căci nu vor suferi a se atinge cineva de 
existenţa acestei Şcole, creata de denşii, 
„căci ea este copilul lorii celű iubit“ ; şi nu 
numai atât, dór Secţiunea Centrală, Sec
ţiunea de Prahova, protestară cu coragiă 
şi demnitate înaintea Corpurilor leglu- 
itóre.

Se subscrise în Oragiul nostru, prin 
îngrijirea Comitetului şi în special a 
D-luí George Bado viei, Preşedintele Sec
ţiunei, o petiţiune către Domn şi Cameră, 
protestând contra mesureî Ministeriului.

Secţiunea centrală ne anunciâ în Anul 
1872, că atât Guvernul cât şi Corpurile

(*). A se vedea în extenso Opera întitulată: 
„Activitatea Secţiunei de Prahova“ : Bare de 
séma generală de lucrările sele, de la înfiinţare 
şi până la finele Anului 1374, do D-lu Cons
tantin Ienescu, Profesor şi Vice-Preşedinte al 
Secţiunei.—Ploiesci 1875.

legiuitóre aă revenit asupra decisiunel 
de a se desfiinţa Şcolele normale peda
gogice.

Descoragîarea Profesorilor acestei Şcole 
nu putu avea locă în pepturile loră şi 
mai mult se animaă pentru misiunea 
lor de luminători ai poporului; şi acesta 
se dovedi în şedinţa din 30 Decembre 
acelaşi An, prin propunerea entusiasmată 
şi forte utilă a D-luî Profesor N. Cra- 
pelianu, care cerea înfiinţarea unei „Şcoli 
secundare de. fete“ , tot sub auspiciile So
cietăţii, spre a se da femeii române, 
cum cjise D-lă Crapellianu, o Educaţi- 
une mai desvoltată şi cât se va putea 
egală bărbatului; tot o dată presintâ şi un 
plan regulat. Acéstá propunere se dete 
unei comisiuni de trei Membri, şi fu in
vitat D-lă C. Jenescu să formeze Sta
tutele, care fură aprobate, fără modifi
care, în şedinţa de la 12 Sept. 1874.

D-lă C. Jenescu, ca raportor al Sta
tutelor, în entusiasmul seă <jise : „Decă 
Şcola pedagogică este o utilă şi frumosă 
Instituţiune, apoi Şcola secundară de 
fete este foră índodéíá podóba Societăţii, 
corona neperitóre, Diamantul, care va 
orna şi străluci tot-d’auna pe majestósa 
frunte a Secţiunei nóstre.“ Acest Dia
mant începu a străluci în totă splen- 
dórea lui.

Şcola secundară începu a funcţiona 
la 28 Octombre acel An, cu 33 Eleve. 
Ea se întreţinea, sub auspiciile Secţi
unei, din produsul Atelierului; plata 
solventelor din Atelier; a părinţilor E- 
levelor externe ; produsul Balului anual; 
produsul unei ioterii de obiecte lucrate 
în Institut; sumele adunate de Dómnele 
Patronesse; donaţiuni si contribuţiuni 
voluntarii şi venituri extra-ordinare.

Ministeriul fiind însciinţat despre în
fiinţarea acestei Şcoli, mulţumesce şi pro
mite a veni în adjutoriă la votareă Bud
getului pentru Anul 1876.

Profesorii cari s’aă offerit a da lec- 
ţinni gratuite aă fost: D-niî Paul Eliade 
de limba Germană; I. I. Bomanescu de 
limba Bomână; N. Crapellianu—Mate- 
tică ; C. Jenescu—Istoriă şi Geografiă ; 
N. I. Micescu — Sciinţe naturale ; Ios. 
"Walenstein — Desemn şi Caligraphiă ;



—  48 -

Diacon N. Ionescu—Religiune; Dr. Gr. 
Pappa—Medicina populară, §i se offeri 
ca Medic al Institutului 

Directóre a fost D-góra: Maria Ionescu. 
Maestră de Atelier: D-góraMariaCorvin, 

Elevă a Şcolei profesionale din Iaşi, de 
sub Direcţiunea D-neî Mărzescu.

Inaugurarea solemnă a Şcolei secun
dare de fete şi a Internatului se făcu 
la 8 Nov. 1874, 4i&a sf. Archangelî, is 
gonitori ai îutunerecului, gi tot d’odată 
aniversarea a 8-a a înfiinţare! Secţiune! 
de Prahova.

Cu acestă ocasiune Chorul de Elevi de 
sub conducerea Profesorului de musică 
vocală, cântară Hymnul următoriu, com
pus şi pusu în melodiă de Professor:

Astăzi tinerimea are sérbátóre;
Astăzi Romănimea are <ji cu sőre;

Inamicul a perită: négra ignoranţiă ;
Căci junimea Va strivită că-a eî cutezanţiâ,

Şi în mare viitoriă ea are speranţiă:
Veniţi Muse din Parnasă, Muze salvatore,

Şi voi a<fi să asistaţi l’astă sérbátóre.

Geniul României preste noi planezâ,
Palie nóstre pepturi ellă le animeză;

Căci în Şcolă dobindim morală, sciinţă,
Fii ai firrei vremă să fimă, fii în consciinţâ,

Şi în ea vremă să trăimă cu-a nostră credinţă, 
Priviţi Mamelor la noi, Mame iubitóre,

Noi suntem ai voştrii fii, cei plini de ardőre.

Şcola ne nutresce cu pânea şedinţei,
Ea ne lumineză cu facla credinţei;

Ea ne-aretă drepte căi ce duc la virtute,
Ne presintă ’n colori vini gloriile trecute, 

Numai ea ne va reda forţele avute;
Duceţi Taţi p ’aî voştri fii, duceţi cu grăbire,

In Şcolă s’asiguraţi a lor fericire.

Ceriul ţerrei nóstre să se lumineze,
Şi progressu ’n bine să s’efectueze;

Căd străbunii ne-aă lăsată strictă ’ndatorire,
Să păstrâmă ce eî ne-aă dată: scumpa moştenire, 

Şi ca fraţi buni să trăimă, cu dulce iubire 
Atunci noi vomă linisci a lor oseminte,

Şi cu flori vomă adoma alle loră morminte.

Astâfiî tinerimea are serbătâre;
Astăzi Romănimea are iJâ cu sőre;

Căci din năori privesce ’n josă geniul Romănimei, 
Şi ornez ă graţia să frunţile junimei, 

Bine-cuventănd’o ’n Choră vocile mulţimeî; 
Astăfii dér’ să strigâmă toţi: Vivat România ! 

Şi’n allă ei pământ frumos vie bucuria!

Ca succesor al D-lui Paul Eliad Pro
fesor de limba Germană, am priimit de 
la Preşedintele Secţiune! nóstre următo- 
rea Adresă :

Societatea pentru învăţiâtura poporului Roman.

No. 232 Ploesci 30 Nov. 1875

Domnule!

Comitetul Secţiunel de Prahova, cu
noscând generósa D-v. abnegaţiune, gi 
după încredinţarea dată de D-v. că aţi 
bine-voi a da lecţiuni gratuite de limba 
germană la Şcola secundară de fete, în 
şedinţa de la 29 curent, a priimit, cu de
plină mulţumire, să vă încredinţăm acestă 
sarcină dificilă.

Tot d’odată Comitetul se simte dato- 
riü a ve exprima celle mai viüí mulţu
miri pentru însemnatele sacrificii ce fa
ceţi, spre a instrui junele fete Române, 
care odată devenind Mame, vor soi pro
fita cu profusiune de bunele D.-v. lec
ţiuni.

Agia dér, am onóre a ve încunogtinţa, 
că puteţi începe lecţiunile D.-v. la Clasa
I-ifi gi Il-a chiar de mâne, 1 Decembre 
de la 8-9 ore, a. m. gi de patru ori pe 
săptămână.

Primiţi etc.
Preşedinte, Teodor Ioan, m. p.

Secretariü. IOSiphÜ Ionescu.
D-séle D-lui Profesor Z. Antinescu

Sub auspiciile Secţiunel nóstre, în Anii 
1873 gi 1874, s’a mai format o Societate 
sciinţifică literară, în care interval s’a ţi
nut Conferinţe publice de d-nii: Dr. N. 
Garoflid, T. Drăgulinescu, I. I. Roma- 
nescu, Const. Ienescu, I. Eliad, R. Pă- 
tărlăgianu. Dr. G. Pappa, N. Crapellianu,
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gi D-rul Drăgescu ; dér acéstá Seria, de 
Conferinţe aü încetat, până, la alte epoce 
eventuale. Sperăm în junimea nostră 
cultă gi inteligentă din Ploîesci, că nu 
se va lăsa a fi întrecută tot de bătrâni, 
lăsând josü apatia de care este cam epi- 
demisată víüéja nostră sociala, nu nu
mai din Ploîesci dér mai din totă ţerra.

Junime română nu uită : „Oi-a et 
labora,,!

*  *  *

încă din Anul 1868, de când am prii- 
mit sarcina de Director al Şcoleî peda
gogice, condusă până la anul 1877, gi 
atât ca Profesor de Religiune la acéstá 
Şcolă, cât gi de limba Germană la Şcola 
secundară de fete, nu m’am retras nici 
odată de la muncă, fiă gratuită, fiă re
munerată, când era vorba de tinerimea 
studiosă de ambe sexe a Judeţului gi 
Oraşiului nostru.

’MI plăcea a munci, chiar în orele 
mele private, pe lângă ocupaţiunea mea 
ca Institutor la Şcola primară de băeţi 
No. 1.

Astfeliă în 7 Martie 1872 primesc din 
partea Secţiune! o Adresă cu No. 24, 
prin care mă anunciă, că am fost ales în 
şedinţa de la 4 Marte, în întrunirea ge
nerală ca Membru în Comitetul Secţiuneî 
de Prahova, în locul demisionatuluî Mem
bru : d-1 Ştefan Şioîmescu.

In urma acestei Alegeri, nu după 
mult timp, ini se comunică gi alegerea 
mea de Vice-Preşedinte al Secţiuneî, fiind 
acum lucrări mai multe, înfiinţându-se 
gi Şcola secundară de fete.

In tote aceste funcţiuni am muncit cu 
dragă, sciind că va veni timpul odată, 
când eu însumi mă voîă recompensa în 
consciinţa mea cu satisfacţiunea morală, 
că am putut fi în serviciul umanităţii 
pentru tinerimea studiosă a naţiunel 
mele; bizuindu-mă atunci gi în puterea 
tinereţii cât gi a sănătăţii de care. Gloriă 
Domnului, mă bucuram.

Chiar acum când scrîă aceste modeste 
ronduri, fiind în etate de 70 Ani, simţă 
o mare satisfacţiune sufletéscá, că am 
putut face, cela ce am făcut până astăzi.

De voîă mai avea <]ile, voîă mai face 
cât voîă putea; nu’mi lipsesce încă nici 
puterea fisică gi intelectuală; nici bună
voinţă gi disposiţiunea spre a putea dice 
liniscit în ultimul moment al viăeţeî : 
„Mi am făcut datoria către D-deă, câtre 
mine gi familia mea, gi câtre semenii 
mei. Acum plec . . . .  voîă <jice atunci, 
— în altă ţârră necunoscută mie până 
acum. Curioşii cari vor rămânea, mă 
voră urma negreşit spre a o cunósce, fora 
„Dorä“ şi „Póte“. —

XIII.

Folósele aduse de ambele Şcoli ale Sec
ţiuneî de Prahova. — Programa Examene
lor la finele Anului şcolar 1875-1876 al 
ambelor Şcole. — Discursul solemn la Dis- 

tribuţiunea Premiilor. —

/H pre a nu se uita existenţa Şcolelor 
Secţiuneî nóstre de Prahova gi acea 

memorabilă epocă de activitate, câtă gi a 
se vedea cât póte iniţiativa privată, când 
este unire gi bună-voinţă pentru binele 
comun şi luminarea poporului, urmeză mai 
jos un Tabloă statistic de numărul gi des- 
tinaţiunea Elevilor ce aă frequentat Şcola 
pedagogică de la înfiinţarea ei până la 
finele Anului scolastic 1874-75. Acéstá 
Şcolă a durat însă 18 Ani, până încă la 
Anul 1885-86, gi a dat Invăţiători apţi 
pentru Judeţele Prahova, Dămboviţa, Ar- 
geşîu, Muscel, Ialomiţa şi Buzeă.

Pe lângă acésta, spre a se avea o ideiă 
şi despre organisarea Şcoleî „secundare 
de fete“ care gi acesta gi a dat fructele 
ei bine-fácétóre, de la începerea funcţi- 
onârei gi inaugurâreî ei 28 Oct. 1874, 
până la luarea ei în sarcina Statului, gi 
care a dat ţereî Invăţîătore, Institutóre, 
Telegrafiste etc. va urma Programa Exa
menelor generale alle ambelor Şcole, din 
Anul scolastică 1875-76 precum urmeză :

720,395
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T A B L O U  S T A T I S T I C
AL ŞCOALEI NORM ALE.

Epoca 
frequen ţârei 
de la înfiin
ţarea Şcolei.

Anul
scolastic.

Numărul elevilor 
după Classe
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CI. I CI. II CI. III

1868-69 41 29 70 15 15 —

1869-70 23 32 — 55 21 19 2
1 8 /0 -7 1 17 32 — 49 23 7 8
1871-72 21 14 16 51 11 6 5
1872-73 6 14 10 30 10 10 —
1873 -  74 8 3 14 25 14 10 4
1874-75 14 7 3 24 — — —

T otal. . 130 131 43 304 94 67 19

Observaţi u n i

0  mică parte din 
totalul Elevilor aü îm
brăţişat alte oeupaţi- 
unl. Unii în Seminare, 
alţii sunt Primari şi 
Notari prin comunele 
rurale; iar restul se vor 
instala ca Invăţiători 
îndată ce se vor ivi 
locuri vacante.

Directorele Şcolei Normale: Z. Antinescu.

PROGRAMMÁ EXAMENELOR.
SOCIETATEA PENTRU INVEŢIATURA POPORULUI ROMAN.

S e c ţ i u n e a  d e  P r a h o v a .

]. Scdla secundară de fete.ó
(Localu' vis-â-vis de Poliţia)

CLASSA I-iu
1. Sciinţele naturale la 5 Iuníü Profesore D-lü N. I. Micescu.
2. Matematica n 7 t „ „ N. Crapelliano.
3. Limba Germană j) 9 7 7 „ „ Z. Antinescu.
4. Limba No mână T11 Ti „ „ . L I .  Eomanescu.
5. Eeligiunea T) 13 T „ Diacon. N. Ionescu.
6. Istoria şi Geografia )1 16 T „ D-lü C. Iennescu.
7. Limba Franceză n 18 11 Profesóra: D-na M. Parfeni.

CLASSA n -a
1. Matematica la 5 Iuníü Profesore: D-lü N. Crapelliano.
8. Sciinţe Naturale j? 7 T „ „ N. I. Micescu.
3. Limba Română n 9 T „ „ I. I. Eomanescu.
4. Limba Germană n 11 7 7 „ „ Z. Antinescu.
5. Istoria şi Geografia 77 13 7 7

„ „ C. Iennescu.
6. Limba Erancesă n 16 77 Profesoră: D-na M. Parfeni.
7. Eeligiunea n 18 ' v .• Profesore Diacon. N. Ionescu.
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8. Desemn, gi Caligr. I
9. Musica instrument. } 20 Iuriü

10. Lucrul âe mână ] „

Profesore D-lü los. Walenstein. 
D-góra Prof. E. Paraschivescu. 
D-góra Maestră: M. Corvin.

CJassele Primari.
1. Istoria şi Geografia, Religiunea şi Poesii 8 Iuníű Prof. D-şora E. Paraschivescu.
2. Limba Română. 10 „ Prof. D-nu P. Mannelescu.
3. Limba Franceză şi Aritmetica 13 „ Prof. D-na M. Parfeni.
4. Limba Germană 15 ,, Prot. D-nu I. Carrard.

NB. Examenele se vor face în filele indicate mai sus, de la orele 8—12 ante- 
meridiane.

Directóre, M. Parfeni.

II. Sctfla pedagogică.
1. Limba Română
2. Religiunea
3. Sciir.ţele agricole „
4. Dreptul administrativ
5. Sciinţele naturale
6. Mathematica ţ
7. Pedagogia /
8. Istoria şi Geografia
9. Caligrafia gi Desemn 

10. Musica Vocală

(Localul Gymnasiului)

la 4 Iuniü, Profesore D-lü I. I. Romanescu.
6
8
i>

11
13
16

17

Z. Antinescu.
Ios. Ionescu sen. 
N. Crapellîano.
N. I. Micescu.
Ios. Ionescu jun.
C. Iennescu.
Ios. Wallenstein. 
Z. Antinescu.

NB. Examenele se vor face în filele indicate de la orele 8—11 ante- 
gi de la 2—4 post-meridiane.

La studiile de Sciinţe agricole se va face examinarea înainte—iar la 
Dreptul administrativ dupe amiatti.

Directóre, Z. Antinescu m. p.
Sunt cu onóre invitaţi, atât D-nii părinţi ai Elevilor gi Ellevelor, cât 

gi D-nii Cetăţeni gi Cetăţene, cari portă un interes progressuluî ce face 
tinerimea la înveţîătură, să bine voíéscá a asista la aceste Examene.

Preşedintele Secţiuneî de Prahova, Th. Ioan m. p.
Secretaríü, IOS. Ionescu jun, m. p.

Solemnitatea distribuţiunei premiilor 
la Şcolele Societăţii a Secţiuneî nóstre 
era tot d’auna mai importantă, fiind-că 
era vorba de Şcoli fondate din iniţiativa 
privată, la a căror existenţă ţinefi toţi 
gi tóté, interesându-se care mai de care 
a contribui cu obolul lor.

Discursurile Directorului Şcolei nor
male gi al Directórei Şcolei secundare 
de fete erau ascultate cu interes de pu

blicul adunat, spre a vedea demersul gi 
progresul ambelor Şcole; apoi presenţa 
tinerilor Elevi în Costumul lor naţional, 
gi al Elevelor Şcolei secundare în m ill
ióéul maréi aglomeraţiuni a publicului 
de ambe sexe era ceva impuitoriü.

Vom publica Discursul ocasional la dis- 
tribuţiunea premiilor de la finele anului 
scolastic, 1875-76 precum urmeză :

e
Si
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Dómnelor şi Domnilor!
Déca este ceva în lume care să per

fecţioneze genul umanü şi sä’lü prepare 
pentru secolii viitori, este numai des- 
voltarea spiritului, condus pe callea pro- 
gressului.

Avem exemple secolii precedenţi, pe 
cari privindu-î în Istoria lumei, vedem 
genul uman aci progresând cu paşi gi
gantici, aci făcend regresă într’un grad 
óre-care,dupé circumstanţe şievenimente; 
cu tóté acestea, desvoltarea spiritului 
uman merge tot înainte pe callea pro- 
gressului as t feli ă, câ, comparând secolii 
trecuţi cu cel presinte, ne convingem, câ 
progressul se aügmentézá, fiind câ genul 
uman trebue să aibă şi el, punctul de 
culminaţiune, penă când, cine scie, mai 
tăr<jiă, tarcjiú mult, va deveni şi el aceia 
ce va fi destinat părintele natúréi în su
blima sea sapienţă.

Cultura genului uman are de scop, în
nobilarea spirituluîomenesc cusimţimente 
frumóse ; luminarea minţii omenesci, cu 
tendinţe salutarii, şi perfecţionarea omu
lui, propriu zisă, atât în privinţa morală 
cât şi materială.

Toţi secolii aü aflat în genul uman 
celebrităţile iorü, de şi ele aü fost forte 
rari ; dér fie-care celebritate umană în 
feliül săă, a împins pe popóre de a merge 
pe callea progressuluî, astfeliă, că avem 
exemple de popóre, care s’aü înălţat în 
opiniunea lumii, unele prin şciinţe, pre
cum : Ellinii şi Egypteniî ; altele prin vir
tuţi marţiale, precum străbunii noştriî 
Romani, şi altele prin concurare la in- 
venţiuni folositóre şi inlesnitóre genului 
uman, precum: naţiunile contimporane 
noă, eminente în civilisaţiune; naţiuni 
celebre ce locuesc astăzi bătrâna Europă, 
c a : Francezii, Englezii, Germanii şi Ita
lienii, cum şi locuitorii noului continent 
de pe cel-alt emispher al globului nos
tru terrestru, voiă să (jică, Americanii, 
ce locuesc, mai cu séma partea nordică 
a acelui emispber.

Şi tóté aceste naţiuni, la început in
culte, aü devenit culte numai prin In- 
stituţiunea pe care noi o numim : Şcoiă. 
Şi voiă să daă acestui nume preferinţă 
înaintea altor numiri, precum : Societăţi,

Reuniuni, Ordine şi altele, pentru că la 
acestea concurră omenii, după ce aă a- 
juns în etate matură, pe când la cea d’intâiă 
concurră copilul, imediat după ce aă lă
sat peptul Mamei sale.

Este dér, evident şi natural, că Edu- 
caţiunea trebue să începă din Anii prun
ciei, din braţele Mamei, şi se termină în 
Şcole, da unde apoi omul póte eşi în 
Societate ca Cetăţen, ca Savant, ca Ar
tist, ca Industriaşiă, Comerciant séü A- 
gricultor, spre aşi împlini fie-care misi
unea sea pe acest pământ.

Şcola dér este, şi trebue să fiă foca- 
riul, ia care se încălcjesce genul uman; în 
ea popórele ’şi află lumina; în ea naţiunile 
se înobileză ; în ea, în fine. omul devine, 
fiinţa cuvéntátóre după legile raţiunei. 
Acolo află omul Inveţiătura, Sciinţa şi 
Morala.

Şi cine póte nega acest adevér?
Sâ-mî spuiă cineva : Ce face pe Om 

de a fi Cetăţ0n integru, prudent şi stabil 
în principiile sóle ? Ce face pe Christian 
de a respecta celle sânte ? Ce tace pe 
Regii cei buni de a domni popórele ca 
pe fiii lor ? Ce face pe Guvernele bune 
de a ameliora sórta popórelor ? Ce face 
pe învăţat de a îmulţi talantul séü lu
minând pe cei ignorenţi ? Ce face pe Ju
decători să judece drept şi imparţial ? Ce 
face pe Administratori să fie probi şi 
oneşti ? Ce face pe Militari să fiă viteji 
şi fideli stindardului lor ? Ce face pe 
Comerciant să ’şx calculeze afacerile co- 
merciuluî seu şi să fiă onest ? Ce face 
pe Industriaşi să lucreze «Jiăa şi nóptea 
chiar pentru folosul loră propriu ? Ce 
face pe Agricultor să muncéscá mai cu 
tragere de ânimă şi să deviă mai urbană ? 
Ce face pe Bătrân să fiă înţelept ? Ce 
face pe Teuer să fie modest şi respectuos 
către cei mai bătrâni ? Ce face pe Copil 
să fiă supus ? Ce tace pe Eemeiă să fiă 
înţelâptă, economă şi fidelă? Ce face 
pe Mamă să fiă íubitóre de casa ei, în- 
grijitóre de bărbatul ei şi de copii ei ? 
Ce o face ca sa deviă Cetăţenă patriotă şi 
Matronă piosă ? Aă nu Şcola ? Aă nu 
Inveţiătura ? şi când <Jică Inveţîăturâ, să 
ne înţelegem, în adevăratul sens al cimen
tului.
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Iată, Dómnelor şi Domnilor, că atât 
poporul, ţerra íntréga, cât şi fie-care om 
în parte, în specialitatea sea, în felul séü, 
nu póte deveni ceia ce doresce să fiă, 
de cât numai prin Şcolă ; pentru că Şcola 
este salvarea popórelor în genere, Şcola 
în parte, este şi salvarea poporului român.

De aceia dér, cu drept cuvânt mé simţ 
mândru în aceste momente, când ’ml 
convine sarcina şi când mi s’a dat oca- 
siune de a ve vorbi astăijl pentru a 9- a 
oră în acestă qualitate de pe acesta tri
bună, sciind că vorbesc înaintea unui 
public inteligent şi patriotic ca publicul 
Ploiescen, care a dat probe că scie a se 
uni când voîesce ; că scie a înfiinţa In
stitute de Invăţiăment când este nece
sitate ; şi când scie: că fericirea copiilor 
lor este Şcola, şi numai Şcola.

Trebue să mai menţionez cu câtă ar- 
dóre aţi alergat cu toţii, fiecare cu obolul 
séű. Ja edificarea Şcolei primare de băeţî 
No. 1; la înălţarea acestui Gymnasiă, 
în care fiii D-v. ;şî primesc lumina ? 
Trebue să mai vorbescă despre grabnica 
înfiinţare a Secţiune! nóstre, fiică harnică 
a Societăţii pentru înveţiătura poporului 
Român; a înfiinţăreî Şcolei normale şi a 
Şcolei secundare de fete, care ’şi daü fruc - 
tele lor satisfácétóre, la a cărora So
lemnitate suntem astăcji adunaţi? Trebue 
să tacü despre buna voinţă ce arătaţi 
tot d’auna când este vorba de adjutoriul 
şi susţinerea acestor Şcole alle Socie
tăţii la care va în treceţi unii pe alţii ? 
Nu! Dómnelor şi Domnilor, căci D - v .  
sunteţi, cari priviţi pe Elevii noştri de 
Pedagogiă, fii ai poporului rural, ca pe 
copiii D - v .  ;  D-v. priviţi cu deplină sa- j 
tisfacţiune când vedeţi pe aceste diligente 
Eleve ca pe fiicele D-v., şi când sciţi, că 
fiecare contribuiţi pentru viitoriul lor.— 
Da, Dómnelor şi Domnilor, D-v. sunteţi 
Patronii şi Părinţii ai acestor juni pe
dagogi şi ai acestor Eleve, ce în aceste 
momente ve privesc cu recunoscinţă pen
tru bine-facerile ce priimesc de la Dv.— 
La carii dintre Dv., Dómnelor şi Dom
nilor, am făcut apelă pentru aceste In 
stituţiuni alle Dv. şi a’ţî refusat ? La ca
rii dintre Dv. v’am făcut rugăciune să 
ajutaţi aceste Şcole şi nu aţi voit?—Ni

meni dintre Dv. nu aţi refusat pe cineva j 
dintre aceia, cari ceréü ajutoriul D-v. ; 
pentru aceste Şcole.—Dv., Dómnelor şi 
Domnilor, aţi dovedit de atâtea ori, că ! 

j sunteţi gata a face ori-ce sacrificii pen- | 
| tru aceşti Elevi şi Eleve, şi acesta nu j 
| este lucru noü ; sunt aprópe 9 Ani de 
| când susţineţi aceste Şcoli pe lângă bine- I  voitoriul concurs al Onor. Guvern şi al 
| Onor. Consiliu Judeţenu. 
j Ar fi necesari ü, Dómnelor şi Domnilor,
| să ve facă pe scurt istoricul Şcolelor Ş 

nóstre, a Şcolei normale voiă să dică, 
î câci pentru Şcola secundară de fete, va j 

avea onóre de a vorbi D-na Directóre. j 
Í Spre a ve pune însă în curentul lu- ! 
j crurilor Şcolei normale pe care o patro- j 
j naţî cu multă bună voiinţă D-v. de a- ;
' tâţia Ani, ve voiă narra un mic fragment,
; pe care aveţi drept a nu ’lă necunósce j 

ca Patroni ai Şcolelor nóstre.
Şcola normală în acest An a fost ex- 

; pusă unei tentaţiuni ; ea era ameninţată 
! cu desfiinţare prin schimbarea Progra- 
| mei, şi Subvenţiunele cu care se între- | 

ţinea ea şi Internatul, eraă promise nu- j 
mai în condiţiunea de desfiinţare în mo- Í 
dul cum v ’am spus. Í

Corpul profesoral al acestei Şcole, pe ji 
care am onóre de a ’lă presinta înaintea 
Dv, şi din care sum mândru de a face 
parte, véijénd cu ochii desfiinţarea a- . 
cesteî Şcole, mai cu semă că dobîndise 
şi aprobarea fostei Camere legíuitóre, aă ; 
declarat că renunţiă şi la mica Diurnă 
invidiată, şi vor preda lecţiunî gratuite 
la ambele Şcoli alle Societăţii, cum a 
făcut de la înfiinţarea lor, jpână la in- I 
trarea Şcolei în drepturile ei.

S’a făcut cerere la Onor. Minister ac
tual ; s’a făcut arătare la Secţiunea cen
trală, scumpa nostră sororă mai mare 
din Bucuresci, şi prin intervenirea ei, 
Ministeriul actual, desaprobâ condiţiunile 
ce tindea la desfiinţarea Şcolei normale, 
şi a promis, că va interveni la On. Ca
meră ca să dea viăeţă acestei Şcole prin 
revocarea votului dat de fosta Cameră, 
în ai cârei mâni era să ’şi dea Şcola 
nostră obştescul sfârşit.—

Sperâm dér, D-nelor şi D-lor, că Şcola 
nostră, respective: Şcolele nóstre vor
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trăi, pe cât timp vom avea un Guvern 
bun şi luminat; pe cât timp D-nii Pro
fessor! vor fi animaţi de abnegaţiune în 
folosul binelui comun, cum a fost tot- 
d’auna ; şi, în fine, pe cât timp D-vostră, 
D-nelor şi D-lor, veţi conlucra împre
ună cu noi la cultura acestor Eleve, fiice 
alle D-v., şi luminarea acestor juni Elevi, 
fii ai satelor nóstre,—unde ca Inveţiătorî 
vor lumina bunul şi blândul nostru po
por rural, şi ’lü va convinge prin înve- 
ţiăturile lor, că bunul omului pe pă
mânt este : credinţa în înalta Provedinţă; 
respectul legilor ţârrei ; munca cu care se 
hrănesce şi luminarea copiilor lor de aşi 
cunósce la timp drepturile şi datoriile lui.— 
Ei şi Elle ’şi vor asigura un viitorlü fericit.

D-nelor şi D -lor! decă voiţi să vi se 
umple ânimele de bucuriă, veniţi şi vi- 
sitaţi câte odată aceste Şcoli când func- 
ţioneză, şi ve veţi convinge, că Secţi
unea nostră, cu tóté obstacolile ce i s’a 
pus din când în când de câtre cei ce o 
invidiâză şi o parodiază, şcdlele ei merg, 
merg înainte, şi vor merge, sperâm, pe 
cât timp D-v., D-nelor şi D-lor, veţi fi 
patroni ai acestor Şcoli, şi pe cât timp 
veţi fi convinşi, că D-nii Profesori ai 
acestor Şcoli, vor merge de mână cu 
D-v., făcând împreună sacrificii ca tot 
d’auna, pentru tinerimea nostră studiosă 
de ambe-sexe.

Să întreţinem, D-nelor şi D-lor aceste 
Şcoli, fructe ale Secţiune! nóstre, câci 
lesne este a strica, dér greü este a în
fiinţa, si ce ? Şcole, D-nelor şi D-lor, care 
sunt Pharurile popórelor pe care le lu- 
mineză spre a le conduce la Portul Sal- 
vâreî, scăpându-le din valurile ignoranţei, 
care năvălesc asupra popórelor, ce as
tăzi sunt aprópe în selbătăciă.

Aici, la Bordul bătrânului Danubiü, 
este scris în cartea cea mare a Desti
nului, că inemicul comun: Ignoranţa, nu 
va mai putea a tăbărî; câci micii des- 
cedenţi ai divului Traîan, fiii şi fiiicele 
nóstre, vor sei a lupta, când vor eşi 
armaţi din Arsenalul Sciinţelor, cu zelul 
studiului, cu ardórea bunei conduite şi 
cu dorinţa fermă de a professa morala 
evangelică în totă puterea cuvântului.

Numai ast-feliü armaţi, vom putea fi

admişi la mesa bătrânei Europe ; vom 
fi consideraţi ca membri ai concertului 
Európán şi admiraţi chiar de inemicii 
noştri seculari; câci Românul este dotat 
de la natură cu talente distinse, care 
la allte naţiuni, mai înaintate în appa- 
rinţă la cultură, lipsescü acelâşî talente.

Poporului nostru Român, în privinţa 
esistenţei séle fericitóre, i s’ar putea a- 
plica, în timpul actual, sentinţa D-luî 
Maistre, conţinută în Discursul séü la o j 
Conferinţă publică, ţinută în St. Peters- j 
burg.

El vorbea despre poporul Rusii ast- 
feliü :

„In căderea nostră, este, fără indoîelă, 
de a forma Geometri, Tactici, Chimişti etc., 
dér ceia ce se numesce „Omit“ adică, „0- 
mul moral“, decă nu va fi format pe ge
nunchiul Mamei sale, va fi tot d’auna o 
mare nenorocire. Nimic nu póte stiplini 
acesta Educaţiune. Iar mai vértos, decă 
Muma ’şî-a făcut o datoriâ de a imprima 
adéncü pe fruntea copilului ei caracterul 
Dumnedeescű, póte fi cineva prea sigur, 
că mâna viciului nu’lu va putea şterge.“

Cu ceia ce natura a dotat pe omü, 
Şcola ’lü perfecţioneză prin instruire. 
Trebue dér a îngriji de corp egal şi de 
spirit, şi mai cu sâmă de spirit, ca el 
să domine corpul; el să fiă mai tare, şi 
atunci voinţa spiritului face, ca facultă
ţile intelectuale să servescă spre trium- 
phul e i ; iar din contra, când voinţa a- 
nimală, saü instinctul supra-păşesce, a- 
tuncí tóté facultăţile spiritului se şterg 
séü se supunü.

Faimosul Whitefield predica o dini óra 
pe stradele Philadelphiei la acel popor, 
care pe atunci era acoperit încă de ne
gura ignoranţei. Până atunci nu străbă
tuse căldura civilisaţiunei pe acel Sol 
al celui-l’alt Emispher. Este cunoscută 
marea influinţă a acestui Sectar şi pu
terea eloquinţeî lui asupra poporului.

El avea necesitate de bani, pentru o 
faptă creştinescă, şi se adresa la acel 
popor, care pe atunci era cel mai ig 
norant de pe pământ. El vorbea. De o- 
dată nişte suspinuri i întrerupse Discur
sul ; un om ese din glotă şi aruncând 
dinaintea lui vr’o 12 pietre luate de jos



—  55 —

i
şi vr’o câte-va bucăţi de monedă i (Jise 
cu aprindere : „Ţine, íatá pomana mea; 
Venisem sâ’ţî sdrobesc capul, dar tu, 
prin cuvintele tele, mi’aî rupt ânima.“ -

Ga să eonchidú, me pronunciű, că:
| omul virtuos este acela, în care voinţa 
j fiinţei spirituale este mai tare de cât 
i voinţa fiinţei materiale.

Să alegem pe cea dintâîfi pentru îu- 
: biţii noştri copii, D-nelor şi D-lor, şi o 
I vom găsi numai în Şcolă, dér numai ín 
| Şcolă.
j Când fiii şi fiiicele nóstre se vor să- 
| tura bine de nectarul sciinţei şi al mo- 
j ralei în Şcoli, atunci să sciţi, că este a- 

‘ ; própe salvarea şi gloria României, a prea 
scumpei nóstre Patrii; şi când poporul 
rural va fi condus, cum am <Jis, pe cal- 

! lea luminâreî şi ’şî va înţelege misi
unea sea, atunci să sciţi, D-nelor şi D- 
lor, că acest popor bun, blând va de- 

i veni un Leu, şi va sta nemişcat, nu ’şî 
! va părăsi postul seu ce i l’a destinat 
| Provedinţa de a fi sentinella Bulevar

dului Europei contra ingnoranţei, aici 
la ţărmurile bătrânului Istru.—

Şcola nostră normală, D-nelor şi D-lor, 
în acest An scolastic a fost frequentată 

I de 26 Elevi, dintre cari 2 au. abandonat 
I Şcola, iar între cei l’alţi 24, sunt Bur
ii sierî în Internat 18, şi Externi 6, şi a- 
|| cestă situaţiune provine numai din mé- 
j1 şurile luate de Comitetul actual al Sec- 

ţiuneî, prin désa şi rigurósa controlare, 
spre a nu se face spese inutile şi neco- 
răspun^ătore scopului.

Ca şi în Anii trecuţi, Examenele ge
nerale aü fost visitate de un public in- 

■ teligent cum şi de On. Comisiune exa- 
minătore, a câreîa opiniune dată despre 
resultatul progresului acestui An, este 
satisfăcător, ca şi în trecut ; câci nu 
modestele diurne invidiate aü animat 
vre-o dată pe D-niî Profesori ai acestor 
Şcole (câci chiar înfiinţarea lor se da- 

I toresce mai mult iniţiativei, sacrificiilor 
! şi abnegaţiuneî lor), ci dorinţa de a lu- 
! mina poporul şi a’lü face fericit, care 
j valoreză mai mult de cât lucirea aurului 
i din mâna celui care nu scie a’lü între

buinţa bine şi spre folosul comun.
Prea micul număr de Elevi ce aü fre-

j quentat în acest An Şcola normală, a 
j fost mai cu semă din prea puţina ener- 
j giă ce s’a pus din partea Administra- 
I ţiunei Judeţului, pentru chîămarea tine

rilor de prin comunele rurale spre a se 
înscrie la începutul Anului scolastic.

Sperâm însă, câ în Anul viitoriü Şcola 
nostră va fi mai împopulatâ, avénd în 
capul Judeţului un bărbat, cârui i place 

I lumina şi care doresce fericirea popo
rului nostru rural.

Nu pot termina, D-nelor şi D-lor, până 
nu voiü constata celle ce am «Jis mai 
nainte, că poporul Ploíescén scie, nu 

! numai de a edifica localuri de Şcoli câte 
sunt necesarii, dér încă şi a încoragîa 
tinerimea stúdiósa, ce ’şi-a dat silinţa la 
studii şi bună conduită.

Priviţi acele frumóse premii ce sunt 
înaintea nostră, şi care sunt destinate 
pentru a recompensa diliginţa la studii 
şi buna conduită a Elevilor şi Elevelor 
nóstre; eile sunt tote daruri offerite de 

I la nişte ânimî simţitore, nobile, generöse,
| daruri, de care toţi Ploiescenii în ge

nere sunt dispuşi tot d’auna a le offeri.
’Mî împlinesc o sacră detoriă fácén- 

I du-vé cunoscute pe acele persóne gene- 
j rose, spre a le cunósce şi spre a sei să J le stimam ca pe nişte pârghii ce împing 

tinerimea, prin încoragîare, pe callea lu
minâreî :

Onor. Comitet permanent de Prahova 
30 cărţi.—D-nii N. Crapelianu 10 cârţi; 
Ion Scorţânu 22 cârţi; Gr. Popp, Phar- 
macist 20. Ştefan Irimiescu 14 cârţi şi 
un comaşm de rochia ; C. Jenescu 10 
cârţi; Ştefan Iofcescu 9 caiete, note de 
piano ; Ghiţă Ştefănescu 9 cârţi şi o ro~ 
chiă ; I. Romanescu 5 cârţi; Costi Popp 
3 broşuri Desemn; Toma Socolescu 8 
pachete modele de albituri; Zach. Cos- 
tiescu 5 pachete cu modele broderii ;

1 Ghiţă Niculescu, stofă pentru 2 rochii; 
D-na Zoe Scorţânu, o rochiă ; Ghiţă Io- 
nescu o rochiă; N. Sárulénu o rochiă; 
Nache Pantazi o rochiă şi Z. A. 43 cărţi.

Tóté aceste variate offrande frumóse 
şi folositóre sunt un nobil impuls pentru 
Secţiunea nostră, de a continua, trecând 
preste ori-ce obstacol cu opera începută 
a Instituţiunelor ei salutarii.
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Directura le mulţumesce în numele 
Secţiune!, tuturor acestor generoşi Domni 
şi Domne, cu cea mai cordială recunoş
tinţă. —

Ast-feliü, D-nelor şi D-lor, solemni
tatea de astăzi sperăm că se va repeta 
şi pe viítoriü, pe cât timp vom fi in
spiraţi de una şi aceiaşi cugetare ; de una 
şi aceiaşi tendinţă, a cărei devisă se ne 
fiă : „Fiat lux“ ! adică : Să se facă lumină!

Numai aşia, pătrunşi de spiritul se
colului în care trăim; doritori de pro
gresul fiilor şi fiicelor poporului nostru; 
gata la veri-ce sacrificii morale şi ma
teriale, numai aşia, D-nelor şi D-lor, na
ţiunea nostră va prospera, scumpa nostră 
Patriă se va înălţa în opiniunea celor- 
l ’alte naţiuni civilisate, şi numai uniţi, 
în cugete şi în simţimente, vom putea 
lăsa urmaşilor noştri o ţărră luminată, pu
ternică înăuntru şi respectată în afară. —

Dragii mei E levi! Cât de fericiţi tre- ' 
bue să ve simţiţi voi astăzi, ve<jend 
sărbătorea vóstrá onorată cu presenţa 
a atâtor D-nx şi D-ne, de la primul re- 
presentant al înaltului Guvern şi până 
la cel din urmă cetâţen Komán, cari ve 
lubescü, şi cari aü venit să ve încorageze 
şi pentru viitoriü, prin presenţa D-lor 
astăzi aici.

Nu trebue să uitaţi <jiua de astăzi. 
Este <jiua recompensâreî ostenelelor vós- 
tre de preste Anü ; este sărbătorea vóstrá, 
sărbătorea sărbătorilor, în care diliginţa 
vóstrá să íncoronézá; în care buna vós
trá conduită se recompensézá. Fiţi mân
dri, dér tot d’odată modeşti, de valórea 
preţiosă ce vi se dâ astăzi. Şi décá bu
nii voştri părinţi de la ţeră nu se află 
presinţî astăzi aici, ca să vă vécjá, re- 
întorcându-vă acasă, spuneţi-le ceia-ce 
vedeţi, ceia-ce să face pentru viitorîul 
vostru şi al consătenilor voştri. Şi ca să 
le dovediţi ceia-ce le spuneţi, arătaţi-le 
tropbeele cu care ve întorceţi asta-(]i 
victorioşi la căminele vóstre, Nu uitaţi 
sacrificiile ce se face pentru voi din 
partea înaltului Guvern, din partea Con
siliului Judeţen, din partea Secţiune! 
nóstre, ai cârei fii spirituali sunteţi; din 
partea Profesorilor voştri, ai căror dis
cipoli sunteţi şi în genere din partea

întregului public Ploesşen, care a venit 
să vă încorageze cu Iubire prin daruri 
şi prin presenţa lui. Fiţi şi pe viitoriü 
diliginţi, şi faceţi-vă demni de iubirea 
tuturor celor ce vă încongioră.

Numai astfeliü veţi putea fi folositori 
Patriei care vă ţine la sînul ei, şi care 
agtéptá de la voi, fiii ei, salvarea prin 
luminile ce veţi împrăştia voi printre 
confraţii voştri rurali!

Fiţi recunoscători tuturor celor ce în
grijesc de viitorîul vostru şi strigaţi în 
unire :

Să trăîâseă România!
Z. A.

X IV .
Odă la Ellada în 1863. — Odă lui Satan. — 
Vocea Eremitului din Carpaţi.— Literaţilor 

Români,— D-şorei Elisa Circa.

)olonia Grecescă din Ploiesci în A- 
(5i.nul 1863, cu ocasiunea intrării în 

Atbena a junelui Hege ales al Greciei 
George I-iü , a ţinut un Te-Deum, spre 
a solemniza acea r]i, însemnată în Istoria 
Greciei moderne.

La finele serviciului divin, în memoria 
acei <jile, am recitat Poesia ocasionalâ, 
care a entusiasmat auditoriul, vé(Jéndu-se 
bucuria descrisă pe feţele tuturor asis
tenţilor naţionalişti, pentru surprisa ne
aşteptată ce ie am făcut, aucjind pronun- 
şiându-se nume din Patria lor în Oda 
următore:

O d ă  l a  -El l a d a

Nu te teme fiica Sionulu!; Tată 
Impératorele téü vine la tine. 

(Evang. Ión. Cap. 12 Vers. 15)

I

5^)ub bolta azuria în zona căldurosă,
Esist’un pământ classic: Ellada voiü sé tţio ; 

Acolo unde cresce, cu ramură stufósá, 
Migdalul, portocalul, olivul magnific.

Acolo unde-odată Minerva ca Regină
Domnea pe tronu-i falnic în chor de mecenaţi; 

Iar Marte-ascuţea ferul din grósa lui rugină; 
Bogată era ţerra de sapienţi bărbaţi.
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C’acolo ’n abundanţă sé ’mprâştiâ sciinţa;
Că sus în Şc61a lumii bărbaţii eraii mari; 

Dovad’l ’era unirea căutând independinţa,
D ’a fl uniţi în întru şi-afară d’a fi tari.

Nu voiu s’aduc exemple întinse ’n istoria;
Sé spuie Acropole şi piscul de la Pind,

A cârora ’nălţime sunt abile sé fiă
Ca martore-oculare, mari fapte dovedind.

Sé spuiă Parthenonul cu dorice colóne;
Vorbescă şi Clepsidra, isvorul minunat,

De faptele străbune — ce sunt ca viüí icóne; — 
Pronunţe-se Pireul. Ce’n el s’a oglindat!

Salamis să nu tacă; Platea să vorbescă;
Sé spuiă Marathona, ea nu va vorbi ’n vană ; 

Narreze Thermopile de oştea vitejascâ 
Ce pusse ’n nimicire orgoliul persan. -

Şi-acuma mai în urmă, cu vocea înălţată
Sé spuiă Misolungbi — cu tot focul dujman,— 

Cum puse ’n umilinţă oştirea ne’nfrânată!
Cum puse sub piciére pe mândrul musulman!

Bărbaţi- ca-Themistocle, Xantip şi Tansanias, 
Ca Aristidă şi alţii, ca Miltiad eroi;

0  ţârră ce avură viteji ca Leonidas,
Ca Bociar’ şi mulţi alţii mai póte fi ’n nevoi ? !—

' II.
Dér’ aiji de ce-î Ellada în plină sérbatóre?

De ce undele Mârei tresaltă spumegând? 
De ce poporul vesel s’aventă cu ardóre,
Şi chiar din depărtare se bucură săltând ?

De ce bella Athenă aşteptă ’mpodobită 
Cu pérul ei de aur, cu capul coronat ?

P or’ vine al ei Mire, — fiind ea văduvită —
Pe care Provedinţa acum i-a destinat ?

Aşia e ! al ei Mire sosi din depărtare,
El e frumos şi june, e Mire ’ncoronat;

Cu densul vine încă şi şepte Sorori, care
Lipsite d’a lor Mamă de multă s’a ’nstrăinat?

Ferice eşti, Atheno, Mirâsă ’mpodobită,
Primesce p’alü téü Mire, pe junele ’mpérat; 

Unesce-te cu dânsul etern nedespărţită,
Cu-a tale surori scumpe ce tu le-ai reaflat. —

Iar tu poporü eroic ce-ai dat mari probe ’n lume, 
Păşesce pe cărarea ce duce la cununi; 

S’ajungi cu fericire la gloriosul nume
Şi demnă să fii iară de marii téi străbuni!—

20,395

. I I I .

Trăiescă Domnitorii ce populii protege!
Trăiâscă înfrăţirea în populi suverani ! 

Trăiescă George ’ntáiulű, al Ellinilor Rege ! 
Domnescă ’nprosperarea Elládéi înmulţi Ani!

De multe ori în viüé£a mea până la 
etatea actuală, spiritul cel réű. m’a tentat 
în feliül lui, nu numai pe mine, dér póte 
şi pe alţii, cari voind a face binele, el 
i tenteză.

Póte câ se va ii supărat pe mine vre- 
Í odată, Mititelul, fiind-că nu voiam sâ-I 

am cunoscinţa, gi pentru ca să nu’lü Jas 
paraponisit, m’am decis a dedica în Anul 
1864 Oda următore:

ui p A T A N .

Bonnes puissances, préservez Ulpie 
Paulina de tout méchant Démon.

Basilide d’Alexandrie.

u, ce ’ntimpul Creaţiunei 
Erai an gel luminos;

Dór prin boldul passiunei 
Deveni-şî întunecos.

Tu, ce ’ntâiă prin viclenire,
Cu a l 'téü infernal plan 

Ai lipsit de nemurire,
In Edem, genul uman.

Tu, ce-ai fostă proscrissă din stelle 
De Părintele eternă,

Pentru cugetele’ţi relle,
Ca să stai totă în infernă.

Ce cauţi tu îu astă lume?
Ce caăţi aici pe páméntü ?

Spirit réű, ce cu-al téü nume 
Se prefană tot ce-i sântă !

Tu plantezi ură ’n popéra 
Ş’irritezî pe Suverani,

Inocenţi de se omoră,
Şi din fraţi i faci duşmani.

Tu ’ndrâsnesc’ pân’la Altare 
Desunind pe Sacerdoţi ;

De mamona poftă mare 
Le deschidi pe cât tu poţi.

8
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Tu străbaţi societatea 
Sădind ură ’n cetăţeni;

Faci să nu se dea dreptatea,
Şi divicU pe consângeni.

Tu aprincţi în câsniciă 
Gelosia şi-ori ce réü;

Tu sfărâmi şi amiciă 
Arătând talentul tâă.

Tu strângi mâna cea bogată 
Ca sä n’ajute de lo că ;

Tu vrei turma ’mprăştiată 
Fiă chiar arsă de focă.

Yr’unü Poetü de vrea să cânte, 
Saű sé plângă la mormânt,

Tu te puni tocma’n respânte,
Şi ’lă dericţi fără cuvântă.

Piei d’aicea prin pustiă ;
Piei, diavolu destructorii!

Ce arunci iar duşmăniă,
In familii, în poporu ?

$* *
Creştini! Faceţi-vâ cruce!

Este süsü Tatălii eternă!
Vedeţi draculă cumă se duce! — 

Piei Satano în infernă !

Iată gi un Poet extasiat în anul 1865.
Poetul în Extas.

(Dedicaţiune D-şorei * * * )
Car musique aux nottes de flamme 

Fait au pauvre un bien sans pareil; 
Elle est pour l’hiver de son âme 

Un rayon de divin soleil.
A. Barbier.

Sunt momente, gi epoce chiar, în viueţă, 
în care Omul nu ’gî găsesce loc de un 
neastâmpăr ce-lü turmentează din causa 
întâmplărilor rjilnice, atât în viueţa so
cială cât gi în cea politică. Când ve<Jî un 
indiferentism culpabil într’o naţiune, pe 
când inemicii ei interni gi externi se miş
că turbaţi spre a o estermina ; când vecjl 
pe Geniul cel réü al Românismului că sapă 
la rădăcina fericirei gi înălţârel lui, ce spe
ranţă mai póte avea o ânimă care simte, 
de cât a face appel la Provedinţă gi a 
se isola de lumea ce o încongîoră, prefe
rind o singurătate pe vérfü de munte ; o 
tăcere egală cu liniscea mormântului ? — 

In asemenea posiţiune aflându-me în- 
tr’una din rjillele Anului 1866, m’am in
spirat profund de Musa mea, care ’mî 
dicta următorele strophe dureróse:

y O C E A  ^ R E M IT U L U Î D IN  C a r p AŢÎ

Lăsati-mS aicea, lăsaţi-mă în p a ce !

Sä v r.d fi cura se înalţă Bucegii ’n depărtare,
Şi câmpul cum se ’ntinde sub ocb! ca un covor; 

S’aud ca Pitagora a spherelor cântare,
Să urmăresc cu ochii vulturu ’ntr’alü séü sbor.

X. C. Fundescu.
(Pe munte)

Retras de totă lumea, aici pe virfă de munte 
In tótá liniscirea alesă-am a trăi;

Ca’n totă dimineţa să ’nclin eu a mea frunte,
Să cerii la Provedinţă pe lume-a ferici.

Acesta 'mi fu voinţa să rogă pe Creatorulă 
Atât §Âăa cât nóptea. dér’ . . . éta tentatorul ! 

O, nici aicea Domne, sub ceriul téü senin,
Pe culmea carpatină, nu potű să mé închin!

Ca luna majestosă ce stă ’ntre doué stelle, 
Frumdsă eşti, când mâna ’ţi alérgá pe clavir; 

Aci ’ lă faci să detune ca Marte în res belle:
Aci prin tonuri line puni lumea în delir.

Chiar harfa lui Eolus de cântu-ţi s’umilesce,
Şi orirce voce dulce e jos pe lang’a ta ;

Când misei buzele télle, se mişcă îngeresce; 
Sublimă eşti în Artă, născută a cânta.

Când mâna şi-a ta voce produc atâta-viăeţă;
Când chiar angeli din ceriuri înmărmuriţi ar sta . 

Dér eü cu a mea harfă nu m’aş preface ’n ghiagiă ? 
Admir a ta fiinţă, talentul şl-Arta ta~!

EŰ stăm la rugăciune, cu mânile spre stelle, 
Ş’ună vuetă de voci multe din vâi m’a întrerupt;

Din Daciile ambe ce-auŞÂ mé prinde jele:
Căcî ţipete plăngânde răsună de desuptü.

Sunt grele suferinţe ce fraţii mei îndură;
Căci demonii în vale s’aű pusă toţi pe tortură!

O, nici aicea Dómijie, sub ceriulu téü senină,
Pe culmea carpatină, nu potă să m i închină!

Eă nu sciă de ce fiiăa când cată cu ochii ’n vale 
O pâclă-apăsătore planézá pe pămentă;

Iar’ nóptea de ce năorii se pună luneî în cale 
Sâ’ipună voalulu negru—ca’n recele morment.—-

Aii dâră chiar natura voesce s’asupréscA 
Pe fiii vechei Home, pe gintea româncscă ? !
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Vaiű, Dómne, nid aicea sub ceriulű téü senină, 
Pe culmea carpatină, să nupotă să mă ’nchin ? 1

D ’aici pon’ la Danuhiă văŞă numai uscăciune;
Coci câmpurile ’niinse cu totulă se pălesc 

De intrigile negre, ce ardă ca un tăciune,
De ura ce desbină pe fraţi ce se unescă.
Atâta smăcinare zadarnică şi sică

N ar fi, ore destulă? . . , Vai, lacrămi me înecă! 
Pe culmea carpatină, sub ceriulű téü senin,

Vai, Domne, nici aicea nu potă să mă închin ? !

Pe tronul României eă véfiű un Monarchu june, 
Pe care Provedinţa acuma l’a destinat 

S’avénte Romănimea la fapte mari, străbune . , .
Să calce p’inemicii cu găndulă vinovată,

Atunci, o fraţi d’ună sânge, veţi fi uniţi ca junii, 
In cugete şi’n animi, precum erau străbunii?

O, Domne, nici aicea sub ceriul téü senin,
Pe culmea carpatină, nu pot să mé închină !

Frumosă-i România, avută şi fertilă,
Dér multă este rănită de rele lipitori;

S’aveţî, o fii d’un sânge, s’aveß de densa milă,
De vreţi să nu ajungeţi ca nişte cerşetori. 

Străinii stau ca lupii în jură pe lângă stână.
Deschideţi ochii bine . . . căci lege aă păgână. 

O, Domne, eă aicea sub ceriulű téü senin,
Când véfiü nenorocirea, nu pot să mă închin !

De câtă a’ţi sta pe gânduri, pe gânduri rătăcite, 
Mai bine în unire cătaţi de a scăpa 

De cursele întinse, de vorbe umilite,
Ală cărora scopă este de vii a vă ’ngropa;

O, mulţi rci sunt în lume, dér mulţi sunt şi în ţerră> 
Şpioni ca Opaforcoşil)  . . .  ce trebui daß afară' 

O, Domne, multă eă suferă sub ceriulű téü senin, 
Şi-aş vrea pentru-a mea ţâră... dér nu pot să

[■mă’nchin.
Ajungă fii ai Romei, a vostră neunire;

Uniţi lucraţi cu toţii din Tisa la Carpaß; 
Salvaţi a vostră ţeră ce merge spre perire,

Câ’n voi este speranţa mai multor altoră fraţi. 
Voiţi ca să se stingă cu totul românismul?

Voiţi a perde ţâra ? . . . .  o, negrn-i egoismul! 
Mai bine morte, Domne, sub ceriulű téü senin,

De cât în liniscire să nu potă să mă ’nchin !

Ai voştri fraţi d’o mamă din Dacia centrală 
Fă multă nedreptate îndură ş’a ’ndurat;

Acum li se răpesce prin faptă infernală 
A lor hereditate ce moşii le-a lăsată.

1) Başî-spion al lui Tuhutum. Istoria pentru începutul Ro
mânilor în Dacia, de Petru Maior. Buda 1812. paf. 97.

Vă spune Rătezatulă, Bueegiulă, cum şi Surulu 
Acesta violinţă . . .  O, iată, iată furul! . .

E i bine, bune Domne, sub ceriulű teă senin 
O oră măcar numai să nu pot să mă ’nchin ? !

Véifű Someşîul şi Oltul, Tărnâvile-amendouă 
Şi Murăşul celă falnic cum curgă de turburată ;

O curgeţi fluvii line şi nu vă pese vouă,
Căci trece-va furtuna, sub ceriulű înnourată.

Păziţi a vóstre ţărmuri se nu eşiţî afară;
Eră de cumva torentul. . . Vedé-ne vom de ţeră.

Ş’-aici în munte, Domne, sub ceriulű téű senină, 
De dorul ţării mele nu potă să mé’nchinű.

Durere am în sufletă cândă vădă eă neunire 
La Jiiă, la Oltă, la Mureşiă, laCrişiă şi la Şiret;

O fraß, aveß cu toţii o sinceră iubire,
Căcî demonii lucrcză perirea în secret.

Lăsa-vom să profite mişeii, ce-a loră ţeră 
Ară da-o pentru aură. . . ?  O ce viaţ’-amară !

Fu, Domne, şi aicea sub ceriulű téű senin
Mă ’ncercă, dér n’am putere la tine să mé’nchinű.

Voi umbre gloriose, eşiţî aşii din morminte,
Eroi ai ţăreă mele: Ştefan, Michaiă, Corvin;

Căci dór’ presinţa vostră aduce-ne-oră aminte 
De gloria străbună la care mă închină!

Ai voştrii fii acuma, în vrajbă vege teză,
Căci fiii periciuneî s’o perjei complotezi !

Vaiă, Domne, j i  şi nópte, aici sub ceriu senină 
Durerea mă consumă şi nu potă să mă ’nchină.

Români din patru unghiuri, d’o mamă şi d’un sânge, 
Pe peptul scumpei Patrii vă jură să incetaß

Din lupte de partide, şi ’ncepeţi a vă strânge 
In jurul Mamei vóstre uniţi ca nisce fraţi.

Vedeţi că ne-ameninţă mortala cutropire,
A nóstrá ne ’mpăcare ne duce la perire!

O Domne, Domne sânte, sub ceriul téű senină 
Permite ca, la tine, ferice să mé’nchinű.

A  mea viăeţă sbdră, morméntul ’mi-e aprópe; 
Curând . . .  şi eă voiă trece la tronul cel divin ■

Ş’aşi vrea ca mai ’nainte d’a fi să mă ingrópe 
Să-mi véju ţera unită din Tisa la Euscină.

Români! Acesta-î ţâra, a vostră moştenire,
De voi depinde-acuma cădere sau mărire!

Atunci numai, o Domne, sub ceriulă teă senin 
Puté-voiü cu tienire la tine să mă ’nchin.

O scumpă Romăniă, a mea frumosă ţeră !
Trămite bunu-ţî geniu la fiii tei iubiţi.

Unire să le ’nspire, şi mari să fia iară 
Ca ’n Patria străbună — să fiă fericiţi,
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Somăm! din orî-ce parte, goniţi remin afară,
De vreţi se faceţi mare a vostră scumpă ţerră.

O Dómne pré-putinte, în scutulü téü divină 
Somănii 'şi pun speranţa, şi Ţie sé închin! !  —

In anul 1867, se decisse a se înfiinţa 
în Bucuresci Academia română, compusă 
din Români literaţi din tóté părţile lo
cuite de Români.

Trecând prin Ploiesci Membrii Acade-

IT E R A T 1L O R Ü  j< O M Â N l

Multft e dulce şi frumosă 
«■ - Limba ce vorbimü,

Altă limbâ-armoniosă 
Ca ea nu găsim, 

Românaşul o îubesce 
Ca sufletul séü;

Ah, vorbiţi, soriţi românesce, 
Pentru Dumne^eü!

Gr. Sion. 
(Limba Eomânescă).

rde facla luminândă, mâna-i tare ce o tine,
Căci suntü braţele junime! ce au sânge de Romană; 

Animi calde de amóre vé oferă cei ce vine,
Salutând venirea vostră, descendenţi ai lui Traiană !

Juni, poporă, mame şi fiice, toţi ce-aici ne-amă întrunită, 
Strigaţi toţi într’o unire: — „Fraţi iubiţi, bine-aţî venită!“

Geniul bun al României, prin voinţa cea divină
V ’aă cbîămată din patru unghiuri sâ veniţi ne’ntârfiiată 

A lucra regenerarea, a ’mpărţi la toţi lumină:
Câci acésta’i misiunea care vi s’a confiiată.

Iar voi demni d’a vostră Mamă vocea ei o aţî primită,
Şi noi mândri de acesta, vő urâmă: „bine-aţi venită!“

Mari bărbaţi ai naţiuneî, stelle tare lucitóre,
Ce sub ceriulă vechiei Dacii daţi lumină în poporă,

Ce versaţi unii averea spre a fi folositóre 
Generaţiei presinte ca sé ’şi ia junimea sboră;

Ceriulă binecuvînteze bunulă scopă ce-aţi împlinit!
Animi mari şi patriote, vé urâmă: „bine-aţi venit!“

In unire e puterea, în labóre-í fericirea,
Nu cruţaţi ori-ce silinţe limba d’a o curăţi 

De acele străinismuri ce causézá desunirea 
Limbel dulce şi străbune, şi a o înavuţi.

Naţia va recunósce faptul vostru împlinită;
Iar noi astătţi cu căldură, vé strigăm: „bine-aţî venită!“

Faceţi ca lucrarea vostră să străbată’n depărtare;
De la Dâmboviţa mérgá preste munţi şi preste vâi;

La Şiretă, la Oltă, la Murăşiă şi la Dunărea cea mare.
La Crişă, Nistru, Prută şi Vardar1, ca sé ’nvingeţî pe cei réi. 

„Nu aveţi literatură, n’aveţi limbă de vorbită,“ —
..pică străinii—dér noi fiicem : Ciceroni, bine-aţi venită!“

1) Fluviü în Macedonia.

miei veniţi din Transylvania, Ungaria etc. 
tinerimea Ploîescână le făcu priimirea cu 
torţe aprinse şi Musică.

Ajungând la quartirul pregătit pentru 
dânşii, tinerimea şi poporul umplură Cur
tea, strigând: TJrra!.

Cu acestă ocasiune le-am declamat în 
curte în faqia lor, cari erau. în Balcon, 
în mi(|ilocul aplauselor poporului, Oda 
următore:
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Cândă pástorulű a lui Doină lângă ţărmuri întonăză,
Şi cândă Mama copilaşulă fală ei sinii va mângâia;

Cândă în templu rugăciunea câtre ceriu să îndrepteză,
Şi în Şcolă tinerimea limba pură va ’nvăţa,

Atunci limba e virgină, resultatul dobândită,
Şi Românii în unire vorü striga: „bine-aţi veniţii!“

Limbă dulce şi străbună ce odată grandiosă 
Răsunai prin totă lumea cu trecutu-ţî glorios!

Pentru tine Provedinţa are-o pagină frumosă;
Eşti înscrisă’n cartea mare sâ răsuni armonios.

Eşiţi umbre gloriose — fraţii noştrii ne-aű sosită
Carii vină din depărtare: „Eraţi iubiţi, bine-aţi venită!"

învăţaţi ai Românimei, Capitala vă ascăptă 
Cu dorinţă unanimă să vă ia în ală ei sînă;

Acolo vă este loculă, când Românii se descăptă 
Sâ-şi decidă d’a loru sórte sub înaltul scută divin !

Mergeţi dór, bărbaţi illuştri, totul este pregătit,
Şi în cale-vă toţi strigă: „Fraţi Români, bine-aţi venită!

Ceriul să vă dea putere se ’nfloriţi limba română,
S’o lăsam de moştenire la ai noştri iubiţi f i i ;

Şi la care să se ’nchine cei cu ânimă păgână,
Ce-ară dori ca să ne vă iţă sterşi din cartea celor viăi.

Repetă dar cu toţi Românii ce aici s’aă întrunit:
„Sâ trăiţi bărbaţi illuştri; Urra! Bine-aţi venită!“

Acesta Poesiă, publicată în „Româ
nul“ din 5 Aügust, fu apoi declamată 
în sera următore de Ddm na M athilda  
P ascaly, mare Artistă. în costum naţional 
pe scena Theatruluî naţional din Bucu- 
rescî, cu ocasiunearepresentaţiunei thea- 
trale, dată în onórea Membrilor Acade
miei, plecaţi la Bucurescî.

Effectul ei se póte vedea din urmă- 
mătorea Epistolă, ce am priimit atunci 
de la Bucurescî:

Bucuresci 1867 Augustă 14

Stimate Domnule Antinescu!
A sérá  am asistat ca spectator la o r e -  

presentaţiă dată în  Theatrul cel m are în  
onórea M em brilor ce compun Societatea 
literară academică.

Biletele s’au  distribuit gratis, totul era 
b 'illia n t; u n  publicü ales şi num eros ast- 
feliu , că ar \fi trebuit sâ  fie Theatru de o 
întindere îndoăită, pen tru  ca să fi p u h ít 
sta lumea, fă ră  să se genese unul de altul.

Bepresentaţiunea a fost îm părţită în  4  
pwrf/i; citesce A n u ncîu l ce’ţî alătur, şi ’ţi

va explica cum aü fost arangîate şi întoc
m a i executate piesele artistice, fheatrale ş i  
musicale.

N u  este însă acesta scopul care m ’a pro
vocat a’ti adresa acestă Epistolă, ci dorinţa  
ce am a te anungîa despre effectul ce a 
produs Poesia D -ta le  din A n u n g iü ; arta  
cu care a fost declamată, precum  şi mul
ţumirea publicidui a sisten t; şi ca să ’ţi  
dau, o ideiă m ai exactă şi tot <f odată justă, 
este îndestul să ’ ţî spună, că fie-care fine 
de strophă „Ye urâm, bine-aţi venit“ ! 
era acompagniată de celle m a i frenetice ap- 
plause şi strigări de aprobare, de bucuriă, 
în  fine, de o mulţumire sufletescă, ce aşiă  
voi sâ ’ţi-o descriu, însă îm i lipsescu es- 
p resiu n î atât de comparabile.

Cuvintele celle atât de simţitore alle P oe- 
siei, eleganţa şi tot d’odată sensaţiunea, 
D -n e i  Pascaly, costumul naţional (ţărănesc) 
p rea  bogat, cu care era învestită artista 
n o stră ; ideîa că ea (Poesia) era dedicată 
u n or om eni, unor R om â n i consângeni, ve
n iţi de a uniform a Literatu ra  nostră, em o
ţionase atât p e  publicul spectator, încât ar
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fi p u tu t cineva (fice, că se găsesce trans
portat in  regiuni fericite.

Publicul cretfendu-te şi p e  D -ta  în  Thea- 
tru, striga necontenit: „Autorul! Auto
rul“ ! cu töte acestea Autorul lipsea în  P lo- 
îescî. fără  a se gőndi la onóréa ce i  s é  făcea 
în  Theatrul Capitalei.

Töte câte se indică în  program ă aă fost 
executate cu multă A r tă , talent şi gust, cu 
preferinţă  Poesia D -tale.

M em brii Societăţeî (câţi aă venit pân ă  
astăcţî) ocupau benoarele din l -iu l  rond de 
lângă scen ă ; Dom nitoriul era să vină, cu 
töte acestea n u  a p u tu t veni.

Ca să compledez espunerea mea, aşiă avea 
necesitate de 1 0  cöle h ârtiâ ; m é mărginesc 
însă în  acéstá scurtă descriere, m a i adâo- 
gându -ţi, că conclusiunea a fost iară  de m i
nune. Danţnl „Romanul“ jucat de vr’o 1 2  
Ju n i cu forte mare abilitate şi ta len t; la 
finele danţalui s’a făcut foc bengal, şi apoi 
în  roşiaţa aceia artificială se transformase 
scena în  ceva id ea l; ju n ii  dănţuitori s ’aă  
p u s în  genunchi cu o mare regidaritate, şi 
din d’asupra lor s’a lăsat un vultur (um 
plut cu paie) cu aripile întinse cu crucea în  
gură etc. Symbolul R om âniei, care a adâo- 
ga t la frumuseţea spectacohdui şi la ani
marea publicului.

M em bri Societăţii aă  remas forte încân
taţi şi satisfăcuţi de atâtea semne de iubire 
ce le-a  arătat publicul Capitalei.

Sciî bine că n ’am necessitate de D -ta  de 
cât de a te stima şi iubi ca A m ic şi fost 
Conorăşîan în  interval aprópe de 2  A n i ; 
n ’am necesitate, (fică, de a te flata cu ceia 
ce ’ţi scr iă ; sunt num ai sincerile mele d - 
pregieri generale, de care şi eă la rândid  
m eă am fost emoţionat şi mulţumit pe cât 
nu p oţi sâ’ţi faci ideîă.

Term inând, te rog, scusaţi-me că n u  am  
pu tu t scrie m ai multe, căci îm i lipsesce şi 
chiar tim ptd ; p â n ă  la revedere însă, p ri- 
mesce stima şi osebita consideraţiă ce am  
fericirea de a’ţ i  păstra.

Amic şi Serv
A. G. Baealoglu m. p.

In anul 1868 sosi în Ploieseî o Artistă 
Română celebră în violină, spre a da un 
concert în trecerea eî la Bucurescí. A 

cesta fu : D om nişibra E lisa , fiica cetaţenului 
Oprea Circa din Sâcele lângă Braşîov. Nu 
maî vetjussem până atunci fiinţă feminină 
mânuind arcuşîul pe Violină.

Vibraţiunile şi triburile produse prin 
mâna gentilei Artiste pe Instrumentul ei, 
a mişcat în gradul cel mai înalt publicul 
asistent, care, din causa plóíeí, nu prea 
era numeros. Artista a fost aplaudată 
cu frenesiă.

După câte-va Arii dulci române, i oferiiü 
pe scenă un Buchet de flori, de a câruîa 
panglică tricoloră era atârnat unü plică, 
care conţinea Poesia ce urmeză.—

„ N u  am ţinut a da acest concert în  Ploieseî 
p en tru  vr’o recettă pecu n ia ră ; ci num ai de 
dorinţa, că în  Ploieseî locuescă m ulţi din  
compatrioţii m e i ; “ se  esprimâ tinéra Ar
tistă într’o Adunare familiară, la D-lă 
George Radovici, unde era în quartir.

„A m  fost cu prisos recompensată p rin  B u -  
chetid şi Poesia patriotică, dedicată mie de 
D -lă  Antinescu p e  scenă, care valorézá pen
tru m ine m aî mult ca ori ce receptă sună- 
tóre,a adăogâ victoriosă D -r ă  Circa.—

A p O M N I S Ó R A  p L I S A  P lR C A .

Ea cântă; vânturile tac; undele 
abia îndrăsnesc să murmure.

Camoens.
jMîellă fiică a Eăterpei, geniu mare de Pomană, 

Ce prin Ariile tele multă lume-aî încântat;
Te salută d’a ta venire, ca săfarmecicu-a ta mână 

Alle nóstre animi care stau ca slrnulă îngheţată.

Eşti artistă cu renume ; eşti o nymphă ’ncăntătore, 
Ce cu-arcuşîu-ţi pe vidră faci pe ori-ce muritori 

Să te vidă cu plăcere să te-asculte cu ardere,
Să’ţi dor iscă fericire ca să calci numai pe flori.

Cântă, cântă, jună bellă, cântă numai românesce, 
Căci Bomânulă scie una: a fi vesel şi-a lucra; 

Şi’mprejuru-i ori ce este vefii cu ochii că’n verfiesce; 
Căci aşia este Bomânulă când e bine ’n ţirra sea.

Arta ta melodiosă facă totii o armonia
între fraţi d’acelaşi sânge, între fiii lui Traian ; 

Farmeculă vidrei tille facă numai o frăţiă 
De la Tisa păn’ la Mare; o tu fiică de Boman!

Arcul teă de violină facă mameloră române 
TJnă appelă la detoriâ d a face din fii heroî ; . 

D ’a fi demne şi active, ne lăsăndă de afiipe mâne; 
Căci numai prin acţiune eî voră scăpa de nevoi.
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Bella jună şi artistă, demnă fiică din Săcette, 
Elevă-a lui Helmesberger, plină eşti de simţământ. 

Tu din parte-mî priimesce unü buchetă de floricelle, 
Ca omagiu la a ta artă şi l’allü téü mare talent.

X V .

Amintiri din Copilariă — Agitaţiuni esterne 
la queştiunea Israelită. — Baron Apor şi 
barbaria Ungnrésoá.—Aniversarea trienală 
a Secţiune! de Prahova, a Societăţii pentrn 
înygţiătura poporului Român.—Meditaţiune 

în nóptea de Anul nod 1870 —

J-ş-n copilăria mea, (fiind încă în Bra- 
^  şiov) visitam în tóté Duminecile şi 

Sărbătorile Biserica la serviciul Lytur- 
ghiei, şi’mi plăcea să ascult cu tóiá aten
ţiunea şi pietatea; unü lucru numai nu 
mă împăca şi nu’mi plăcea să au<Jü ; era 
ceva discordant să ascult tóté cuvintele 
Preotului în romănesce, iar la eşirea cu

sântele Daruri, au<Jem c]iccnd: „Pre prea 
înălţatul nostru împărat Frandsc, să’lu po- 
menescă D-<Jeü“ e tc ; şi ’mi dicém : „De 
ce nu este un Imperat românesc, cu nume 
tot românesc, că şi eü sum Român“ ; şi a- 
vém o dorinţă sufletescă de a audi un 
nume românesc de împărat. „Aşîu vrea 
sâ trăiesc intr’o ţerrâ romămscâ să auâţ po- 
menindu-se un nume românescul rjicóm 
eü, „şi doresc a trăi într’o ţerrâ unde to
tul sâ fiă românesc.,11 (Atunci eram póte 
aşîa de mieű, în cât n’ajunsesem încă cu 
şcola la Studiul de Istorîă şi G-eografiă, 
ca să sciü că trăîem pe páméntü străbun 
românesc, în care m’am născut.)

Acestea eraü ideile mele copilăresc!, 
care mi se realisâră, după ce am venit 
în Bontania în Anul 1849, prin cererea 
ce am făcut la Camera legislativă pentru 
recunóscerea mea de Cetaţen Bomân.

La Anul 1869 am priimit următorea 
Diplomă de recunóscere, pe care o ceru
sem de mult, în urma votului Camerei 
din 1864:

Copia

C Á R O L  I.
D in g r a ţ ia  lu i  D -^ea ş i  p rin  v o in ţ a  n a ţ io n a lă  Domnü al Românilor.

La toţi de faşîă şi viitori sănătate.

YéfJénd cererea făcută de D-1Ü Zacharia A ntinescu  de a i se acorda drepturile de cetăţenii 
român: — Vefiând că D-1Ű Zacharia A ntinescu  însuşesce condiţiunile cerute pentru împământe
nire:— Vefiând votul Adunării legiuitdre din şedinţa sea de la 22 Februarie 1864, prin care se a- 
cordă D -lui Zacharia A ntinescu  împământenirea: —Având în vedere art. 8 din Constituţiune: 
—Avend în vedere Art. 16 din Codul civil: —Având în vedere raportul Ministrului de Interne sub 
No. 6492 de la 3 Marte 1864', în urmarea căruia votul süsü citată a priimit întărirea Domnâscâ:— 
Am Decretat şi Decretăm ce urmeză: Art. unică: Se acordă D - l u i  Z u c l m r i u  A n t i n e s c u  
t ó t é  d r e p t u r i l e  c i v i l e  ş i  p o l i t i c e  d e  C e t ă ţ e n f t  K o m á n  : — Drept aceia 
i se dă acesta Domnescă Diplomă sub a Năstră semnătură şi sigiliu; — Dată în Domnâsca Nostră 
Reşedinţă Bueuresci, la Anul mântuirei: Una mie opt sute sâse fieci şi nouă şi cel d’ al patrulea al 
Domniei Nóstre în Romania.

No. 1735.
S’a trecut în Registrul Cancelariei 

Consiliului Miniştrilor sub No. 15.
Secretaríul Generálit

I. C. Petrescu m. p.

Sigiliul 
yi. S. Domnului 

Romanilor.

CAROL, m. p.
Ministru secretar de Stat 

Preşedinte al Consiliului Mini
ştrilor :

D im itr ie  G h ica  m. p.
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Questiunea Israelitä, din când în când, 
tot d’auna a turburat liniscea suíletéscá 
a bunilor patrioţi Români. Influinţe şi a- 
gitaţiuni externe tot d’auna s’aii încercat 
a amăgi pe fiii naţiune! române de a-i 
face pe Israeliţî strecuraţi în ţâră pe- căi 
meschine, egali în drepturi cu aütobtonii, 
cu Românii din Regat, ai căror străbuni 
şi-au versat sângele pentru a-şi păstra mo
ştenirea străbună, pe când din partea celor 
ce pretind Drepturi egale, nu s’a veijut 
făcendu-se sacrificii, pentru ţerră, pe care 
dorea de a o domina prin putea aurului, 
şi prin miijfioce piezişe—nu vorbesc de 
Israeliţii născuţi în ţerră, cari ori-cum se 
identifică cu obiceiurile ţerrii, de şi cam 
cu reservă—alergând la ocasiuni—a face 
Apel la străinii puternici în aur şi în in
fluenţe.

Nu găsim în Istoria Ţării, în Istoria 
naţională, fapte care sâ dea drept celor 
ce cerii drepturi în ţerră unde aü găsit 
ospitalitate, fiind isgoniţi din alte ţerrî; 
câci ei aü devisa de a fi separatişti în 
ţerră în care träiescü ; nu sunt un ele
ment, care să se potă contopi vre-odată 
cu acei cari i îmbrăţiş'eză.

Cu tóté acestea, nu sum inemicul popo
rului, (JÎS) ol luî D-cţeă; — dér maniera şi 
tendinţa lor nu este de aprobat.

Marele diplomat al secolului presinte 
Principele Bismark, iată ce a <Jis în Par
lamentul german în şedinţa de la 15 
Iuniü 1847 :

rEu nu sum inemic al Jidovilor, şi decă 
ei vor să fiă inemicii mei, eu, i iert, ba chiar 
i iubesc în unele circumstanţe. Eü le acord 
tóté drepturile, dér acela nu, de a se investi 
într’un Stat creştin cu vre o funcţiune su
perioră.“ —

Imulţirea Evreilor în Romania, este o 
plagă, năvălind sistematic în ţerră nostră 
valuri-valurî, din Galiţia şi din Rusia în 
Moldova, ca un torent crescând, de unde 
apoi încet-încet se răspândesc în totă ţera.

Iată câte-va date sigure asupra acestor 
locuste pribege.

In Anul 1832 în cele două Principate 
Moldova şi Yalahia nu eraü de cât 2000, 
deEvrei, cea mai mare parte supuşi străini.

După 8 Ani, la 1840 se găsesc în am
bele Principate 20,000 Evrei. La 1850,

se aflaű 120,000; la 1860, se afla 240,000, 
iar astăzi în 1896, mai mulţi ca 500,000 
Israeliţi.

In timp de 60 de Ani numerul Evreilor 
de la 2000, a crescut la o jumătate Mil
lion, şi ei formeză a 12-a parte a popu- 
laţiunel ţărreî,' socotită la şăse Milióne.

Caüsa cea mai evidentă este esceden- 
tul naşterilor asupra caşurilor de morte. 
Tot d’auna se nasc mai mulţi Evrei de 
cât mor, acesta e regulă fără escepţiune.

De mici copii se deprind la meserii 
seu negoţ, şi se însoră de timpuriu.

Ei aü de principiü : cumpătarea şi gon
dul la câştig, nu-şi cheltuesc forţele şi 
miijllocele în prostii.

Afară de escedentul naşterilor, este şi 
causa : invasiunea.

Şi acéstá invasiune este spre paguba 
nu numai a nostră, dór şi a Evreilor cari 
sunt născuţi aici, între cari sunt şi esL 
cepţiuni onorabile. —

Basinul Şiretului şi al Prutului sunt 
străbătute de la Nordü spre Sud de un 
lanţ de tărguleţe locuite de Evrei, şi care 
servesc de canal de scurgere năvălitorilor.

Fruntariile nóstre fiind slab păzite,inva- 
ziunea urmeză neîntrerupt, fără zgomot.

In interesul Românilor şi chiar al a- 
celor Evrei, cari s’aü născut în ţerră séü 
cari aü venit de mult aici şi aü dat probe 
de onestitate, este de rigóre încetarea a- 
cestui mare réü.

Romania, fiind o ţerră mică ar fi inun
dată de năvălitori, aşia că trebue să se 
temă Românii, ca odinioră Egyptenii de 
acest popor condamnat a rătăci pe păment, 
fâră Patriă, fâră un regim naţional propriü 
din némul lor; fără cap al Religiunei lo r ; 
şi a nu’lü inunda cu majoritatea acestui 
popor rătăcitor, care are o singură pâr- 
ghiă de aur amăgitore pe păment care 
este : „Alianţa israelită din Paris.“ —

Am fost la Iaşi în Anul în care a a- 
vut loc Congresul Corpului didactic, ca | 
membru al acestui Corpü, la care am par- : 
ticipat. Era în săptămâna patimilor. Mă | 
decissesem să pătimesc şi eü de a vedea 
pe strade aglomerarea prea numerosă a 
credincioşilor lui Moisi, după cum mă spe
riase toţi cei ce aü visitat fosta Capitală 
a Moldavieî. Dér o minune ! Nu am vă-
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(Jut de cât 8 —4 Israeliţî; nu sciü; séü 
câ avéü serbare rituală, séü că aurise câ 
s’a adunat în Iaşi toţi Profesorii români 
din ţerră, şi nu aü voit a-î lăsa sub im- 
pressiunea, câ Iaşii este un Oraşiu din 
Palestina, ca să aibă ce vorbi şi scrie 
despre Iaşi. Cel puţin eü am fost mul
ţumit, câ am vecjut laşiul romanesc, ve
chia capitală a ţerreî lui Ştefan cel Mare, 
încântătoriu, atât prin posiţiunea lui ro
mantică, cât şi prin importanţa Institu- 
ţiunilor ce se află într’ensul, pe care le- 
am visitat.

De câte ori s’a agitat questiunea is- 
raelită, tot d’auna m’am irritat contra 
cunoscutelor tendinţe alle judaismuluî, de 
a da representanţii ţerreî Drepturi poli

tice, ebreilor isgoniţi din alte ţerri fără 
căpătâiu, persecutaţi şi strecuraţi prin di
ferite m iijílóce  strălucitore.

Am observat însă, că spre onórea re- 
presentanţilor Parlamentului Român din 
ori-ce partida, ei aü fost mai tot-d’auna 
şi sunt încă scrupuloşî, de a nu arunca 
pânea fiilor l a. . .  . străini.

Gelos de aceste drepturi, în Anul 1869 
nu am putut resista de a nu me mişca, vé- 
<Jend că Mama nostră comună plânge, 
fiind ameninţată de potop. Am voit a 
o consola prin strophele ce urmeză, şi 
a blestema pe ori-ce fiii criminal, care 
ar cuţeza să se atingă de fiinţa ei şi a 
o vinde pentru aur, ca Iuda pe Inveţiă- 
torul séü.

^LESTEM U LÜ .

Căci, Ah, eü plângă amata şi dulcea’mi naţiune, 
Şi stellele pălinde a gloriei străbune.

Anastasia Leonescu.

(^ e  stai tristă, Románia, de ce ochii’ţi lăcrâmeză ?
Ai tu vre o presimţire că te-ameninţă vr’imă reă?

Simţi tu póte câ vrăşmaşii esistenţa ’ţi atenteză,
Siăc’aiteifiîvorăsâ’ţisapeîn curándü mormentul téü ?

Vedţî tu póte vr’vnü núorü negru, prevestindu’ţî vijelia ?
Vecţî tu stoluri de locuste înnndândă al tău pămentă ? 

Te temi póte ’nfiorată c’o să vie vr’o urgia,
Pustiindă a tale câmpuri, spulberându-le w ’unăventil?

Te mai temi d’acţî înainte cai tei fii o să primâscă 
Să renunţe vre o dată drepturile strâmoşescî?

Să le ’mparţă cu străinii; iar ai lorii fii să cerşâscă,
Şi să plângă ’n a lorü ţerră pe morminte pârintescî ?

Râcâ Jiordele barbare n’a putută să nimicéscá
Pe-ună popor ce a dată lumei numaibragîe de heroî; 

Mai erecţi ore că acuma naţiunea romăniscă 
0 să pâră, o să rabde să mai sufere nevoi ?

Nu te teme, Romăniă, stéüa ta încă lucesce,
Re şi astăcţî e ascunsă sub unu negru, negru năoră! 

Al téü nume maî esistă, ginta ta încă trăîesce:
Căci e scrisă în cartea sóidéi s’aî unu mare viitoră.

Ţerră mea, o nu te teme, scumpă ţerră, Romániái 
Ai tei fii nu îşi vor vinde la străini pe Mama loru; 

Ei te-adoră,—al tm lapte, le-a nutrit a Iară prunciă; 
Nici unű fiú ce te adoră nu ’ţî va fi elă trădătoră—

20,395
II

9 I
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Iar’ de cum-va vre ună Iudă s’arü găsi să te trădeze, 
Şi să vend/ă diadema ce orneză ca,pal teu :

Aibă sortea fratucidâ, şi în veci să lăcrămeze ;
Focă din ceriu să se aprincţă, şi să-t ar4ă capul seu.

Şi blestemă să se pogbre p’ală lui crescetă din ’nălţime;
La străini să fiă slugă şi să fugă rătăcită;

Aibă tremundă lui Cain, să viseze numai crime,
Şi urgia cea ceréscá să ’lă ajungă în sfîrşită.

* * *
Fraţi români, vă jură pe crucea ce-adoraă părinţii noştriî, 

Şi pe care ’lă condamnară poporală Israelită; 
Păstraţi drepturile vóstre pentru descendenţii voştriî, 

Date noue moştenire de Isus celă răstignită!!

Persecuţiunile Ungurilor asupra fraţilor 
noştri Români din Transylvania gi Un
garia nu dateză numai de acum, eile da
teză de secolí, gi vorfi urma, până când 
justiţia divină va preschimba sortea lor, 
iar puterile mari chrestine europene, pă
trunse de caüsa drépta a Românilor, gi 
luminate asupra caüseí de câtre inteli
genţa cellor apăsaţi gi a fraţilor lor din 
Regatul Român, vor da o dreptă sen
tinţă asupra apăsătorilor fără semăn, cari 
’gi daü un Atestat de barbariă ereditată 
încă gi acum, la finele secolului al XIX-lea 
contra celor l ’alte naţionalităţi.

A descrie sufierinţele ce au îndurat 
gi îndură încă fraţii nogtrii, ar trebui 
scrise volume întregi.

Şi Românul, cu totă familia sea scie 
să sufere cu răbdare, câci este prudent 
şi blând când este apăsat, nu însă gi 
când i dâ cuţitul de osü, câci atunci el 
devine Lefi.

Iată un exemplu de barbariă ungu- 
rescă din Anul 1869, din partea unui 
fiu al acei naţiuni, care se pretinde a fi 
civilisatórea Orientului, fâră a se civi- 
lisa mai întâifi pe sine.

Baronul Apor, pe a cárul mogiă Tófalu 
în Transylvania locuia peste 800 locui
tori Români, în timp de iernă i isgoni 
de pe mogiă, sequestrându-le tot ce avéü.

Se indignase chiar şi connaţionalii 
sei de acéstá orribilă faptă inumana de 
acest nobil maghiar, fâră ânimă nobilă 
gi umană.

Possed o Epistolă adressatămie de D-na 
Emilia Raţifi din Turda, cu data din 30

Decembrie 1869, relativ la acesta questi- 
une. Comit póte o indiscreţiune, dând pu
blicului cetitori câte-va fragmente din a- 
cea Epistolă, în care se vede, cât de des- 
voltat este simţul patriotismului gi al pie
tăţii între surorile nóstre transylvănene.

Turda, 80 Decembrie 1869.

Stim abilul meu T e r ű !

Simţ o mare dorinţă de aţi scrie, cu a- 
tât mai mare, cu cât suferinţele nóstre de
vin mai mari—da, voescă a’ţi scrie ca unui 
naţionalist, ca unui bun Român şi tot 
odată ca unui Poet simţimental, căruia 
voîescă a-î descrie suferinţele nóstre, care, 
de atâţia secolî nici chiar acuma nu voesc 
de a înceta.

Ca unui bun Român voesc dér aţi scrie, 
şi ca pe un Poet voesc a te ruga spre a 
mă asculta, şi a’mi împlini rugămintea ce 
am de aţi face.

Cred, câ vei fi aucţit despre grosnica caăsă 
a Tofalenilor. ImaginSză-ţi, 300 suflete ex- 
pidsate şi despoiate de tot ce aă avut, care 
de aprópe patru săptămâni jacu în mij
locul drumului în frig şi în pldîă, neavend 
cu ce alina ţipătele de főmé alle copiilor— 
imagineză-ţî dér suferinţele a 300 suflete, 
victime alle barbarismului modern.

Dér, ah! D-v. cari numai din depărtare 
le puteţi aufli, noi însă, cari am fost şi am 
redut, am aucţit pe copilaşi în Ugăn plân
gând de frig şi főmé; am văcţut carneflciî 
bucurându-se şi licitându-li-se tot, nelăsân- 
du-le nici hrana de pe o (ţi; da, amicul
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meă, era un aspect terribil, un tablou fu
nest la care nu putem privi fără de a lă
crăma şi a cere résbunare de la A-tot-pu- 
tintele; résbunare şi blestem asupra bar
barilor infernali, cari cu atâta nepăsare 
comit astfeliű de injustiţii.

Sirmamd Român! El care a scăldat a- 
cest sântă pâment cu sângele seu ; el, care j 
de atâţia secoli a suferit insultele şi înjus- ] 
tiţiile inamicilor secidarî, mai trebue ore 
şi acum a mai suferi — da, fiindcă sufere 
totă naţiunea prin caüsa Tofalenilor.

„Invoeă-ţî dar Masa, amicid meu; invocă-o 
spre a cânta suferinţele lor şi spre a eter- 
nisa pe aceia, cari cu atâta blândeţe, dér 
mare resoluţiune réspundéú inamicilor cţi- 
cănd: Nu ne yom duce nici odată de 
aici, şi dacă ne veţi sili de a părăsi 
şi drum ul, atunci rom  merge de a muri 
pe osem intele sacre alle străbunilor 
n o ş tr ii ; — Yom merge a locu i în ci- 
m itiru ."

Acesta este dar rugămintea ce facă Po
etului, şi pe care cred că Musa sea nu ’lă 
va refusa; fiind-că ea simţindu-se vxdnerată 
se va deştepta, şi în durerea ei va slobozi 
cele mai profunde suspine, cântând sufe
rinţele lor şi blasfemând pe inemicî.

Noi ne-am silit a face caăsa cunoscută 
prin publicitate la differite ţHare din Eu
ropa, chiar şi jurnalele maghiare se miră 
de atâta inumanitate a Baronului Apor.

„ Tótá lumea civilisatău (fice „Osten" 
jurnalul nemţesc, „a luat deja notiţă despre 
acestă barbară causă a secolului alXIX-Iea.a

Fiind-că dar caăsa e mare şi va deveni 
şi mai mare, aflu chiar necesarîn ceia ce 
ţi-am propus, şi aştept cu mare impacienţă 
de a o vedea realisată.

Sfârşesc, tremurăndumimâna de ostenelă, 
pentru-câ nefiind Raţiu acasă, {se află dus 
la sirmaniî Tofalenî spre a le împărţi no
bilele offrande încasate) a trebuit să scriu 
forte mult la Amici şi cunoscuţi şi la mai 
midte jurnale.

Emilia Baţiu

La acestă Epistolă am respuns cu ur- 
matórele doué Poesiî, publicate în ţ)ia- 
riul literar „Familia“ din Pegta, redactat 
de valorosul el Redactor şi Membru al 
Academiei române : D-lă Iosif Yulcan.

Ungurii siunü suspin Romänescü-
Gönditü-vati vr’odatä c’aci ’n astă cooiobă 

O văduvă săracă, bolnavă, golă, slabă 
Cu sése copilaş!

Staü în ocolü pe vatră abia cu un tăciune, 
In*e frig, li-e somn, li-e főmé şi pic de slăbiciune- 

O mult sunt drăgălaşi!
Gesar Bolliacü,

éntu-í rece, plóia-í tare,
Este nópte, este frigă ;

Goli de haine ’n drumul mare 
Copii, Mame, bétrání strig:

—N’avem casă, n’avem pâne 
Pentru acţî şi pentru mâne;

Nimic pentru viitor,
O’aşia vru baron A por! . . .

—Mamă, pâne! toţi strigară,
Ţipândă sute de copii 

Aruncaţi pe uşi afară 
Din străbunele chilii ;

Iară Mamele mişcate 
Şi cu pleopele muiate, 

ţ>ic ; răbdare, fiul meă,
C’aşia vrea duşmanul téü!

—Mi e frig, Mamă, pruncul strigă 
Sub al gerului greu chin ;

-N a  puţină mămăligă,
Fomea-ţi mare se alin;

Câci Maghiarul cu ’ngâmfare 
Ne-a luat casa şi stare,

Pentru că te cresc la sin 
Şi că te-am născut Român !

Spune’mî Mamă, ’ntrébá fiiul,
Mai pat ş’alţî copii, ca noi,

Loviture cu călcâiul 
Pâne ’l tabără ’n noroi ? !

—Nu, Măicuţa! în pădure 
Urşii numai când la mure 

Vr’o victimă ei omor,
Fac ca baronul Apor!

—Dómne, Dómne, fâ dreptate! — 
Strigă pruncul cel flămând ;

P ’ âi ce n’aü umanitate
Ii rabcţî Dómne ? Páné când ? . . . 

—Taci Măicuţă, nu mai plânge,
Câci s0menţa-’i se va stinge 

Crudului baron Apor,
Ce îşi rîde de popor!



—Dare-ar Sânta Náscétóre,— 
Strigă-o Mamă desperând,—

Sé răsară sântul sőre 
La Români din când în când ; 

Şi sâ ’mi crăscă copilaşii,
Ca să văc[ă ucigaşii 

Că dreptatea nu-i cu ei,
Ci cu copilaşii m ei!

Véntu-í rece, plóía-i tare,
Este nópte . . este fr ig ;

Goli de haine ’n drumul mare, 
Copii, Mame sute strig: 

Creştini buni şi fraţi d’un sânge 
Lipsa-î mare, frigul strânge! 

Pentru hunul Creator,
Tinde’ţi mâna d’ajutor!

P r o v e d i n t a .} ’
(DEDICAŢ^IUNE D-neî şi D-luî Ioan Raţii».)

O Domne! nu mal plângeţi că ceriul ne ’ngrijesce;
Sunt ânimî simţitore ce viQ compătimesc 

Pentru acei ce sortea şi omu-î prigonesce,
Pentru acel ce ’n lipsă în lume sé muncesc.

G. Tăut.
(  Caritatea)

JÜXlégra nópte stâ întinsă cu obscurul ei vestmânt,
Şi ’n tot satul dominâză o tăcere de mormânt. 

Fulgerul scânteie,
Tunetu; bubue,
Apele ’n curgere 

Urlă mereu;
Viscolul sforăe,
Arborii vîjeie,
Vitele tremură,

Timpul e greii:
Câcî în sat nu e fiinţă nici deştăptă nici în somn,

Pentru că e ’npustiire de urgia unui domn.

Foră pâne, főra haine ’n drumul mare pribegesc:
Copii, mume, bătrâni, tineri, scoşi de biciul unguresc. 

Ţipete, răcnete,
Vaiete, pliosnete,
Fómete crâncenă

Rabd’, dar nu p o t;
Frigul i tremură,
Frica i sbuciumă,
Laptele mamelor

A  secat tot.
Câcî e nóptea, e înghieţul ce apasă pe Român,

Ca să suffere într’una de la Ungurul păgân.

Un focşior maî, mai se stinge, patru ómeni stau veghind, 
Nóptea-e năgră... două umbre vin spre ei încet păşind — 

— „Tară vin fiarele;
Iar’ înfig ghiarele;
Nu plecăm frunţile 

Nu ne mişcăm;



—  69 —

Ósele taţilor,
Sângele fraţilor,
Vetrele nici odat’

N’abandonâm.“ —
Dér acele două umbre nu venéü spre-a tortura,

Ci durerile s’aline, suflete a consola.

— „Ştergeţi lacrămile vóstre!“ pisse umbrele ceresci; 
„Primiţi toţi cu abundenţă ajutórele frăţesci!“ — 

Trei sute suflete 
Scoseră gemete,
Genele repede

Şi-aii ridicat;
„Domne, ajută-le!
Dómne, sporesce-le!“
Trei sute suflete

Au pronunpiat.
Şi acelledoüé umbre iţi şi nópte-i îngrijesc,

Fiind suflete sublime, împart obolul frăţesc.

Secoli întregi nedreptatea a planat preste Români,
De când urşii cu crucjime dau. năvală pe la stâni. 

Vocea păstorilor,
Urletul cânilor,
Zbieretul mieilor 

Fu înzadar;
Ţipătul pruncilor,
Plângerea Mumelor 
N’au. putut îmblăniţi 

Soiul barbar.
Căci e scris în cartea mare, c’alle lor vane mândrii, 

S’or ascunde cu ruşine ca fiarele ’n viezunii.

Este însă o dreptate caro scie a plăti
Tuturor ce cu răbdare scie ’n lume-a sufferi.

Graţiă ceriului!
Roüa pământului,
Binele fiilor

Va răsări;
Naţia prosperă 
Patria liberă 
Binele Patriei 

Va înflori.
Câci un popor ce adoră libertatea cu amor,

Nu va peri nici odată, chiar d’ar vrea Baron Apor.

In anul 1869 Noembre 8 , rjiua sânţi
lor Angeli ai luminei, risipitorii întu- 
nerecului ignoranţei, Secţiunea de Pra
hova a Societăţii pentru înveţîâtura popo
rului Bomân, după trei ani de la înfiin
ţarea ei, a serbat aniversarea sea trienala,

şi dupé discursurile ocasionale, am reci
tat Poesia urmétóre, compusă pentru a- 
cea <Ji> în miijllocul mulţimel ce inun
dase salla cea mare de jos a Gymna- 
siului, fiind representată şi Secţiunea 
Centrală din Bucurescî.
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h
A A N I V E R S A R E A  T R I E N N A L Ă

A
SECŢIUNEI DE PRAHOVA.

Opera cea ma! folositóre, cea mat sântă, cea 
mat creştină, cea mat patriotică ce ’şî póte pro
pune cineva astăzi este: Instrucţiunea şi Edu- 
caţiunea poporului.

O. Esarcu:
(Discurs la inaugurarea Societâ• 
ţel pentru învăţ, popor, român)-

l i  e salut, o, 4i frumosă! Te salut cu bucuria,
Când véd astădi în â’st templu bătrâni, tineri adunaţi,

Cu scop numai să serbeze, şi să fiâ mărturia 
La al Muzelor joc sacru, întruniţi ca nişte fraţi!

Căci ce ore însemneză acea veselă volare 
A acestor Muse belle în templul lor spaţios?

A ! Şi-aduc aminte eile că a’cji e Aniversare,
Fiind martore fidele la un fapt armonios.

Da! sunt trei ani de atuncea de când geniul României 
întruni ânimi egale într’acest loc destinat,

Şi le-a fiis: „Faceţi lumină!“ Şi cu pavăza frăţiei 
înarmaţi, scóse scânteia de lumină ’n â’st palat.

Şi acea scânteiă sacră a produs lumină mare,
Fondând o Societate pentru poporul Român,

Care prin învăţiătură să devin’odată tare,
Prin morală şi ştiinţă să învingă — ori ce păgân.

Din fii ’n di lumina cresce, junimea se luminézá,
Câci concordia-î puterea, şi-apoi forţele sunt tari ;

Prin discordiă şi ură or.-ce bun se ruinézá;
Dér’ unirea şi frăţia lucruri mici le face mari.

Iată dar’ e’ Aniversarea ne-a făcut o serbătore, 
Adunându-ne aicea să serbăm ca fraţi iubiţi!

Dumnedeule putinte! mai mult düs tot cu sőre 
Dâ Românilor să aibă, ca să fiâ fericiţi. —

Voi, o umbre gloriose! Eşiţi astădi din morminte;
Lazăr, Şincai, Clain, şi Maior, Murăşîanu şi Văcăresc!,

Bălcesc’, Ţichindeal, Cárlova, cu — alle vóstre geniuri sânte, 
Ce-aţi păstrat ponă la mórte dreptul limbei românesci.

Asistaţi l ’a’stă sérbare; umbriţi a’stă întrunire,
Şi-i daţi forţa necesară d’a lumina pe popor;

Câci tesaurul cel sacru voi l’aţî dat de moştenire 
Noâ, succesorii voştrii, ca p’un preţios odor. —

Şi tu angel al luminei, Patron al Societăţii,
Lovesce cu spada ’ţî tare pe inemicul comun;

Pe demonul ignoranţei, ce — ar vrea posteritâţei 
Sâ-i conserve ignoranţa, sâ-i lipséscá tot ce-i bun.
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Tu cu aripile teile fâ s’avénte naţiunea ;
Şi protege p’aceî carii daü lumina la popor ;

Dâ putere şi acelor ce susţin Instrucţiunea 
Cu cuvântul şi cu fapta, spre folosul tuturor.

Te salut iar’, (ţi frumosă, eîi cu totă bucuria,
Când vâ<ţ astacţi în unire, bătrâni, tineri adunaţi !

Facă Ceriul să prospere muma nostră România,
Si noi toţi, ca fii d’o Mamă, să ne-amâm ca nişte fraţi! —

Meditaţiune. în nóptea Anului noü, 1870.

Sunt 11 ore din nópte. Dormieza pe 
care stau trântit, geme sub un quadrage- 
riü, adică, sub o fiinţă muritóre, preste 
al câruia creştet aü trecut 40 de primă
veri. Istoria Universală stâ deschisă lângă 
m ine: o carte imprimată într’o limbă 
străină, pe care o cunosc, limba germană, 
şi care coprinde într’ânsa atâtea trans
formări alle globului nostru terrestru ; 
atâtea vărsări de sânge; atâtea glorii 
alle popórelor antice; atâtea invenţiuni 
alle bărbaţilor ingenioşi din toţi secolii: 
unele destinate spre perfecţionarea şi al
tele spre distrugerea genului uman; cu 
un cuvânt, o carte, în care sunt notate 
faptele omenesc!, bune şi relle, de la în
ceputul lumei, până astăzi-

Eiă-i ţărâna uşîoră ingeniosului Gutem- 
berg, prin al câruî geniu este possibil, ca 
espunerea faptelor unei lumi întregi să în
capă într’o cameră de 8 stânjeni quadraţi, 
şi ce este mai de mirare, pe o dormieză !

D’asupra mesei melle de scris stâ a- 
tărnat în mi(J.îlocul mai multor portrete 
pbotografice alle Amicilor mei, un tablou 
micü, cusut pe Canevas, cu perle culo- 
rate de fiica meaEuphimia, care represintă 
o cruce negră, ornată cu două rose, şi sub 
acestea unEvangeliü deschis; la partea de 
jos a Crucii o Ancoră, rezemată de Crucea 
pe care a murit, mielul lui Dumnezeii, sal
vatorul genului uman. Ce suvenire su
blimă ! Ce symbol divin ! Ce amintire du- 
rerosă, când cel mai pur sânge ce s’a văr
sat vre-o dată pe pământ, a picat pe 
muntele Calvariü !.

Privesc celle două rose aninate pe cruce 
şi ’mî imaginez Paradisul, în care se vor 
bucura toţi cei ce vor urma doctrinele

coprinse în Evangeliü şi cei ce se vor 
ţine strâns de Ancoră, sperând a scăpa 
la liman din valurile lumei, crezând în 
puterea Crucii. —

Mai sunt trei quarturî de oră, şi bă
trânul 1869 va trece în rondul celora, 
ce mai înainte de el aü trecut în eter
nitate.

Fixaiü ochii pe ambele busturi ce staü 
pe mâsa mea : unul representând pe ma
rele bărbat, care pe la începutul seco
lului presinte animându-se văzând pira
midele Egyptului, acele antice şi gigan
tice monumente, şi fiind în ajunul unei 
loviri decisive, <jise soldaţilor sâi: „Sol
daţi, voi apucaţi pe tiranii din Egypt, 
gondiţi-ve, că de pe vérful acestor monu
mente, patru (ied de secoli ve va privi pe 
voia; iar cell’lalt bust este al aceluia, carele 
prin entusiasmid cămeşeî roşii, făcu ca 
Italia de astăzi să fiă „Italia unită“ !

Dór, asemenea geniurî produc numai 
secolii, dór nu fie-ce (ji-1 ■ •

încă o jumătate de oră, şi necunos
cutul va sosi.

Este greü când aştepţi, dér trebue să 
te preocupi de ceva, ca să nu’ţî fiă urît.

’Mi cădu privirea pe Călimârul meü 
de porcelan, de format mare, al câruî 
piedestal aurit pe margini are formă se- 
xagonă. El nutresce condeiul meü cu 
cernéiá încă de la Anul 1848, de când 
este în posessiunea mea. Mai ’nainte el 
servea pe un descedent al lui Attila, 
din aristocraţia hună, care o luâ la să- 
nălosa de frica glótelor organisate ro
mâne, lăsându-şi averea spre a fi pusă 
la licitaţiune de autorităţiile austriace, 
în timpul revoluţiunei maghiare.

Eram autorisat de a face pe Secreta- 
rîul la acea licitaţiune. Sortea făcu, ca
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să deviü proprietariă al Călimâruluî în 
questiune. De gi mé servescü cu el gi 
astăiji, dér ’lü privesc ca pe uu dugman 
al nómuluí meü; cu tóté acestea, ílü şi 
iubesc, ca pe un tropheü luat de la 
vrägmagiü; căci Salvatorul lumii a rjis: 
„Iubiţi pe vrăgroaşiî vogtrii ! “—

Timpul trecea. In camera laterală se 
aude plânsul micului Haralambie din 
legăn, care până să intru la dânsul ia
răşi adormi. Bătrânul Morpbeü ţinea 
pe pat în póla lui pe cei doui f i i : Vic
tor gi Alexandru gi două fiice gemene : 
Euphimia gi Aurelia asistate de Mami- 
ţiea lor. Victor recita în somn o lec- 
ţiune din Istoria Patriei, cum o fi reci- 
tând’o înaintea Profesorului séü, pe urmă 
încetâ. Era o tăcere profundă în baosul 
nopţii, numai flueratul qüardistului de 
nópte se mai autjea gi tic-tacul orolo
giului de pe masă anuncîa repedea tre
cere a secundelor; întorcând privirea spre 
legăn, voind a intra în camera mea, un 
suspin ugîurel egi din pieptul micuţului 
din legăn, státuiü în locü şi am <]is în 
sine’m î: decă şi acéstá inocentă fiinţă sus
pină încă din Ugăn, care nu are nici o grijă; 
dér eü, părinte a 5 copii, cât voiu trebui 
a suspina, îngrijind de crescerea lor phisică 
şi morală, până când să le asigur viitorîul 
lorii în lume!"—

Reintram, în fine, în dormitoriul meü, 
dér gi aici nu fuseiü cruţat de o altă 
mâhnire. Ţigara de pe masă, se stinsese. 
De degrabă la plânsul mogtenitorîuluî 
meü din légán o uítaiü pe masă şi se 
stinsese. Aşîa de greü trebue să fiă gi o- 
mului câruîa i se stinge orî-ce speranţă.—

Preste 10 minute orologiul va suna 
12 ore. Ce momente impaciente ! bătrânul 
1869 a plecat spre ugiă. Dér iar se po- 
presce în loc gi stâ pe gőndurí; póte ca 
sâ ’gl revizuiască registrul vmeţii sóle, 
făcându-gi Billanţul, ca sâ’gi dea socotéla 
înaintea Cellui Etern.

Nu sciü care ’i va fi Activul gi Pasivul; 
oât despre mine, scie ellü, că mă lasă în 
Deficit.

tlgia făcu un sunet; priviü Orologiul, 
era 1 2  fără 4 secunde; se vede că mă 
încellâ aucjul, câci bătrânul cälletoriü sta 
încă nemişcat. —

„Dumnezeule omnipotente“ ! cjiseiü eü, 
„fâ ca necunoscutul ce este să sosescă 
să fiă mal indulgent spre toţi muritorii 
gi spre mine. Dâ rodire pământului, tri- 
mete pace pe pământ şi între popóre 
înfrăţire gi unire; fâ Patria mea fericită 
gi cât pentru mine, fâ a mi se răsplăti 
munca cu dreptate gi egalitate pentru 
toţi; în fine, te rog, nu lăsa ca geniul cel
râu sa predomnéscá în ................

Aici mi să păru că bate cineva la ugiă. 
Dér cine să vie în acest timp ? deschiseiü 
ugîa. Nu era nimeni. Orologiul de pe 
mésá, moştenit de la Doctorul Gănescu, 
bătea 1 2  ore. O fîgiitură însă ca de o 
mătăsăriă se petrecu în deschiderea uşii; 
nişte sunete line şi rari ca de la un clo- j 
poţel abia se audea, şi o licurire de lu- j 
mină ca de fu'ger se făcu ; va fi fost [ 
póte eşirea greóiá a bătrânului 1869 gi 
repedea intrare imedială în Cameră a j 
copilaşului 1870. Nu sciü. Scie numai 
Acéllá, care are Anii gi secolii, în mâna 
Sea. — Fiă bine-cuvéntat în secolii Seco- 
lilor! —

X V I.
Serbarea de la Monastirea Putna.— 0 of- 
frandă pentru Museul Lyceului „Petru şi 
Paul“ .— Incoragîarea Corpului didactic din 
Ploiesci în Anul, 1871 de către Ministerul 
Instrucţiune!.— începerea facerii Bulevar

dului „Independinţei“ din Ploiesci.—

Î n  anul 1871 să ţinu la Monastirea Putna 
o serbare în memoria marelui Domn 

al Moldaviei: Ştephan cel Mare, unde este 
îngropat, gi Comitetul central pentru a- 
cestă serbare, ’mî făcu şi mie onórea de 
a mé învita să asist acolo, prin urmétó- 
rea învitaţiune:

Comitetul central 
pentru serbarea de 
, la Putna: 1871.

Domniei-Séle
D-luiZacharia Antinescu, profesor, Ploiesci

Comitetul are onóre a vă ruga, ca să 
fiţi representanţi gi D-v. la serbarea ce 
se va ţinea în 15/27 gi 16/28 August, la 
S-ta Monastire Putna, întru memoria lui
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Ştefan cel Mare, §i a’lü însciinţa pe caile 
telegrafică sub adresa: Pamfil Dan, Cer- 
năuţ, până în i'/20 1- c. orî de póte avea 
fericirea de a ve îmbrăţişa cu acea căldură 
şi amóre ce nutresce ori-ce ânimă jună 
simţitore pentru bravii anteluptători ai 
naţionalitâţei şi culturei românescî.

Cernăuţi într'a "/-v^vn'r~ 1871.
Joan Slayiciű m. p. M. Eminescu m. p.

Preşiedinte Secretariü
P. Dan m. p.

Din cause neprevăzute nu am putut 
participa, cu mult regret, la acestă me
morabilă solemnitate; dér am răspuns 
telegraphic Comitetului central, mulţu- 
mindu-î pentru onórea făcută, trimiţând 
tot-d’odată prin Poştă următorea Poesiă 
din inspiraţiune ocasională, spre a fi 
citită ca un Omagiu profund, ţărrenii A- 
celuîa, care a băgat în groză pe Unguri, 
pe Poloni şi alte lifte străine.

p M A G iO
LA SACRA URNĂ A IE I STEPHAN CERLtj MARE.

Domnul Stephan vitéz mare ce-a dat gróza prin păgân!, 
Locasiü sânt creştinătăţe! astăzi vrea sé facă dar ; 

Şi pe malurile Putne! cu vitejii sei Români,
Însuşi merge să alégá locul sântului Altar.

V . A lexandri 
(Trei Ircaşî)

'ISÎeniă mare ’n Romáriime, Domn vitéz în lupte grelle, 
Stephan-Vodâ fu în ţerră Suveranul cellü. piosü;

D ’a lui spadă fulgerândă tóté spiritele relle
Fugéü, ş’ inemicil térrel luau drumulă ruşinosă.

Aşi a heroă illustrat
Nici odat’ n’a existată!

Cândă pleca la bătălia, de la sânta Născetore
Ajutoriü ceréü Arcaşii cu-ală lor Domnăjos la pământ; 

Şi ca spicele păgânii sdrobiţi căfleă cu orróre,
Câci în góna furiósá îşi gásóü allű lorü mormént.

A ’st pámént e fermentată
Cu d’acelă sânge versată.

Alle lui victorii desse pe vrăşmaşi înfricoşase;
Spuie Rachova şi Baia, şi codrul de la Cosmin, 

Vallea-Albă şi Chilia, Achermanul ce luase:
Spuie Roşia-Dumbravă, cui făcea Stephan venin?

Spuneţi stânci! N’a fost Stephană 
Cu al séü braţiă herculană?

Ellă aprinse foculă sacru în suflarea románéscá;
EUă purta cu fală Zimbrul ce pe stéguri fălfăia : 

Ellă lăsâ hereditate vitejia strămoşîască
Şi o patriă iubită ce-apărâ cu spada sea.

Pentru noi elă le-a păstrată, 
Ca un Domnă adevărată.

Patruzeci locaşiurî sânte clădi drept recunoscinţă;
Iar la Putna Monastirea prin săgeţi o-a desemnată; 

Stephană apoi îşi alese aici locă de preferinţă
Ca locaşiă eternă allă morţii, spre a fi înmormântată. 

Un thesaură preţiosă
E mormântu-i gloriosă!

20,395 10
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Sub Altariulă Monastirei sântele lui oseminte
De aprópe patru secolí staü ascunse în pământ—

Câte epoce trecură! Câte rari evenimente!
Şi în jurul â’storă locuri fu tăcere de mormânt.

Câcî al ţârrei ceriu frumosü.
Fu mulţii timpii totii năorosă,

De mult gloria străbună în morméntű ea apuspse;
De multă stéüa lucitóre a lui Stephan a peritű:

Şi p’a ţârrei suprafaţiă negrulă doliu se ’ntinsese,
Dér . . . minune ! O lumină din morméntu-i a eşită, 

Si junimea o-a vécjutű
Indát’ cumă a appărută.

A junimei voce astăzi inspirată prin minune
Résunándü în tótá ţerra pe Români a desceptatü:

Ca s’alerge împreună la mormântu-i să s’adune 
Şi s’adóre p’Acellii care totă lumea l’admiratii.

Câcî Stephan cât a domnită 
A fostű mare şi vestitu.

Ac]î a Putnei Monastire e în plină sérbatóre,
Câci poporă de pretutindeni acollo s’a adunat,

Ca memoria-i ilustră s’o salute cu ardóre,
Sărutând ţemna sacră pe mormântulă lui ornată.

Sî-allă lui geniă gloriosă
Caută acji din năori înjosă.

Sânta umbră a lui Stephană, caătă’n josă cu îndurare, 
Spre poporală ce ’ţi aduce adi omagiă la Urna ta ; 

Lacrime de bucurie curgă din ochi l’a ta serbare ;
Bătrâni, tineri, Mame, fiice, nici odat’ nu te-or uita, 

C’aî fost scutulă vitejescă 
Eentru nemulă roinânescă.

Ei orneză sacra’ţi Urnă cu profundă pietate,
Depunând cununi frumóse pe mormântu’ţî vitejescă; 

Le arată şi tu callea, o heroă de libertate !
Ce-ară conduce la mărire pe poporală românescă.

In genuchi Români cu toţi!
Ai lui Stephan strănepoţi.

*
*  *

Sacră Urnă a lui Stephan — de şi sumă în depărtare — 
Eă înclină bâtrâna’mi frunte la odoru-ţi preţiosă !

— De nu potă a fi presinte sâ depună o sărutare —
Fâ ca vocea’mî să s’audă la mormântu-i gloriosă: 

Români! cădeţi la pâmântă 
C’acolo loculă e sânt!
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'Mi a plăcut tot d’auna, ca obiectele 
de Artă să ’şi aibă tot d’auna locul în 
săli spacióse, în Muzee publice, unde 
publicul să potă vedea lucruri, pe care 
nu ori cine póte a şi le procura, fiind 
costisitóre.

Sunt şi lucruri de Artă care se pot 
păstra în locuinţa particulară; căci este 
o plăcere a locui íncongíürat de opere 
artistice, care delecteză ochii şi spiritul, 
şi înobileză anima, privindu-le împrejurul 
fie-căruia.

Un îndemn al meii propriii m’a făcnt 
să adresez D-lui Director al Gymnasiului 
local „Petru şi Paul“ următorea întâm
pinare :

Ploiesci în 28 Iuniü 1871.

Domnule Director al Gymnasiulni local!

Degchiderea primei şedinţe a Socie- 
tâţeî nóstre academice române din Bu- 
curesci, în Anul 1867 a fost pentru tot 
sufletul român din totă Dacia o cji de 
serbătore, pentru că tóté Provinciile ro
mâne pe unde locuescü Români, de şi 
sub Guverne străine, ’şi aü trimis re- 
presentanţii sei, ca să pună basa regu- 
Iârei dulcei nóstre limbi materne, spre 
a nu se mai scrie şi vorbi limba română, 
după cum ar plăcea fie-căruî individ 
cult, séü semi-cult.

La trecerea prin Ploiesci spre Bucu- 
resci a D-lor representanţî academicieni, 
li s’a făcut o priimire frumosă, din par
tea junime! inteligente Ploiescene, pre
cum să scie, şi înfiinţarea acestei Socie
tăţi academice a făcut epocă în Istoria 
ţerrei nóstre, meritând totă atenţiunea 
fie-câruî Român.

Domnule Director! Mi-am procurat 
de la Peşta un tabloü forte artistic lu
crat, ce represintă: „Inaugurarea acestei 
Societăţi în Bucur escr1, şi am socotit că 
locul acestui Tabloü, încadrat frumos, 
ar fi mai nemerit spre a orna Salonul cel 
mare, séü Museul Gymnasiulni nostru. —

Să trec la altă questiune :
Resbelul Franco-German din Anul 

1870-71 a făcut o epocă însemnată, dar 
durerosă, pentru scumpa nostră suroră mai 
mare : Francia.

Am urmărit cu totă scrupulositatea 
mersul acestui resbel prin organe de pu
blicitate române şi străine, şi nu de puţine 
ori mi s’a strâns ânima de durere, re
dend că armele bravilor noştri fraţi d’un 
sânge, se íncovolaü înaintea armelor i- 
nemicilor Franciéi. Dér ca să înţeleg 
mai bine stratagemele resbellice alle în- 
congîurâreî Capitalei Franciéi de către 
inemici, ’mi-am procurat un Plan, după 
celle mai sigure sorginţi, pe care l ’am 
prelucrat însumi după Arta plastică, în 
conformitate cu instrucţiunile indicate, a- 
taşate la Plan, conform regulilor acestei 
Arte.

El represintă Parisul cu fortificaţiu- 
nile de prin prejur pe care fâlfâiă sté- 
gurile, privit ca din sborul paserii, aşia 
că, cu o aruncătură de ochi, vede cine-va 
o cetate fortificată, de primul rang, în 
Europa.

Ambele aceste Tablouri, încadrate cu 
sticlă, adică: „Solemnitatea inailgurăreî 
Societăţii nóstre academiceu şi „Planul Pa
risului în timpul resbeluluî din 1870-71 
privit din punctul de vedere strategic, 
le offerü, cu multă plăcere, Muzeului nos
tru, de la Gymnasiu] nostru Ploescénü.

Ve rog dér, Domnulo Director, să bine
voiţi a primi modesta mea offrandă, şi 
a trece aceste doué obiecte prea impor
tante în Registrul Zestrei încependului 
nostru Muzeü, dânduli-se şi un loc con
venabil acolo, unde veţi afla D-v. cu 
cale că merită.

Tot d’odată ve rog, să priimiţi asigu
rarea despre distinsa stimă şi conside- 
raţiune ce vă conserv,

Z. Antineseu.
NB. Aceste doué Tablouri crerj. că 

sunt în Muzeü: cel d’íntáiü atârnat la 
perete, Iar cel d’al doüilea aşezat pe o 
mesă culcat, dupé feliül lui.

Din timp în timp, atât fosta Eforiăa 
Şcolelor publice, cât şi Ministeriul Ins
trucţiune!, prin Inspectorii sél şcolari, 
trimişi de a face Inspecţiunî pe la Şco- 
lele publice din ţârră, a fost informaţi 
despre progresul ce se face în Şcoli, şi 
tot d’auna Guvernul, dupé vremi, aü în- 
coragîat pe membrii corpului didactic
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cari merita, şi advertisa pe cei mai ne- 
gligenţi în détoriile lor.

Ast-feliü se da gratificaţii (léfa pe doué 
luni; am avut şi eü acésta önére) séü 
se publica prin Monitoriul offiicial nu
mele fie-cârui, dupé cum meritau..

In ceia ce privesce Oraşiul Ploiesci, 
urmeză mai la vale o mulţumire a Mi- 
nisteriului cu Ho. 998 din 15 Febr. 1871, 
publicată în Monitoriul Official de la 19 
Febr. 1871, No. 38, spre a fi cunoscuţi 
eellor ce nu a citit Monitoriul de acum 
‘25 Ani.

Ministerial Cultelor şi Instrucţiune! 
publice.

In urma unei Inspecţiuni făcute Şco- 
lelor primare şi secundare de prin unele 
oraşe alle ţereî, constatându-se, că dintre 
D-nii Profesori, Institutori şi Institutrice 
’şi-aă îndeplinit cu distincţiune, zel şi 
activitate détoriile D -lor; şi de acela 
spre sciinţa şi îngrijirea corpului didac
tic, Ministerîul aurind pe consiliul per
manent al Instrucţiune!, are de plăcere 
a esprima în public mulţumirile séle 
D-lor Profesori, Institutori şi Institu- 
trice notaţi şi notate mai jos, pe când 
altora, cari s’aü constatat, că nu ’şi-aii 
făcut în consciinţă détoriile, s’aü dispus 
de a li se da tot acum Avertismentele 
cuviincíóse, conform Art 397 din legea 
Instrucţiune!, care sună astfeliü:

„Avertismentele se vor da de Superi
orul imediat, prin scrisóre secretă.“

Persónele cărora li se cuvin mulţumi
rile Ministerului sunt:

I. D-nii Profesori de la Gymnasitil din 
Ploiesci şi anume: I  I. liomanescu, P. 
Manuelescu, N. CrapeVianu, C. Jenesen, 
N. I. Micescu, Părintele Ch. Constanti- 
nescu, F. Caiser şi I  Wallenstein.

II. D-nii Institutori de la Şcola primară 
No. 1 din Ploiesci. şi anume: N. Atha- 
nasiu de Cl. I-iü ; ZachariaAntinescu, de 
Classea a Il-a ; B. Tomaroveanu de CI. 
I lI -a ; M. I. Georgescu de Cl. IV. şi Su
perior al acestei Şcole.

III. D-şora Ana Creţea, Institutrice CI.
I-a Sucursală din Ploesci, pentru zelul şi 
activitatea ce a depus la îndeplinirea

détoriilor sóle şi pentru bunele condiţi- 
unî, în care ţinu Şcola. 

etc, etc. ete.
NB. Ar fi de dorit, ca asemenea ins

pecţiuni să se urmeze tot d’auna, spre 
exemplu corpului didactic present şi vii- 
toríü; câci numai ast-felü nu s’ar mal 
dice, că Şcolile de astăzi nu facă pro
gresă cu tinerimea stúdiósa, etc. etc.-------

Posiţiunea topographică a Oraşului 
Ploesci; viitoríuL frumos al acestui O- 
raşiă comercial; regiunea atmospherică 
salubră ce possedă şi posiţiunea Gfârei 
actuale a caii ferate, necesita o legătură 
a parcursului de la Oară în Oraşiă, care 
să fiă plăcută ori-câruî visitator străin, 
şi sa offere publicului Ploescén o pre
umblare pe un Bulevard magnific, cât 
se va putea mai dreptă, fâră curbă, şi 
plantat în totă întinderea lui, cu arbori 
şi alte plantaţiuni artificiale.

Dorinţa Orăşenilor era unanimă pentru 
înfiinţarea acestui Bulevard, numit: „Bu-- 
levardul Independinţei.“

Era acum questiunea, pe unde să tréca 
acestă liniă a Bulevardului, care să dea 
un aspect pittoresc Oraşiului; care să fiă 
în liniă dreptă, fiind-că „linia dreptă este 
cea mai scurtă“ ; Iar despăgubirea terito
riului necesariă sa coste cât s’ar putea 
mai puţin, ca să nu se împovăreze si- 
tuaţiunea financiară a Primăriei Ora- 
şiului.

Primăria din Anul 1871, voind a con
sulta opiniunea generală a Orăşenilor, 
ca în urmă să se pronunţie asupra fi- 
xârei definitive â liniei, adresă urmă- 
tórea învitaţiune mai multor Cetăţeni, 
cari să compuiă o Comisiune, şi să co
munice resultatul collectiv printr’un Pres- 
cript-Verbal, spre a fi înaintat Primăriei. 
Iată textul Adresei în questiune i

R O M A N I A .  1871 August 18
Primăria Comunei

UEBaNS H.0830X
No. 3646.

Domnidui Zacharia Antinescu, profesor.
Loco.

Fiind-că trebue a se statua de Onor. 
Consiliă al acestei Comune asupra ca-
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sulul fixârei liniei, pe unde o să se facă 
Bulevardul, ca să se scie de Cetăţeni 
spre a nu mai face binale pe acea liniă;

Fiind-eă punendu-se questiunea în Con
silii! o să fiü dator a’ml emitte opini- 
unea gi a da esplicaţiunile cuvenite;

De aceia am găsit forte trebuincios 
formarea unei Comisiuni, şi ast-felü cu- 
noscénd frumósele D-v. simţimente pen
tru binele comun, am decis a ve ruga 
pe D-v. împreună cu D -nil:

Haralambie Stănescu, C. Parepénu, 
Dragomir Sterili, Glii ţa Ionescu Top- 
tangiü, Ioan Radovicî, Alecu Criveţîanu. 
Yasilie Neícu. Nache I. Naciovici, Mi
chail Gogălnicenu, Ilie Mincu, Preot C. 
Bolintinénu, Teodorache Nicolaü, Ioan 
Lăzărescu. Mihail Georgescu Profesor, 
Teodor Diamandescu, Stefan Iofcescu, 
Ghiţă Lăzărescu, Gheorghe Radovicî, 
Alecu Gheorghiü, Preot N. Ioachimescu 
şi Nicu Neîcu.

Să bine-voiţi a ve întruni, a studia 
affacerea şi a’mi comunica opiniunea Co- 
misiuneî, pe unde crede că urmdză a 
veni acea liniă, dându-mi-se şi tóté es
plicaţiunile relative la acésta.

Am onóre tot d’odată a ve pune în 
vedere, că am autorisat pe D-lü Con
silierii Matache Nicolaü ca să mé repre- 
sinte îu facla Comisiuneî, şi D-sea va 
pune la disposiţia Comisiuneî tote espli
caţiunile de care va avea trebuinţă dupe 
preurmatele lucrări.

Sper, Onorate Domn, că apreţuind im
portanţa acestei affacerî, o sa biDe-voiţî 
a’mî comunica cât mal urgent resultatul.

Primiţi, etc.
Primariü, Ioan I. Philiu m. p.

Secretar, S. Georgescu m. p.
* * *

In Dosaríul facéréi Bulevardului ce 
se află la Primăriă nu se vede nici o 
lucrare din August 1871, până la 27 
Nov. acelaşi An, în acestă privinţă, a- 
fară de o petiţiune subscrisă de 107 ce
tăţeni Ploîesceni, în capü cu D-lü Ghiţă 
Calotescu, Iordacke Anghelescu, Enache 
Panaitescu, Vasilie Marinescu, DobricâMa- 
rinescu, aceşti douî sunt Artişti, Proto
popul Mirea, între cari şi 65 cetăţeni ne- 
cunoscuţi, cari nu sciü carte, puind de- j

getul, cerând ca linia să fiă prin dru
mul Bucuresciului, al cárul capăt să for
meze ca frontispiciu edificiul Gymna- 
siului actual.

Raportul Membrilor Primăriei, câtre 
Primariü cu No. 454 din 1 Febr. 1872 
conchide, a se începe linia din colţul 
casei D-luî Iosif Făgărăşanu Templarîul, 
drept până la Scara Gărei, câcî prin a- 
cest punct espropierî multe nu sunt, 
spre a face Primăria mari despăgubiri; 
cu acestă opiniune s’a unit şi Membrul 
orânduit din partea D-lui Primariü D-lü 
Matache Nicolaü. Acest Rapport a fost 
sub-scris de D-nií Ilié Mincu, Mich. Go
gălnicenu, Zacharia Antinescu, Preotul C. 
Bolintinénul, Mich. 1. Georgescu, Drago
mir Steriu şi Haralambie Stănescu.

Iată două linii contrarii
La 27 Febr. 1872, Primăria mai pri- 

mesce o petiţiune din partea a 5 Membri 
numiţi în Comissiune, cari, nu a fost 
la faşia locului, când a mers o parte din 
Comissiune să aléga linia; dór a sub
scris pentru ambele linii opiniate ; una 
care începe din colţul caselor D. Iosef 
Făgărăşîanu spre Gară, gi alta, care să 
vie de la Gară drept la Gymnasiü; gi fiind
că subscrierea a acelor 5 persóne ia am
bele opiniunî demonstra evident, că era 
în jocü interesul particular al petiţiona
rilor pentru ori-care din aceste două linii, 
care trece pe lângă proprietăţile lom, prin 
urmare, lăsând la o parte interesul co
mun, eraü pentru interesul lor parti
cular.

Cerendu-mi-se a consimţi şi eü la a- 
celle dorinţe, gi vétjénd aici o tendinţă 
necorrectă, şi neînţelegeri, m’am decis 
a’mi da opiniunea mea separată prin Ra
portul ce urmeză, primit de D-lü A- 
jutoriü de Primariü la 29 Febr. cu re- 
soluţiunea No. 922 care rjice:

„Se va pune în vederea Consiliului, îm
preună cu cellei’alte, relative la acésta 
questiune.“

Bogdan Petresen m. p.
Domnule Primariü!

Aţi bine-voit de a’ml face onóre prin 
Adresa D-v. de la 18 Aug. 1871 cu No. 
2646, numindu-me ca Membru în Corni-
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siunea pentru fixarea liniei Bulevar
dului, împreună cu alţi D-ni Cetăţeni şi 
Proprietari din Oraşiă în număr de 21 
persóne.

Scopul numirel acestei Comissiuni este, 
după cum declaraţi în menţionata Adresă, 
ca să ne întrunim a studia, acéstá ques- 
tiune, şi a ve comunica opiniunea Co- 
missiuneî, împreună cu tóté explicaţi - 
anile necesarii, relative la fixarea liniei 
Bulevardului, ca ori-când se va pune 
questiunea pe tapet în Consiliul D-v. 
să puteţi a ve emitte opiniunea împre
ună cu D-nii Consilieri în cunoscinţă 
de causă, şi a se fixa linia, care odată 
fixată, să se scie de cetăţeni, spre a nu 
se mai face binale pe acea liniă în viitor.

Spiritul de care aţi fost condus în a- 
céstá importantă questiune pentru vii- 
toriul Oraşluluî nostru, numind o Co- 
misiune de un însemnat număr de Mem
bri, eü î’lu înţeleg, că a’ţi voit a dovedi, 
cât de mult doriţi conlucrarea frăţâsca 
a mai multor dintre Cetăţeni pentru bi
nele comun, spre a’şî da în collectivi- 
tate o opiniune, justă, imparţială, necul
pabilă, departe de verî-ce interes parti
cular, când este vorba de interesul ge
neral al Oraşiului, având în vedere mai 
principală, tragerea Bulevardului în liniă 
dreptă ca tóté Bulevardele frumóse din 
cele mai principale Oraşe moderne din 
alte State, cât şi asupra esproprierei ter- 
renuluí necesariű, spre a fi mai econo
mic, de a nu se împovăra cassa Ora- 
şîuluî.

După priimirea invitaţiunei D-v. s’a 
determinat o <ji, în care sâ se îutrunescă 
Comissiunea şi să mergă a’şi începe lu
crările.

In acea di, câţi eram presinţî la localul 
On. Primării, împreună cu D-nu Matache 
Nicolaü, autorisat de D-v., spre a ve re- 
pressenta în Comissiune, cât şi cu D-nu 
Deputat al Oraşiului, Iliă Mincu, am ple
cat la Gara drumului de ferü, şi ajun
gând acolo, spre a putea vedea şi mai 
bine posiţiunea Oraşiului, ne-am urcat 
toţi în podul Gârei spre a vedea unde 
bate linia dreptă spre Oraşm, vis-â-vis 
de frontispiciulü Gârei, ne-am dat toţi 
jos din podul Gârei cu convincţiunea câ,

Capul Bulevardului ar veni drept între 
edificiul Gymnasiului şi între turnul Bi
sericii sf. George vechiü.

Am plecat apoi toţi pe linia dreptă spre 
Oraşiîi, trecând preste câmpul Gârei şi 
intrând prin strade şi stradelle, am venit 
pe linia fixată din podul Gârei şi ne-am 
pomenit toţi în piaţa lemnelor, ce se măr- 
ginesce cu cóstele caselor D-lui Petru 
Zâgoriţ (unde este şi astăzi Poştea şi 
Telegraful) la prăvălia de tâmplăriă a D-lui 
Iosif Păgăreşianu, în fa şl a locului D-lui 
Matache Nicolaü şi cu Casele D-lui Dinu 
Dobrescu.

Aici ne am poprit mai mult timp şi am 
observat jur împrejur, câ acesta este un 
centru forte corrăspun^ător scopului; câcî 
elü corréspunde cu cele mai principale 
strade alle Oraşiului.

Din acéstá piaţă póte cine-va merge: 
1-iü în Piaţa Unireî, făcând 20—30 paşi 
înainte ; 2-a în Piaţa Zarzavatelor spre 
Bărăţiă; 3-a în stada Câmpineî; 4-a în 
strada ce conduce la Biserica sf. Împăraţi, 
pe lângă localul actual (adică de p’atunci) 
al Biuroului Telegrapho-Postal şi 5-a în 
Strada Cojocarilor spre Gymnasiű.

Nici un alt centru ce este spre partea 
direcţiunel câtre Gară nu este mai avan- 
tagîos ca acesta, spre a putea comunica 
d’odată în cinci direcţiuni alle Oraşiului 
din celle mai principale.

A rămas dér, ca să se întrunescă Co- 
misiunea spre a i să da de câtre Membri 
ce aü fost presinţî la faşia locului des
luşirile cuvenite, despre celle ce s’aii con
statat, şi apoi într’o şedinţă a Comissiu- 
unei sâ se redacteze un Repport (iar în 
casü dediverginţă de opiniunî şi două Rep- 
pórte al majorităţii şi minorităţii) coprin- 
(jétoriü de opiniunea Comissiunei, care 
apoi să se înainteze On. Primării, ca D-v., 
D-le Primariü, împreună cu D-nil Con
silieri să puteţi lua în fine o decissiune 
definitivă în Consiliü, asupra înfiinţării 
Bulevardului.

De şi Comisiunea nu s’a mai putut în
truni, creşL, însă, câ representantele D-v., 
artorisat, vă va fi dat relaţiunî despre celle 
constatate de la Gară până în Oraşid.

Intr’una din ijille, unul dintre D-nii 
Membri ai Comissiunei, (ce nu a fost la
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Gară spre recunóscerea liniei,) ’mi pre- 
sintâ o petiţiune adresată On. Primării, 
coprinqletóre, de a se trage linia Bulevar
dului drept înaintea Gymnasiului, invi- 
tându-me de a o subscrie.

Acea petiţiune fiind subscrisă de vr’o 
3—4 Domni dintre membri Comissiunei 
ce nu fusese la Gară cu majoritatea Comis
siunei, spre a se încredinţa cu ochii, mi 
s’a părut a fi o contradicţiune cu decissi- 
unea luată în <jiüa mergerii la Gară, şi 
m’am temut, ca acea petiţiune sâ nu devie 
un raprot prin subscriere surprindâtore, 
numai a unora dintre membri Comissiunei.

Am retusát deră de a subscrie un a- 
semenea Act, care nu era eşit dintr’o Şe
dinţă ţinută de Comissiune, după cum 
ne inţelesesserăm.

Aflând însă, că acea petiţiune s’ar fi şi 
depus pe mésa On. Primării, şi vexând 
că acel Act, subscris acum de mai mulţi 
membri ai Comissiunei (póte prin sur
prindere) nu este conform cu lucrarea unei 
Comissiunî, în urma unei Şedinţe; şi ve
dé nd că s’a adoptat systemul de a se da 
opiniuni separate, m’am decis şi eu, D-le 
Primariu, de a’mî da opiniunea mea par
ticulară, ca să nu fiii inculpat câ nu am 
correspuns correct învitaţiunel D-v. — 
Numai aceste motive m’a îndemnat de a ve 
înainta acestă Opiniune a mea personală.

Nu am pretenţiunea, D-le Primariă şi 
D-lor Consilieri, ca opiniunea mea per
sonală să formeze basea decisiunei D-v. 
definitive, în privinţa Bulevardului Urbei 
nóstre; dér sum încredinţat deplin, că 
D-v. respectaţi opiniunea fie-cârui Cetă- 
ţân în parte, citindu-se în plină şedinţă; 
şi sciţi a apreţui cu imparţialitate ver ce 
opiniune resonabilă, mai cu seină, că D-v. 
când aţi numit Comissiunea aţi avut în 
vedere de a lua în consideraţiune mai 
multe idei, care să fiă basea decissiunei 
D-v., de a se fixa o liniă drcptă pentru 
Bulevard, insoci+ă de o economiă posibilă 
a fondului Casseî comunale ; de a se face 
un Bulevard numai pentru înfrumuseţarea 
şi în interesul numai al Comunei; dovedă 
numirea Comissiunei compuse de un număr 
însemnat de Membri. Acesta este con- 
vincţiunea mea.

M’am informat, D-le Primariu şi D-lor

Consilieri, că. circulă patru opiniuni pen
tru fixarea liniei Bulevardului.

l-a. De a se aduce de la Gară înaintea 
Gymnasiului pe dinaintea Şcoleî de băeţi 
No. 1.— 2-a. De a se aduce pe lângă Gym- 
nasiă în Piaţa TJnireî tot pe acea liniă.
3- a, De a se aduce în piaţa lemnelor prin di
recţiunea Caselor D-lui George Sfetescu şi
4- a. Tot în piaţa lemnelor pe la Altariul Bi
sericii sf. George vechiü.—

Mai ’nainte însă de a me pronunţia ca
tegoric D-le Primariu şi D-lor Consilieri, 
asupra,acestor opiniuni ce circula,Ve rog, 
să’mi permitteţi de a ve declara sincer 
şi în consciinţă, că aşifi fi aplecat de a 
opinia pentru ori care din aceste 4 linii, 
numai să întrunescă condiţiile următore :

a) Linia cea mai scurtă şi dreptă fără 
curbă, până în centrul Oraşiului; b) Des
păgubirea esproprierei cea mai economică 
pentru Cassa Comunei.—

Am 4>s) liniă dréptá, care ca mai scurtâ 
de cât una curbă, tot d’auna se profită 
de dânsa câte-va minute de timp, (şi acum 
de când cu drumul de fer, 2 minute are 
însemnătate la plecarea trenului) având 
şi avantagîul de a se vedea drept de la 
un Capăt al Bulevardului la collă-l’alt;— 
apoi despăgubire mai puţină, spre a se 
economiza fondurile Comunei de a se pu
tea servi de densele şi celle l’alte ame
liorări alle Oraşiului, fiind atâtea lipse de 
împlinit, foră a fi siliţi de a alerga la îm
prumuturi.

Aceste două condiţiuni împlinite, numai 
ele vor putea da Oraşiului frumuseţea şi 
Economia.

Să iaü acum fie-care liniă în parte ;
I-iü. Linia până înaintea Gymnasiului. 

Acesta liniă mi se pare a fi cea mai costi- 
sitóre dintre tote celle l ’alte. Pe acâstă li
niă sunt celle mai multe edificii mai mari 
precum : a D-lui Architect Varga, a D-lui 
Bănică Gogâlnicenu, a D-lui Dimitrie 
Costiescu, a D-lui Ghiţă Ionescu, a D-lui 
Ioan Baboianu şi altele p’aici mai mici 
în drâpta şi stânga stradeî. Tote acestea 
vor absorbi o sumă forte însemnată prin 
despăgubire, mai cu semă fiind situate 
pe una din stradele principale: Strada 
Bucurescilor; Iar nu ca alte edificii ce 
sunt la alte posiţiuni mal laterale.—Apoi
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capătul Bulevardului fiind înaintea noüei 
grădini a Gymnasîulul, nu póte avea a- 
tâtea comunicaţiunî, ca piaţa lemnelor, 
de exemplu, ci singura comunicaţiune spre 
centrul Oraşlulul, în Piaţa Unireî, ar fi 
numai prin îngusta strada a Cojocarilor, 
şi acesta stradă nu este nici în liniă dreptă; 
ceîa-ce ar face o curbă mare spre a a- 
junge în Piaţa Unireî.

II- a Linia în Piaţa Unireî pe lângă 
Gymnaşiă. Acăstă liniă fiind tot aceiaşi 
liniă ou cea precedentă, în privinţa des
păgubire! va fi şi mai costisitóre, întin- 
<Jéndu-se pe lângă Gymnasiü în Piaţa 
Unireî; şi spre a eşi în Piaţa Unireî este 
neeorréspundétóre scopului, câci ar trebui 
sâ trecă immediat pe lângă privatele Gim- 
nasiului de sus, şi trecând preste Sinagoga 
jidovésca, în locü de a eşi drept în Piaţa 
Unireî, ar lovi drept în cóstele Caselor 
decedatului Marin Mehedinţănu, al câror 
frontispiciü caătă spre Piaţa Unireî, şi 
aici ar trebui sâ se facă o curbă care s’ar 
vedea de departe a fi o mare erróre, pen
tru un Bulevard tocmai la capătulu lfiî 
cu o curbă ; Iar dăcă s’ar lua o altă liniă 
ceva mai în sus, s’ar mai adăoga, pe lângă 
despăgubirea edificiilor menţionate costi
sitóre de pe strada Bueurescilor, încă şi 
alte sume spre a se espropria şi Phar
macia „La Crucea albă“ a fraţilor „Schül
ler“ póte pănă în Casele Dobrogeanului, 
care fiind în centrul Oi aşîuluî în rondul 
din tâîfi, vor costa forte mult pe Comună 
de cât alte esproprieri în rondul al doüílea 
şi al treilea al Oraşiuluî. Acéstá liniâ ar 
incomoda mult şi studiul din Classele 
gymnasiale spre acea parte, din caüsa du- 
ruiturel multelor trăsuri ce vur veni de 
ia Gară pe Bulevardul de pe lângă Gim- 
nasiă.

III- a Linia presie Casele D-lui Ceorge 
Sfetescu în Piaţa lemnelm'. Acéstá liniă cu 
capul Bulevardului în Piaţa lemnelor ar 
fi mai correspun^étóre scopului, avénd 
în Capul Bulevardului, după cum am de
monstrat la început, a correspunde cu 5 
Strade principale d’odată, din care centru 
fie-care călletoriă străină cu înlesnire póte 
găsi hotelurile Oraşiuluî în apropiere, a- 
vénd a i se arăta numai capătul stradeî 
pe care are să apuce. Acest centru are

avantagîul, câ de aici, séü prin Piaţa U- 
nirei fâcend câţî-va paşi, saă luând di
recţiunea spre Strada Câmpinci din acesta 
Piaţă, la priimiri ceremoniale când vin 
cu trenul de la Bucurescî persóne înalt*3, 
are cea mai frumosă liniă prin strade de 
a ajunge la Catedrala Oraşiuluî (Biserica 
st. Ión). Afară de acesta fácéndu-se drum 
de feră spre Braşiov, de aici s’ar putea 
prelungi Bulevardul spre Gymnasiü, fiind 
case mai costisitóre, numai Casele D-lui 
George Sfetescu şi Ivanciă Angelescu, 
iar în colo edificii mai mici, care fiind 
în al 2-lea şi al 3-lea rond al Oraşiuluî, 
presintă mal multe avantage în favórea 
Cassei Oraşiuluî.

IV-a Linia de la Altarîul Bisericii sf. 
George-vechiü cu Capătul tot în Piaţa lem
nelor. Acéstá liniă ar fi mai scurtă după 
opiniunea mea, de cât tóté celle l’alte, şi 
acésta este un mare avantagiă şi pentru 
călletorî de a ajunge cu câte-va minute 
mai nainte la Gară, plecând din centrul 
Oraşiuluî. Dovédá este recunóscerea fă
cută de câtre Comissiune, şi despre a- 
césta se póte încredinţa ver-care ce ar 
voi sâ se convingă. Despăgubirea şi aici 
ar fi cu mult mai economică nefiind clă
diri de espropriat pe o stradă principală, 
cum este aceia a stradeî Bueurescilor, care 
va face mari pretenţiunl în fináncé. Es- 
proprierea numai cât ţin prăvăliile de 
templăriă a D-lui Iosif Păgarăşlanu şi a 
Caselor D-luI Ivanciă Sfetescu, fâră a fi 
necessitate de a espropria tot rondul în
treg ; apoi Casele D-luI Nache I. Nacio- 
viciă şi alle decedatului Stânică Marin 
prin grădina D-luI Radu Stanian ar fi tot 
mal economic pentru a duce o liniă dréptá 
şi cea mal scurtă la Gară. Differinţa su
melor esproprierii pe aceste două linii din 
urmă mal economice şi mal în apropiată 
direcţiune de Gară, s’ar putea constata 
printr’o Comissiune imparţială, numită ad- 
hoc, pentru preţuirea tuturor binalelor 
mari şi mici de pe aceste linii. Pe lângă 
asestă Comisiune ar trebui să se învite 
şi un Inginerlă al Statului din Bucurescî, 
din causă că In gineri ui Oraşiuluî D.Varga, 
va voi singur de a se recuza, spre a nu 
lua parte în Comissiune, figurând ca per- 
sonă interesantă în questiune, aflându-se
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ca proprietar §i D-sa pe una din liniile 
în qnestiune. —

Acesta Comissiune are a se pronunţia 
asupra liniei celei mai scurte, celei mai 
drepte şi mai economice, evaluând terre- 
nul necessariü, binalele aflate pe liniile 
trase, fâră a se lua în consideraţiune cine 
sunt proprietarii locurilor, pr'onungiându- 
se în consciinţă şi avénd în vedere legea 
esproprierei pentru utilitatea publică.—

Mi se va .̂iee, póte, D-le Primariü şi 
D-lor Consilieri, câ în Oraşiii în Capul 
Bulevardului ar trebui să fia un edificiu 
imposant, seu o grădină publică, în care 
călletorii străini să aibă a vedea ceva fru
mos în Oraşiii. Să nu ne amăgim. Fie
care callétoriü ce intră în Oraşiii, ajun
gând la Capul Bulevardului, cea dintâiă 
preocupaţiune nu este de a se distra, ci 
de a’şî afla Hotelul unde are a trage, séü 
domiciliul séü. Este destul de plăcut de 
a intra cine-va în Oraşiă printr’un Aleiü 
(Bulevard) frumos şi drept, care, fiind 
curbat, i se urâsce, necum a se repăusa, ci 
aşi vedea de affaeerl. Şi în nici un punct 
mai aprópe de centrul Oraşiului nu se 
află un loc de piaţă, care să correspuncja 
cu tóté direcţiunile pe unde se află Ho
telurile celle mai însemnate alle Oraşîu- 
lui. Este destul deocamdată Bulevardul 
sâ fie adus în Oraşm, bine şi la un loc 
nemerit, ca şi străinii visitatori ai Oraşîu- 
lui nostru sâ ’şi potă face o ideiă frumosă 
despre Oraşiu, care are un viitoriü mare, 
graţiă posiţiunei séle topografice, şi au
torităţile presinte şi viitóre alle Comunei, 
cu timpul va sei împlini ori-ce lipsă, când 
mediile financiare vor permite mai cu în
lesnire.

Mi se va mai <jice, câ între Gară şi 
Centrul Oraşiului esista un loc viran, şi 
câ ar fi bine sâ se tragă linia Bulevar
dului pe acolo, spre a se face un rond 
pe Bulevard pentru preumblarea publi
cului.

Acésta fiind un lucru secundar, dispare 
înaintea scopului principal. Dér decă a- 
cest loc viran ar cere linia cea mai scumpă 
spre Oraşiu?— Să nu ne amăgescăase
menea stratageme decă s’ar ivi.—Aseme
nea ronduri se pot face şi mai tär<jiü pe 
liniă. Şi apoi Călletorii nu se vor popri

acolo cu trăsurile spre a petrece, ci ’şi 
vor căuta drumul la domiciliul lor ; Iar 
populaţiunea Oraşiului va avea destulă 
preumblare pe Bulevard până ce cu tim
pul, mai favorabil finanţelor, se vor putea 
umplea tote lacunele ce se vor mai găsi 
neîmplinite.

Am terminat, D-le Primariü şi D-lor 
Consilieri, descrierea cellor 4 linii indi
cate şi destinate, spre a deveni una din 
ele, fiă ver-care linia Bulevardului. O 
mai repet în consciinţă, nu voiü să fiú 
bănuit de parţial. Decă însă întâmplarea 
a voit ca proprietatea mea să fiă în di
recţiune spre Gara drumului de fer şi nu 
în altă parte a Oraşiului, acésta nu con- 
stitue o bánuéllá că’mi daü opiniunea în 
favórea proprietăţii melle.

Décá aşm fi locuit d. e. în Suburbia 
Sf. Stefan, în partea oppusă a Oraşiului 
şi aşm fi fost numit membru în Comis- 
siunea Bulevardului, tot acesta opiniune 
aşm fi emisă, şi o mai repet, şi acum ca ! 
la început, sum pentru ori-care din aceste 
4 linii, numai să correspuncjă cu intere
sele Oraşiului în modul cel mai drept, 
cel mai frumos, cel mai satisfácétoriü pen
tru lauda Oraşiului şi a locuitorilor lui : 
Un Bulevard fâră curbă, linia cea mai 
dréptá şi scurtâ ca să se potă vedea din- 
tr’un Capăt la altul; o liniă, cea mai econo
mică, iată avantagiul pentru Oraşiu ; câoi 
decă starea financiară a Statului în genere 
este óre-cum în posiţiune nu prea satisfă- i 
cetére, cu cât mai mult trebue să fim geloşi Í 
de prosperitatea şi economia Cassel unui j 
Oraşiu ca Ploescii, care fiind unul dintre j 
principalele puncte alle ţerrei, are multe Í 
necessitâţi utile de a realisa şi pe viitoriü.

Tocmai pentru că doresc prosperitatea 
Comunei nóstre, nu mé pronungiü în parte 
pentru nici una din linii, ca să nu fiă 
bănuit de parţial. Am descris numai si- 
tuaţiunea fie-câreî linii, arătând ce este 
de a se despăgubi, şi care ar fi avanta- 
gele unui bunBulevard în Oraşm şi a stra- 
delor ce correspunde cu ori-care centru.

Să’mî permiteţi înse, D-le Primariü şi 
D-lor Consilieri, după convincţiunea mea 
personală de a mé pronunţia numai asu
pra Capului Bulevardului, care ar fi mai 
corréspunrjétor scopului în privinţa ne-

11 i20,395
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cessitâţilor Oraşiului, a înlesnire! călle- 
torilor, a prevederei în interesul unei vii- 
tóre linii spre Braşov, a înfrumuseţârei 
Oraşiului şi a economiei Cassei Comunei, 
acella este: „Piaţa lemnelor“. Cât pentru 
linii rămâne acum la înţelepciunea D-v., 
ca adevăraţi părinţi ai Oraşiului ce sun
teţi în timpul actual, sâ decideţi fixarea 
liniei Bulevardului pe unde veţi gâsi li
nia mai scurtă, mai dreptă şi mai econo
mică, încfiifjend ochii de către ori-ce ten- 
taţiunî séü insinuări s’ar ivi din partea 
cuiva, care prin manevre amăgitore s’ar 
face, séü ar cuteza a se face culpabil de 
a pune interesul particular mai pre sus 
de interesul comun al Oraşiului; (Mé mă- 
gulescü însă a crede, că nici nu se vor ivi a- 
semenea tentaţiunî,) şi atunci, D-le Pri- 
mariü şi D-lor Consilieri, copiii noştri 
vor menţiona numele U-v. cu stimă şi 
respect, că aţi fost în adevér la înălţimea 
frumósei D-v. demnităţi de primi Cetă
ţeni şi părinţi ai Oraşiului Ploiesci, din 
Anul 1872.

Am usat de dreptul meü, fácéndu-mi 
détoria de Cetăţen, espuind opiniunea mea 
personală; faceţi-ve şi D-v. pe a D-v., 
şi sum covins că o veţi face cu dreptă 
măsură, ca adevăraţi Părinţi ai Oraşiului.

Priimiţi etc.
Unul dintre Membri Comissiunei,

Z. Antinescu m. p.

Precum în Anul 1871 dorinţa Orăşe
nilor Ploescenî era Unanimă pentru în
fiinţarea Bulevardului numit al „Indepen- 
dinţeî“ , aceiaşi dorinţă a predominat şi 
predomină şi astăzi de a se termina până 
în „Piaţa Unirei“ .

Primăriile ce aü succedat cu lucrarea 
lui, tóté (afară de órs-care escepţiuni de 
opiniunî cam egoistice) aü găsit de bună 
alegerea acestei linii, care este cea mai 
naturală pentru înfiinţarea unui Bulevard 
în totă puterea cuvântului. Linia dréptá 
fără nici o curbă şi prin urmare mai scurtă, 
şi linia economică spre a nu se împovăra 
cheltuelile Comunei, aceste condiţiuni a 
convenit tuturor Orăşenilor ; şi Consiliile 
Comunale ce aü succedat până astăzi aü 
mers cu lucrarea înainte, cu tragere de

ânimă, şi sper că Bulevardul în câţi-va 
Ani va fi gata, prin Concursul tuturor 
Cetăţenilor, a Omenilor de bine, cari do
resc înfrumuseţarea Oraşiului.

Decissiunea asupra liniei actuale s’a 
luat după mai multe consultări cu băr
baţi speciali, şi din Bucurescî, cari cu 
imparţialitate, aü aderat la linia trasă a 
fi cea mai justă.

Este vorba acum, cui se cuvine pater
nitatea acestui Bulevard, pentru care încă 
se discută de unii cari o pretind ?

Dupe opiniunea mea, se cuvine tutu
ror Cetăţenilor Ploiesteni cari aü dorit 
sa aibă în Oraşîul lor un Bulevard ca 
cel actual, şi a acelora, cari aü fost chiâ- 
maţi în differite epoce ca Consilieri co
munali, conlucrând cu toţii spre ajunge
rea scopului şi a acelora, în fine, cari vor 
mai lucra până la terminarea definitivă 
a lui.

Ceia ce mé satisface pe mine personal 
mai mult, nu este că am luat parte ca 
Cetăţen cu modestele mele opiniunî din 
reportul meü separat; dór este mulţumi
rea ce am, de a vedea Oraşiul nostru îm
podobit cu un Bulevard, de care, nu sciü 
decă se bucură vre un alt O rag iii principal 
din Provinciă, de un asemenea Bulevard.

întreţinut bine, el ne va aminti despre 
Bulevardele ce am veijut prin alte ţâri.

Fiă ca Oraşiul Ploiesci se prospere pe 
callea ce a apucat, puindu-se interesele 
Comunei mai pre sus de celle particulare; 
căci prosperând Comuna, prospereză şi 
locuitorii ei, fiind cunoscut în genere că : 
„Numai prin TJnire lucrurile mici devin 
m a r i—

X V II.
Nüori şi Senin— Inemiciinoştri! externi.—
Mama plânge, ş i ........... iar tace.—La
Sicriul Dómnei Adelaida Theodor Ioan.— 
Balul Seoţiunei de Prahova a Societăţii 
pentru învăţătura poporului Român. — 
0 visităla Braşiov.—Mórtea Mamei melle.— 

Symptome de Resbellü.------

*ra în Anul 1872, într’o di pe la fi- 
<3/ţ?nele lui Aprilie, stăm şi cugetam 

la trecutul meü, la véra vifieţil mele, care
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începea să trecă; Eram de 46 Ani. In- 
cepusse a appărea perii albi, ca o ugiora 
ninsóre. Timpul afară era niioros, trist 
ca un om moribund, şi Musa mea, veijen- 
du-mé agîa, ’mî dictă cam supărată, stro
pitele următore:

y É R A  VlÜETEÍ.

Ca un val pe Mare 
Fericirea n’are

O statorniciă pe acest păment.
Al. Sihlénu.

rece vára viăeţeî melle, 
Trece, trece ne’ncetat;

Şi prin munţi, printre vălcelle 
Eloricelle n’am aflat.

Trece, şi prin rămnrelle 
Ciripindü — n’am audiţii ; 

Căutamă — dér păsărelle 
Măcar’ una n’am zărită.

Trece — vaiă! — măcar o fragă 
Ca să gustă nu amu aflat;

De şi véra ’mi a fost dragă,
Dér’ în van am adăstat.

Şi arşiţa de la sóre 
Tóta véra-am suferit; 

Dér’ o umbră de récére 
Nicăirî nu am găsit.

Am căutat o apă rece
Să pot stinge setea m ea; 

Dér’ isvorul sta să sece! 
Cine-ară fl putut să bea?

Amu aflat eă o fiinţiă 
Omenéscá s’o adoră ;

Dér’ a ei indifferinţiă 
Atesta lipsă d’amoră.

Astăfeliă véra trecétóre 
Tóté mi le a refusat; 

Chîară natura cu rigóre 
Contra mea s’a revoltată.

Obosită-amă de durere,
De viăeţă ’să săturată : 

Véflü că tóté ’să o părere; 
Totul a degenerată.

Eceă dér’ că tomna vine,
De la ea n’amă ce s’aşteptă ; 

Vină ierna, dér’ mai bine
Nu ’mi mai bată al meă peptă !

O să (ţică cuvântă de morte,
Fie ultimulă cuvânt:

Amară ’mî fu a mea sórte
Câtă amă trăită pe pământă!

Aşteptam să vie cjiiîa de I-iii Malü, 
care represintă tinereţea şi primăvera vi- 
fleţii cu florile eî voluptóse, spre a putea 
scăpa din melanholia ce mé captivasse 
de câte-va (Jille. Un biliét de invitaţiune 
de la un vechíű Amic, fu cbeia care mé 
libera d'in captivitate. Fuiă invitat a face 
séra de I-iü Maiü în cercul familiei séle, 
împreună cu mai multe familii distinse. 
Nu am refusat, pentru că sciém cu cine 
mé adun. Petrecerea a fost amusantă, şi 
melancolia mea dispăruse, căci ea se trans
formase în veseliă şi eü ca unul dintre 
convivi am plecat acasă mulţumit condus 
de Auroră. Dér . . . Durere ! Pe pamént 
totul este nestatornic!

P  SEARĂ LA l-ia /VÍ.AÍŰ.

(Dedicaţiune Amicului meă Badu Stanian) 
In viüéja trecétóre

Şi în lumea peritóre,
O <]i dulce de Iubire

E un vécü de fericire.
V. Alexandri.

Nu scii cât e de bine, când un 
Amic să uită în sufletul nostru.

Chateaubriand.
i

JÎ!Luriulă sőre de mult dispărusse
Şi ’n tăcerea serei luna appărusse;

P ’azuria boltă singură c’o stea 
In apropriere ambele şîoptea.

Iar’ josă în grădină pe verde mătase 
Ospeţii ’n plăcere se répausase,

Şi zephirulă serei lină o răcorea,
Frundele prin arbori şi eile şioptea.

Vióra în trilluri dulci şi amoróse
Făcea cu cavalnlă melodii frumóse ;

O linisce-adéncá totulă domina
Părea că grădina lină se legăna.
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Dér’ d’odatü s’aude : „Mósa-í preparată !“ 
Atunci Domni la Dómne braţ,iul le arétá.

ţ)ece lumini arde mişcate de véntü,
Mésa se încheia, toţi îşi íóü avântă.

II

Mésa în splendóre sub frunte umbróse 
Era ocolită de ânimi voióse;

Grădina ’nflorită era ca unű raiü,
Iar’ convivii veseli ca’n cji’ntâiii de Maiă.

Era ’n abundanţă mâncări gustuóse 
Şi-a viţei licóre de valuri spumóse;

Să ciocnéű pahare — pelină preţiosu — 
Gustau cu plăcere sucii deliciosii.

Gustau fie-care plăcuta licóre
Astfeliű ca ’n păhare să nu prin4ă flore.

Tradiţia spune, c ’ai noştrii strămoşi
Cu-astfeHü de viăeţă trăiăă sănătoşi.

III

Din bolta cerescă a nopţii Regină
Yărsa ’n abundanţă lumina ei lină;

Zephirulii în şiopte cu frunde şi flori 
Căuta să sărute frunţi de muritori.

Pe frunţile albe, mari şi rádiósé
Sburaű bucle negre : nopţi întunecose ;

Convivele belle din ochi te furaii
Şi cu Dómna casei săgeţi aruncau.

Surrîsulă pe buze la toţi se arată
Şi vântul să stingă lumini vrea d’odată,

Splendóiea să scade, dér’ iar s’a aprinsü, 
Căci nici o lumină de véntü nu s’a stinsă.

Frumósa e sóra cu ânimi voióse,
Cárul ü talii ca crinulü se plecü undulöse ;

Cândă ochi de gazellă lucescü minunată ; 
Cândă buzi de coralle surîd ne’ncetată.

Intre cei de faţă plini de animare
Ună convivă la mésa sta în meditare; 

Cugetele-i sboră prin negrulă trecută,
La presentă şi apoi la necunoscută. —

Privea la femeîă : fiinţă frumósa,
Şi la ambrosia prea multă gustuosă; 

Câci aceste doué de Ja începută
La tótá suflarea nu a displăcută.

F6ră de femeiă lumea-ară fi pustiă;
Fora suculă viţei nici o veselia;

Iar’ cu amândouă omulă e deplină,
Uită-ori-ce durere; scapă d’ ori-ce chină.

Privea în tăcere convivulü la mésa
Şi pe a lui mână fruntea lui îşi lasă ;

Să convinse-acuma ca şi alte dâţî,
Că tóté în lume ’să numai vanităţi.

*  *  *

Atunci Domnulă casei, ca prin prevedere 
Ună păhară ridică şi parola cere ; 

Rădicâ paharulă umplută cu pelină,
Dicând: „Pentru Dómne eă acum închin !“

„Decă tóté ’n lume sunt ni micită re ;
Decă siguranţă nu este sub sóre;

Ca Amică allă vostru ce nu sum străină,
Eă în sănătatea Dómnelorü închină!“

„Decă nici averea n’are siguranţă;
Décá nici orfanulă nu are speranţă ; 

Decă şi albina ’şî varsă-allă ei venin,
Totă în sănătatea Dómnelor închină I“

„Elle ne sunt mame, soţii şi amante ;
Elle ’să preţiăse ca şi diamante ;

Elle ne-animézá d’a fi omă deplină;
A h! în sănătatea Dómnelorü închină!“

„Când femeia, vinulă, sunt în concordanţă;
Când Amicii sinceri sunt în alianţă ; 

Când vibrózá córda ’n tonul ei deplină;
Eă în sănătatea Dómnelorü închină !“

„Astăfli este cţifiia cea de tinereţe,
Chiar şi pentru cei ce sunt în bătrâneţe ■ 

Căci e Maiă întâiulă şi se bea pelină ;
Totă în sănătatea Dómnelorü închină !“

„AstăcU totă fliăa frunţile ’ncreţite
Să vădă chîară pe faţiâ iar întinerite ; 

Astăcji ca ’nvechime, toţi suntem Majori: 
Dómnele trăîescă ! Elle ’să nişte flori!“

Y
„Flore e femeia, rouă e pelinulă!“

pisse ’n deşteptare acuma convivulă 
Ce ’şî rădică fruntea iară jovială

Câutândă cu ochii l ’allă sâă ideală.

„Dómnele trăiască!“ Toţi acumă strigară 
Şi ponă la unulă grădina lăsară,

Ca să mergă în sală ca într’ună Asylă,
Şi ca să danţeze câte un quadrillă.
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Luna în grădină singură rémasse,
Şîoptele ou stéüa totü nu terminasse;

Ce-o ii şîoptită eile numai eile seid,
Omulü nu 'înţelege până este viu.

VI
In viiieţâ omulü are şi momente

In care 'şi desvoltă orî-ce simţimente,
Şi gustă plăcere, — de şi momentană, — 

Dér’ n’o uita lesne, flă chiar ă în vană.

Aşîa şi străbunii petrecéü frăţesce,
Simţeă totă d’odată numai românesce;

Şi Eomânu-i verde cândă petrece ellă,
Şi să amuseză câte puţintelă.

Astfeliă de petreceri e le  déü viăeţă,
Omulü câtă de rece îndat’ să deşghiaţă ;

Mysterulă nu-i mare, îlă facă mulţi mereă, 
Dér . . . n’aă toţi talentul ca Amicul meu;

Tot d’auna ţerra nostră a avut mulţi 
iuemici străini, cari au voit să o înjo- 
séscá şi să o denigreze în facla Europei, 
clasificând’o ca pe o ţărră barbară, in
cultă, ca să o potă specula mai lesne, şi 
a o face, decă s’ar putea, a ii împărţită, 
ca cămagia lui Christ, între puternicii ve
cini ; căci ginta nostră română are mari 
qualităţi naturale, de a deveni odată mare 
gi putinţă, şi inemicii cari trăiesc într’ensa 
se silesc prin ingratitudinea lor de a o 
îngenunchia.

De multe ori m’am irritat contra unor 
asemenea indivizi, cari, decă ar ii ceva 
de ei, ar ii rămas în ţerra lor natală spre 
a ii folositori e i ; dér, din nenorocirea 
lor, sunt prea puţini cari reuşesc în odió- 
sele lor întreprinderi ; căci Românul este 
intelligent de la natură şi are multe qua- 
litâţi, pe care alte naţiuni culte nu le 
possed.

Să lnâm de exemplu limba.
Un Român de va învăţa o limba stră

ină cu bun succes, va putea conversa în 
acea limbă străină astfeliü, de nu’lü poţi 
cunósce că nu este limba lui maternă; câci 
pronunpiă cu atâta precissiune, încât nu’lü 
poţi deosebi de acela, a cârui limbă o 
vorbesce. p i  Germanului, Francesului, 
Grecului să pronunţe vocala română â

séű î, că nu va putea, gi nici a accentua 
nu póte, câci se cunósce, cât de colo, că 
vorbesce o limbă străină.

De multe ori meditând asupra acestei 
questiuni, pare că ’mî vine să mă con
ving, că fălcile Românului se potrivescü 
pentru tóté Limbile gi Dialectele de pe 
faşia pământului, pare că ar ii făcute de 
natură a li fâlci universale, ca să nu cu- 
nosci pe Român câ este Român, ci ceia 
ce ’lü voesci, aceia 1 ’ afli.—

Las a urma mai la văile un Act de 
ingratitudine din partea unor străini, cor- 
respondinţi de piare străine, stabiliţi aici 
în ţerră.

Fiind eü mai mulţi Ani abonat la p i- 
arulü german illustrat din Lipsea, întitu
lat : „Ulustrirte Zeitung“ într’unul din 
Numerile séle de la 24 Iuniü 1872, ci- 
tescü la rubrica „ Crime şi nenorociri“ , câ 
Călugăriţele Monastirii Zamfira din Prin
cipatele Danubiano au îngropat de viüé 
pe Stareţa lor, gi câ pentru acestă crimă 
s’a mandat o cercetare judiţiară“

Revoltat de acéstá noutate, publicată 
în marele piariü illustrat din Lipsea, care 
este citit în totă Europa gi chiar preste 
Oceane cu <Jeci de mii de Abonaţi, am 
scris Redacţiuneî celle ce urmâză:

Domnule Redactor!
In „Ulustrirte Zeitung“ din M  Iuniü 

a. c. la Rubrica „Nenorociri şi Crime“
am citit urmelor ele: — „Călugăriţele Mo- 
nastireă Zamfira din Principatele Danu
biene aü îngropat de viüé pe Starita lor, 
şi acum se află sub o cercetare judiţiară “ .

Am mai citit acesta nuvellă maliţiosă şi 
în „Die Presse“ din Viena, şi Correspon- 
denţiî acestor piare aü adaos „că a fost 
îngropată de viué “chiar în Chilia el“.

E  de mirat, D-le Redactor, cum un Cor- 
respondent de piare póte comunica pentru 
publicitate asemenea bocăne neadeveruri ?

Noi înţelegem că aceşti D-nî Correspon- 
deţî sunt plătiţi de piare ca să comunice 
Redacţiilor numai fapte vecţute, basate pe 
a dever, iar nu noutăţi de sensaţiune ca să 
seducă Redacţiunile de a fi plătiţi mai bine. 
Ei voescü ca să se arate activi comunicând 
poveşti arabicescî nesărate, pe d’aparte; iar 
pe de alta, de a denigra junele nostru Stat
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în fagia Europei, ca când noi aici trăim 
ca Dracii şi Maroniţiî din Siria. E i imi- 
tiiză condamnabilul Proverb de a face „din- 
tr’un ţânţariă un armăsarhî11. Acesta este 
recnnoscinţa către Patria ndstră, în care 
asemenea Domni nedemni ’şî capătă exis
tenţa, şi în schimb clocesc planuri infernale 
contra interesselor nóstre nationale.

Spre constatarea adeveriduî, ’mi iéü li
bertatea, D-le Redactor, de a ve comunica 
urmétórele: Monastirea Zamfira este în 
Districtul Prahova {România) şi nu este 
mai departe de Ploîesci unde domiciliez eu, 
de cât 1 -A Oră; am mers însumi la Mo- 
nastire spre a nie informa despre acest e- 
veniment. Faptul este, că acestă pidsâ Stt- 
periorâ într’o ndpte fu strangulată în patul 
ei de o mână criminală spre a o jefui de 
bani: ceia-ce s’a, întâmplat asemenea caşuri 
şi în alte State mai înaintate în cidiură <a 
al nostru, spre ruşinea secolului al XIX-lea.

Cercetarea judiţiarâ urmezâ. — Acésta 
este totul ce s’a întâmplat în Monastirea 
Zamfira. —

Caracterul Românului este mult mai re
ligios şi mai moral ca de a veni în stare 
de a îngropa omeni de vim. Secolul presinte 
numai tolereză asemenea fapte criminale. 
Gradul nostru de cultură, de şi ceva mai 
inferior ca al altor 'naţiuni mai mari, (şi 
acâstă înapoiere de cidtură provine tot nu
mai din intrigi externe) a făcut ca în ţârr a 
ndstră să nu se fi întâmplat or’ odată a- 
semenea crude fapte, de „a îngropa pe Ó- 
menî de viui.—

Se află însă omeni invidioşi asupra nds- 
tră (mai cu sâmâ din străinătate) cari ar 
dori nu numai de a vedea câte o Stariţă 
îngropată de viue pe fie-care dfi, dér chiar 
pe întrega naţiune română de s’ar putea 
să o arunce într’un morment, spre aputea 
ăpoîdanţa „ Valsul“ séü „CîardaşiuP,preste 
mormenhd ei.

Românii stimeză mult pe nobila naţiune 
germană, cu limba ei cultă, cu litteratura 
ei bogată, cu celebri ei bărbaţi de spirit şi 
docţi, escepţiune făcend de- asemenea D-ni 
Correspondenţi, cari se nutresc în ţârr a 
ndstră — specidând A deverul, şi cărora le 
este ruşine în ţerra lor de a ocupa aseme
nea professiune neonestâ. .

Scusă, Domnul meü, că în indignarea

mea v’am fatigat cu acestă polilogiâ. Eü 
’mi am luat libertatea de a ve descrie purul 
adever despre celle întâmplate în Monasti
rea Zamfira, şi mimai din motiv, ca să pu
teţi avea o adevărată ideiă despre naţiunea 
Română, din care sum mândru că fac parte, 
şi tot di odată de a ve convinge, că în térra 
ndstră, din nefericire aii trecut multe lipi
tori oirăvicîdse şi pasâri de ndpte flămânde, 
care se silescü a suge şi a ciupi din corpul 
moral al Naţhineî ndstre.

Priimiţi ve rog, etc.
. Cu Stimă 

Z. Antinescu m. p.
** *

NB. La acestă Scrisóre mi s’a respuns 
tot prin acest piar ia Rubrica „Corres- 
pondinţă“ că : regretă caşul publicârel şi 
câ este convinsă Redacţiunea de verita
tea faptelor descrise de mine; de şi în 
lume tot d’auna réul voesce a predo
mina preste tot ce este bun şi umanii.—

* *
Când priimilă răspunsul de sus de la 

Redacţiunea din Lipsea, m’am întristat 
şi mai mult pentru frasa din urmă a răs
punsului. Acésta mă făcu să deschio) ochii 
asupra relelor ce bântuia ţerra nostră pe 
din’năuntru, lăsând pe străini . . . .  ca 
pe străini, străinilor. Indifferinţa gene
rală, ce vedem, ’mî sdrobea sufletul, şi 
din ce în ce mă descoragiam. La înce
putul Anului 1873 predomina aceiaşi în- 
differinţă în ţerră, şi moralul meü slăbise 
în cât mă simţem aprópe cäcjnt în despe
rare. Totul mi se presinta în negru. Am 
publicat următorele strophe plin de durere-

J^ Ó P T E A .

Dér nu este pe lume mei sântă Armoniă
Ca glasul unu! popul strivit d’ai se! duşmani; 

Când strigă: Libertate! şi ’n drépta Iu! mâniă 
Dobörä şi sfărâmă şi lanţuri şi tirani.

M. Strajanu. 
(Meditaţiuni)

reste ceriulű térrel mele 
S’a întinsă un negru năoră,

Şi briliantele lui stelle
Ca s’appară nn mai vorn ;

Câcî furtuna e aprópe
Arbori mari ca să desgrópe.

i
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Cucuvaia cobitóre
De pe turnulü ruinată

Totü în tonuri ţipătore
Cântulă ei şi-a terminată:

Căci anunşiă timpuri grelle,
Mama mea plânge cu gelle !

Liliecii ţârreî melle
Suntű activi prin vîezuniî;

Câci în nopţi fora de stelle 
Ei se véndü pe la străini;

Şi ca Iudi cu ’nvierşunare 
Pună şi ţerra la véncjare.

A ’di strigoii la morminte 
Umblâ-alergă bîjbâindu

Ca să spurce celle sânte,
Pe străbuni neliniştindu;

Dér . . .  la cjiăa judecăţii,
Vai ii de fiii strâmbătâţii!

Privescă tristă, plină de durere 
Pe cei viăi, pe ai mei fraţi,

Cumă nu simtă, cumă n’aă vedere. 
Cuină în somnă sunt adâncaţi!

Dér . . . dormiţi, dormiţi în pace! 
Mama plânge, şi . . . . iar’ tace;

Unul dintre Amicii mei, Cetăţen de 
frunte Ploíescén, un bărbat tinér, intel
ligent, activ gi bun Patriot, D-lü Theo
dor loan, care servi interesele ţerrei cu 
tot devotamentul unui adeverat Patriot, 
în ori-ce ocasiuni, fiind onorat de conce
tăţenii sei cu missiunea ca Preşedinte la 
Consiliul general de Prahova; ca Deputat 
în Parlament în doué sessiuni; ca Senator; 
ca Preşedinte al Secţiunei de Prahova a 
Societăţii pentru înveţiătura poporului ro
mân ; ca Preşedinte la Camera Comercială, 
gi ca Membru în Consiliul Comunal, şi care 
din fericire, este încă astăzi (1896) în 
viiieţă, liniscit gi fericit în a 2-a Căsătoria— 
la 14 Iuliü 1874 fusese lovit aspru de sorté, 
răpindu-î mórtea prea de timpuriii pe dem
na sea Consortă din prima Căsătoria, D-na 
Adelaida Theodor loan, născută Ciurcu, a 
cărora viiieţă a fost una dintre celle mai 
fericite, trăind împreună numai 4 Ani.

Mult mişcat de acesta despărţire re
gretabilă şi neaşteptată, am dedicat ur- 
mătorea Elegia, încă inedită de atunci, 
memoriei fericitei decedate:

LA SICRIUL DOAMNEI ADELAIDA 
THEODOR IOAN.

Femelă virtudsă şi Mamă cu dorinţă,
Ce caută al teu suflet spre Ceriul înstellat ?

De ce aşîa de jună — de ce a ta fiinţă 
Sub piatra repulcrală pământului te-ai dat ?

De ce a ta frumuseţe se stinse de-odatâ ?
De ce a teile graşii cu totul s’aű perdut?

Chiar salcia pletosă acum de năori udată 
Te plânge pe mormentu'ţi, câci tu ai dispărut!

Ai dispărut cu grabă, câci doué fleci şi două 
De primăveri trecut-aű, de când tu te-aî născut;

Şi-a ta viiieţă scurtă a fost numai o rouă 
Ce cade dimiveţa şi piere ’ntr’un minut!

Lăsaşî în urmă’ţi doliul s’apese cu durere 
Pe Sogîul t& ce’n viueţâ’ţî el mult te-a adorat;

Cu care ’n fericire trăiri şi cu plăcere;
El astăzi versâ lacrămî pe corpu’ţi înghiăţat.

Lăsaşî părinţi şi frate şi soră jeli tőre :
Lăsaşî patru vlăstare lipsite d’al teii sînu!

Ah ! Mórtea n’ avu milă! Ai fost o jună flore, 
Pe care inemica, vărsă al ei venin.

Ai fost o flore bellă din Dacia Centrală,
Sub ceriul României dorit-aî a ’nflori;

Dér véntul rece, nordic, pe fruntea ta regală 
Affipse timbrul morţii şi carmeni’ţî peri.

Şi tu sciéí că viaţa e plină de schimbare;
E  vis ce piere ’ndaiă; e fum ce s’a distrus;

D ’aceîa ’n pacimţă aflaşi a ta salvare,
Şi’n morbul teu, speranţa o-avpi în CelV de sus.

La Ellă, Adelaida, te du acum ornată 
Cu haîna’ţî de virtute, şi rogă’lu ne’ncetat

Să dea coraqîii, putere, sâ fiă consolată 
Familia'fi pe care tu ai abandonat.

Mai cere de la Densul a Ţerrei fericire,
Şi stéűa României sâ luce ’n viitor ;

Iar tu, te-du cu pace în locul de mărire,
La locul ce'ţi indică Prea'naltul Creator!

Z. A.

Societatea pentru înveţiătura poporu
lui Român, Secţiunea de Prahova, de la 
înfiinţarea Şcolelor ei „Şcolă pedagogică“ 
gi “ Şcola secundară de fete11 în toţi Anii 
dedea câte un Bală în folosul acestor 
Instituţiunî, pentru întreţinerea lor.
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In Anul 1875 s’a dat un asemenea bal 
în Salonul Gymnasiului pe care l’am des
cris şi publicat în ţ)iarul beletristicii şi 
literar „Familia“ din Peşta No. 13 din 
30 Marte, ca Correspondent şi Collabo- 
rator al piarulul menţionat.

M’am adressat Redactorului „Familiei“ 
precum urméza:

Iubite Domnule Vulcan!
Aşiii fi dorit a ve scrie mai’nainte; dér 

închiderea communicaţiunei causată prin 
íérna grea m’a împiedicat.

Ceîa-ce era să ve scriü maî’nainte, ve 
sortă astădţî, pentru că trebue să ve scriu, 
chiar de v’aşîă consuma ceva din preţiosul 
timp şi a ocupa un loc din spaţiul pianduî.

E  cam lungă Epistola; dér veţi alege din 
ea tot ce veţi găsi bun; şi ve asigur, că ce 
ve scriu, totul este bun şi delicios; cred că 
n’aveţî ce pune „ad Acta“.

Voiţi începe dér, dupé logică, cu celle din- 
tâiu şi voii) termina cit celle din urmă.

încep dér :
La 8/20 Faură, a avut loc aici în Plo- 

îescî un Bal strălucit, arrangîat de Comi
tetul Secţiuneî de Prahova, al cărui venit 
a fost destinat pentru. vŞcola secundară de 
fete“ , înfiinţată numai din Amd trecut.

Directbrea acestei Şcole este D-na M. 
Parfeni. Lecţiunile se predau gratu ita- 
m ente pentru acest An de câtre opt 
D-ni Professor!. Eleve bursiere gratuite 
sunt 14, iar restid până la 33 sunt externe.

Pér să venim la Bal.
La acest Bal, Măriile Lor Domnnl şi 

Dómna Românilor au dorit să ia parte, 
aflând despre Bal de la MarşTalnl Curţii 
D-1Ü Th. Yăcărescu, a căruia Demnă 
este una dintre Patronessele Şcblei; ve allâ- 
tur şi Anuncîul; dér printr’o Epistolă din 
Cabinetul M. S. se anunţiâ cu regret, că 
nu pot participa din causa iimpxdnî aspru, 
şi că M. Lor nu pot absenta din Capitală 
mai cu sémá când Corpurile legîuitbre lu- 
crézá; va avea însă plăcerea de a visita noua 
Şcolă secundară de fete, la care va contri
bui spre întreţinerea ei.

Bálid însă (şi fără de acésta) a fost forte 
splendid în spaţibsa Sală de sus a Gym
nasiului, preparată espres cu differite em
bleme şi ornamente.

Nici că a esistat vr’ odată în Ploîescî un 
asemenea Salon bine arangiat şi cu mult 
gust. Inscripţiuni ocasionale încongîurate 
cu verdeţă şi steguleţe tricolore ornau Sa
lonul. D-lü Ministru de Resbell ne trimisse 
Musica Regimentului al 8-lea de lnfante- 
riă din Bucurescî gratis.

Dómnele şi D-şorele avéű celle mai ele
gante toalete; majoritatea erau în costumul 
naţional; bine a (fis Louis L Ibach despre 
Românce: „Cine îubesce pe Românce 
care înţeleg arta de a se îmbrăca cu 
cel mal* mare gust, trebue să iiă îna
morat şi de Romania“.

Strălucea Salonid de fluturaşi înaripaţi 
cari slmraă în danţu în Iile lor ornate cu 
fluturaşi de metal auriu şi argintiii ; dér 
se distingéú mull şi elegantele Costume de 
fantaziă care rivalisaă în frumseţea per
sonală'■ şi a costumelor. Era, D-le Redac
tor, un Salon numai de Regine încântă- 
tbre şi răpitore.

Ve notez câte-va toalete, fiind-că „Fa
milia“ publică căte-odată şi despre Mode : 
şi anume :

D-na Filitis. ( Una dintre Patronessele 
Şcblei) Rochiă confecţionată la Paris de totă 
frumtiseţea. Era de catifea neagră p-este 
tot garnită des cu jeuri, (mărgele negre) 
părea că sunt o ghîaţă négrá ce lucesce. 
V’ro 8 ghirlande atârnau, prinse pe rochiă 
de la brâu, în jos, consistând din crini albi, I 
formaţi în buchete de differite flori multi
colore. Nisce ramuri de. mărgean roşiii îm
pletite printre buchete, complectau frumuseţea 
şi raritatea Rochiei. In splenddrea Salomi- 
lui făcea un minunat effect. La cap şi la 
pept câte un mic buchet de aceUşî flori.—

D-na Marian. Rochiă albă de „Moire“ , 
garnită cu mărgelle şi cu ghirlande de flori 
în jos. La spate, de la brîuînjos, atârnau, 
doue pcinglice late rosa. La cap un mic bu
chet de floricelle.

D-na Is. Negul eseu. Rochiă albastră 
de mătase, garnită din distanţă în distanţă 
în jos cu rose albe. Pe cap rose albe.

D-na D-r Pappa. Rochiă de atlas alb, 
garnită cu negru şi partea inferioră aco
perită cu dantellă négrá din celle mai scum
pe. Pe capă preserată cu floricele mici albe.

D-na Boteanu. Rochia lila, garnită de
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aceiaşi colóre, nuangiă mai închisă. Pe cap 
la stânga multe floricelle mărunte albe.

D-ua Mateîescn. Rochia négrá cu bu
chete de flori roşii şi albe. Pe cap de ace- 
liişi flori.

D-na Parfeni. (Directórea Şcolei secun
dare de fete, miresâ numai înainte cu o 
săptămână) Rochiă albă ca spuma Hâreî. 
La cap o frumbsă diademă de flori albe.

D-na Christeseu. Rochiăpembea, pe d’a- 
supra m  o jupă négrá de Catifea. La Cap 
rose roşii.

Decă aşiu, sta să descriu pe câte am notat 
în Portofoliu, ar trebui formatul„ Familiei“ 
mult mai mare să fiă. Era în genere o 
Feeriă.

’Mi luassem rolul de Revisor al toalete
lor, la töte am găsit multă armoniâ a co
lorilor şi multă gentileţâ a îngeraşilor pă
mânteşti. — —

„Rolul téü Amice, ce e drept, este 
de invidiat,“ ’mi cficea un Amic în Bal.
— „îmi invidiez! fericirea ?“ ’lü între- 
baiă eü. —

Balul a durat animat până în răvărsa- 
tid ţ)iorilor. Venitul total, afară de spese, 
a fost preste 1000 lei. Am plecat acasă şi 
nu m’am putut cidca, căci am. făcut încă o 
revisiune memoriei melle; tot mai vedem 
ângeraşî şi fluturaşi sburănd prin Salon; 
tot mai vibra la audă „Hora“ şi „Bătuta“.
— Neputând dormi, am luat condeiul, m’am 
aşecfat la mésá, şi-i făcem Musei melle ur
mă ţârele reflexiuni:

^ E F L E X IU N Í DUFÉ UN ^3a L.

La acéstá oră nóptea este liniş
tită si frumósá.—..  Xăsaţi-mS să 
mé bucur de donsa. Să facem a 
fi incantätoriü finitul ei, pănă 
când revărsatul diorilor va lu. 
mina Orientul.

Ossian.

încă mai vibreză l’au du-mi melodia,
9 De şi d’ună quartă de oră salonul am lăsat; 

Şi par’ că audă încă cumü muge vijelia,
Şi cumü spumele albe pe oceanü se bată.

Dér . . . iată Aurora, e ora dimineţii,
In urma nopţii care prea veselă a trecută;

Şi par’ că totü vőcjü încă fiinţele frumuseţii 
Sburândă ca nişte angeli în valţulă începută-

Şi cumă potă da uitării a balului splendóre, 
Prin care juni şi june înnotă în plăceri?

Cândă unii se salută, iar alţii cu amóre 
Dantéza, şi cu ochii vâdă numai primăveri.

Cândă unii caătă frumăseţia în talii mládióse, 
Să sbóre împreună la peptă îmbrăţişiaţi;

Iar’ alţii aă dorinţa cu nimfele frumóse 
Şi-unu secolă să s’avénte, danţând electrizaţi.

Cândă apoi o fiinţă la alta solicită.
Ca ’n danţă să se avânte cu paşii dănţătorî;

Iar’ graţiile-î răspunde cu mina mulţumită,
Pe buze cu surrîsulă, că fii-va următori.

Cândă lumea adunată, avidă ea privesce,
Şi vrea ca să distingă frumosul din frumos ;

Iar timpulă trece, trece, şi nimeni nu gondesce 
Că nóptea e învinsă de sórele focosă.

In fine, când orchestra totă mai încetă răsună, 
Iar radele lumineî pălescă în giurulă m eă;

Când lumea se răresce, dicendu-şî: “Kópte bună!11 
Iar peptu-mi încă bate. : . atuncea plec şi eă!

Eă nu potă da uitării a balului splendóre,
A  ochiloră frumăseţe, ală buzelor carmină ;

Câci braţe d’alabastru şî-a peptuluí ardóre 
Producă o fericire, la care eă mă ’nchină.

Un bal a fost acesta ce ’ncânt’ pe dănţătoriulă 
Ună bală e şi viăâţa la care e ursită ;

Trâiesce, se răsfaţă, s’amuză muritoriulă;
Dér câ-i o vanitate puţină el s’a gőnditü.

Cu douî să ’ncepe valţul, cu douî să şi sfârşesce. 
Iar ojnulă cândă se nasce, se nasce muritor ;

In bală afli mulţime, dér nimeni nu gondesce 
Că celă ce s’amusézá cu morte e datoră.

Privimă după frumăseţe, săltăm cu bucuriă, 
Compunemă la proiecte ce nóptea le visâm ;

Dér ori-ce fericire, şi ori-ce veseliă
Dispar fârâ de veste şi trişti le contemplăm.—

Şi încă totü vibrézá l’âudu-mi melodia,
Şi pare că vedă încă frumosulă paradisă,

Cu brune şi blondine, danţândă cu veseliă; ■ 
Dér—lumea e nimica: un bal-şi-apoi un—vis.*)

* )  Acéstá mică inspiraţiune a devenit proverbială intre 
mine şi mai mulţi Amici, omeni de carte,  intre care principalul 
inventator este vechiul meű Amic D-nu N. Crapellianu. 
Professor de Matematicii si Directorul J.yceulul din Ploiesci.

Acestă modestă Poesiă se începe cu cuvintele: „Şi încă 
mai vibreză lvauŞu*mi melodia.“ —  Amicii mei cari mé 
iubesc,  când mé întâlnesc, mSsalută, şi mé intribă de sănătate 
prin cuvintele: „Mai vibréza eü le respund affirmativ cu mul
ţumire. Iar când voiesc a glumi bétrdnesce le réspund :  „Câm 
scârţâia1' atunci facem haz cu toţii asupra „sănătăţii“  şi a 
,,mal&dieiu la care suntem espuşî toţi: tineri şi bătrâni —

20,395 12
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Doróm se mai verj. Braşîovul, Oraşîul 
meü natal, şi acesta dorinţa ’mi am îm- 
plinit’o în Anul 1875. Scopul ’mi a fost 
de a mai visita locurile pe unde mé ju
cam în Anii copilăriei; moviliţa de lângă 
Biserică unde ’mi înveţîam lecţiunile lesne 
şi unde mé inspiram adeseori; valcéüa 
cu apa cristalină ce murmura spălând 
petricelele dintr’ensa care se vedéü, şi 
trecea pe dinaintea caselor părintesc!; 
apoi să depun câte o lacrămă pe mor
mântul regretatului meu părinte, loan 
Antinescu, unde-I repauseză osemintele 
lângă Biserica S-ta Treime din Suburbia

P e T Â T IÎ  n

de sus, şi a venerabilului meii Amic : 
Nicolae Gănescu, lângă Biserica St. Ni- 
colae din Prund.

Am stat o săptămână în Braşiov. — 
In ajunul plecâreî melle am visitat încă 
odată celle două morminte iubite, locu
inţa unde m’am născut, şi urcându-mă pe 
Costa Prundului cu Amicul meü loan 
Stinghe (fost Profesor şi în Ploescî) am 
ajuns la Crucea din vârful „C oste!; am 
mai aruncat o privire în văile asupra do
miciliului părinţilor mei, şi cu un Adio 
duios şi o lacrimă pe gene am scris ur- 
mătorea Poem ă:

LE N A T A L E .

Nemo enim pátriám, quia magna 
est, amat, sed quia sua.

Seneoa.

e salut, Cetate mândra cu plăcere şi amóre,
Tu, ce’n sînuţi eü lumina—’ntâia-oră— amü văcţută;

Vé salută şi pe voi déluri ce acuma cu ardóre
Vé admiră, câcî aţi fostă martori, când în lume m’am născut.

Te salută, stâncă gigantă, i) ce domini ca o Regină
Preste totă ’mprejurimea cu-ală tâă crescetă pân’ la năorî:

Tu ce’n timpi d’atâţa secolî, ca ună phar plină de lumină, 
Fostă-ai ca o sentinelă ce-aî veghiată pőná ’n (pori.

Vé salut, ah, locuri scumpe, ce ’n a mea copilăriă,
Mă jucamă, pe iarbă verde, cu ai mei scumpi conşcolarî;

Şi cândă staă acumă pe munte vă privescă cu veseliă;
Câci e dulce suvenirea cândă copiii devină mari.

Tu văllcicâ cristalină ce curgi lină, murmurândă
Lângă casa’mî párintéscá unde mică fuiă legănată.

Te salută cu palpitare; câci în vârsta mea plăpândă,
Ca copilă, în inocenţă, desă în tine m’am scăldată.

Iar voi două moviliţe, scumpe mult ânimeî mele,
Conţinând în sînulă vostru p’ală meă Tată şî-ună Amică,

Viă la voi spre a depune câte-o lacrimă cu gele,
Ca tribută recunoscinţei, ce din ochi ferbinte’mî pică.

Astfelă dér, Cetate mândră, şi voi déluri înverzite,
Şi tu stâncă seculariă şi tu rîulă meă dorită;

Amă venită să vă vâflă iară, să vă aflu fericite,
Dér’ vă vătţă cu totulă triste, ca si pârulă meă albită. 1

1) Tîmpa: untl munte, la alle carul pole este situată Cetatea Braşlovulut.
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Nu vom  trece multe cjile şi atuncea cu durere 
Vé voiă cjice iar’ Adio : unü Adio căldurosă;

Cine ştie déeá sórtea mai concede-m’i-va plăcere 
D’a vé revedea vr’o dată şi-a vé saluta doiosă.

Ori-cumű íi-va, Cerîulă facă ca să fii mai fericită,
Tu iubita mea Cetate, sub un ceriu mai seninosă ; 

Să fii prosperă în tóté, cu o Sorte fericită,
Şi să calci pe inemiculă ce te-apasă furioşii.

In Anul 1876 am fost invitat ou alţi 
trei Amici, Collegi de şcola, la Yallea- 
Boului, Proprietatea regretatului Philan- 
tróp Vasilie Paapa, spre a visita Şcola de 
Model înfiinţată gi întreţinută de densul, 
care era un focariü de lumină pentru 
partea locului. Priimirea nostră a fost 
într’adever alfabilă. Posiţiunea locului, 
Biserica, Şcola şi Villa admirabilă a Pro- 
prietariuluî, încongîurată de verdură, în

fine, totul era aici numai Artă alésá în 
acea localitate rurală. Am admirat totul 
cu satisiacţiune.

Adoüa <]i, la reîntorcerea mea acasă, 
am găsit, pe Mama mea, pe neaşteptate în
cetată din vitieţă, fiind în etate de 80 Ani.

Visitam adese-orl inormentul acestui 
angel de Mamă, şi pătruns de dorul fi
lial, am publicat în ţliarul „Reforma“ 
din 31 Oct. acel An, Poema ce urmeză:

j-A  M O R M E N T U L  /VIA M El M E LLE .

Numai aceîle simţimente tráiescü pentru 
totü-d’auna, care s'aü născuta ímprejurulü 
legănuluî.

Aimé Martin.

Căci nu-í nimicü mai gingăşia, nimic nu e mai tare 
Ca dragostea de Mamă în anima română.

V. Alexandri.
(Ana Dâmna).

XEz aţi-vă ’ntr’o parte, Umbre ! să védü umbra Mamei mele : 
Mama mea octogenară care m’a abandonată;

Nu vedeţi cu ce grăbire ea să 'nalţă către stelle,
Iară eü plângă pe morméntu-i de durere consumată.

Faceţi locă, vă rogă, o Umbre! s’o mai vă4ă pân’ nu dispare, 
Câcî pâmăntulă nu mai póte altă Mamă sâ’mî mai dea; 

Ea se duce, şi eă singură rămân plină de întristare 
P ’astă pământ de suferinţe, ce-a rănită ânima mea.

Cândă ’mî aducă bine aminte d’a ei dulce îngrijire;
Cândă în mica mea prunciâ ea de focă m’a apărată; 

Cândă la peptu-i cu tandreţă mă strângea ea cu iubire ; 
Domne! câtă fericire la ală ei sînă amu aflată!

Naturala ei blândeţe, a ei ânimâ piosâ
Şi iubirea ei ardentă pentru mine-a dispărută!

Unde voiă mai găsi óre vr’o fiinţă mai duíósá ?
Unde potă să mai reaflu bunătatea ce-am perdută ? !
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Câci iubirea cea de Mamă n’o potü compara în lume 
Nici cu pietre nestimate, nici cu munţii aurei;

E unu focă ce te’ncâldesce, e unu lucru fâră nume,
E ca rouă dimineţeî, e nectarulű de la ţ)ei. —

Te duci, Mamă, lângă Tata, colo ’n zona celestină,
Unde-i loculü fericirei, unde-i choră melodiosă ;

Iară eu străinii în lume, separat de la tulpină,
Ca o frumţă ’ngălbinită amü rémasü aicea joşii.

Du-te dérü, fii fericită lângă tronulii de mărire;
Umbra tea să mé ’nsoţescă ca unii Angelii protectorii; 

P ’a ta petră sepulcrală, ca tributulü de iubire
Aiţî depune doăe lacrimi fiiii-ţi recunoscătorii.

Timpul de încercare se apropia. Ro
mânii eraü destinaţi a fi puşi la proba ; 
eî erau insultaţi şi invidiaţi de inemicii 
noştri Maghiari, cari se läudaü c â : cu 
un regiment de husari va arunca în Du
năre pe totă armată Română, şi cu o 
pungă de aur póte cumpăra pe toţi Ro
mânii din Romania liberă.

Situaţiunea Ţerrei era forte critică; 
preste Ţerră părea că s’a întins doliul 
morţii; indifferentism înăuntru, conspi- 
raţiuni culpabile afară din Ţerră contra

nostră; Orientul era în flăcări, şi se ce
rea de la Representanţii naţiunei a ve- 
ghia. Eram îngrijat. Era în postul Pas- 
celui, ierna grea, Sărăcimea sufierea. în 
cepuseră a se face preparaţiuni pentru 
resbelul Russo-Romano-Turc. Era Anul 
1876. Am publicat următoriul Apel câtre 
Copiii aleşi ai României de a fi deştepţi, 
de a fi ca soldaţii gata cu puşca la u- 
mérü, câci Turcii ameninţa de a năvăli 
în Románia.

y o C E A  UNUI j^.OMANÜ.

Caüsa naţionalităţii, a democraţiei, şi a 
libertâţilorfi nóstre publice, astä-dl mai 
multa ca ori cându. are nevoiă sS fiă a- 
părată cu tăriă, pentru susţinerea dreptu- 
rilorü dobîndite, contra ori-cui artt voi să 
le atace. Nicolae G-olesou.
(Către Comitetulă electorală din Bucurescl).

0 dear Camden, save my country!
William Pitt.

f o t  Pe carii naţiunea v ’aă alesă în confiinţă;
Yoî, pe carii România de multă timpă v ’aă aşteptată;

Voi, demni fii ai Mamei vóstre ce era în sufferinţă,
Yé salută în a’stă oră; vé salută c’aţî renviüétü.

Doliulă morţfi preste ţerră de multă timpă se întinsese ;
Geniulă râă ală ţârrei nóstre învinsesse pe cei buni:

Şi strigoii la morminte conspiraă, căci învinsese,
Reuşisse să turmente în morminte pe străbuni.

Şi poporală se culcasse la a sbiriloră comandă,
Şi imperiulă condamnabilă domina cu cugetă râă;

Iar’ străinii se unisse plini de crime, într’o bandă 
Să strivâscă România, şi sâ-i pârdâ dreptulă sâă.



Insă n u ! — Câci România are ea o Provedinţă
Ce prin secoli de sclavia prin virtuţi o a salvată;

Ai ei fii, p ’atunci heroici şi uniti într’o credinţă,
Spulberau ca şi c’unü trâsnetă pe vrâşmaşîulă necurată.

Totü aceiaşi Provedinţă afii veghiază România;
Totü ea sparse vălu'ă negru, vălulă sigurei periri;

Şi precum odat’ străbunii nu perdur’ autonomia,
Nici voi astăcji n-o veţi perde, chiarii prin sânge de martiri.

Orientulü este ’n flăcări; Occidentală priveghiază,
România-i liniscită cu Danubiu-i bătrână;

Voi,''Aleşi ai României, — sortea iumei variăză, —
Voi ca nişte santinelle sâ-i păstraţi dreptulă română.

In voi numai ţărra crede, în mâni aveţi a ei sorté,
Şi poporală în voi speră, să fiţi bine-’ncredinţaţi;

Conlucraţi în consciinţă, câci viăăţa nu e morte
Pentru ’n populă, care speră viitoriulă de la fraţi.

Conservaţi în voi unirea, numai ea să v ’animeze,
Dorulă ţărrei să vă ’ncingă în ori ce tentaţiuni ;

Şi cândă geniulă răă appare, faceţi să se depărteze;
Fiţi Români cu corpă şi sufletă ca ai noştrii mari străbuni.

Faceţi să domine ’n ţerră o Eră de libertate;
Curăţiţi allă ţărrei aeră de miasme ce omoră ;

Faceţi ca în fruntea ţărrei să reside o dreptate
Şi ’ntroduceţi pacea lină, câ-î setosă bietulă poporă.

Da, poporală! câci elă este forţa patriei române;
De 'a elă purcede totulă, numai ellă e suverană;

Elă supportă greutatea, — Regii trecă şi elă rămâne;
Elă de multe ori învinse pe putinţele osmană.—

O ajunge-atâtea crime săvărşite ’n rea tendinţă;
E grozavă sărăcia ce vampirii ne-aă lăsată;

Numai voi, copii ai ţărrei, veţi putea prin sărguinţă 
Să aduceţi uşîurare la poporală împilată.

Voi bătrâni, albiţi de fiille: ornamentală ţărrei nóstre ;
Şi voi tineri plini de viăăţă: alle ţărrei scumpe flori; 

Mandatari ai naţiunei! daţi avănt ânimei vóstre 
Şi creaţi în România ună ferice viitori.

Dărâmaţi, uniţi cu toţii, totă ce e corrupţiune,
Câci acésta grozavă róde în totă corpulă socială;

Şi ’ntroduceţi înfrăţirea în întrăga naţiune,
Şi morala să ne fiă scumpulă nostru ideală.

Atunci Tronulă şi Poporală, vofă trăi într’o iubire;
Atunci gloria străbună, ea, splendidă va re’nviăea;

Şi-atunci scumpa nostră ţărră va fi plină de mărire 
Şi poporală fericirea în familii va avea.
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Atunci descendenţii noştrii p’alle vóstre scunapi morminte 
Voră depune immortelle cu respectulu détoritü;

Eomânia gloriósá alle vóstre oseminte
Le-orü pástra ca suvenire, ca odorű al ei iubită.

** *
Voi pe cari naţiunea v ’a alesă în eonfiinţâ ;.

.Voi, Aleşi, — speranţa ţârreî, de multă sunteţi aşteptaţi; 
Ascultaţi umila ’ml voce: poporulă e ’nsufferinţâ,

Şi.grăbiţi, grăbiţi salvarea. Veţi fi bine-cuventaţi!

X V I I I .

Temeri, speranţe şi cugetări pióse.—Ees- 
bellul Éusso-Romano-Turcü din 1877-1878.

/rJLflându-se cineva vre-odată în fa- 
91a unui pericol inevitabil, este 

coprins momentan de nisce fiori reci, care 
face a tremura tot corpul de ’ţi clănţă
nesc dinţii în gură. Spre a scăpa de a- 
céstá situaţiune febrilă, caăţl ajutoriă, pe 
care tu nu ţi’lii poţi da, în tóté părţile, 
şi cu ultima speranţă încordată ajungi 
la ideia unei puteri supreme, care să te 
salveze, şi care este singură înalta Pro- 
vedinţă şi pe care mulţi Sectari, Ateişti 
şi Eetăciţî nu vor s’o recunoscă, dându- 
se de Prea-Savanţi. Te vecii neputincios 
şi mică în asemenea momente, şi spre 
a potoli urgia seu a se micşiora pericolul 
de asuprâ-ţî, decă există, simţul religios 
te îndemnă a uşiura şi tu pe alţii prin 
faceri de bine, pióse, precum aştepţi şi 
tu ajutoriul de la o putere superioră ţie, 
spre a te salva din critica situaţiune ; 
pentru că omul, fiă el ori de ce credinţă, 
este tot omü ; nu e pogorît din Ceriü în 
vr’un Coşiîi cu vre o Diplomă de doctü 
séü Rescript imperial séü regal, séü in
vestit cu dreptul de inviolabilitate.

In asemenea posiţiune aflându-me în 
ajunul resbeiului Ruso-Komano-Turc, am 
voit să tac şi eü, ca şi alţii, dér n’am 
putut: căci furtuna se apropia, poporul 
de jos era în suferinţă, ca şi Christos, pe 
Cruce, şi aştepta înviuerea sea.

Am publicat dér urmétoriul A p el:

y O C E A  C A R I T Ă Ţ I I .

Frunţi inspirate, priviri aprinse 
‘Şi obosite de priveghieri, 

Gândiri perdute, speranţe stinse 
. Prin mii de chinuri şi de dureri; 
Sudori şi sânge . . .  Barcji şi Poeţi 

De ce tăeeti ?
«-f N. Niculémi.

vécuri preste {eră 
Cu furtuni aii parcuratii,

Şi, menită să nu piară,
Totű d’auna a scăpată;

Căci ea are-o Provedinţă,
O protege Celu de süsü,

N’a fost, n’a fost cu putinţă 
Duşmanii s’o ţi supusă;

‘ Căci pămentulă romănescii 
E  odorută strămoşescă.

Ţerra nostră, România.
D ’a scăpată de Turci, Tătari,

A fostă numai vitejia
Româniloră celoră mari;

Ei cu crucea înainte
Pe duşmani îi învingeă 

Şi cu sabia ardinte
La ficaţi îi străpungea ;

Cari poporulă vitejescă 
Avea simţulă creştinescă.

Pe atunci religiunea
Era primula conductoră,

Pe ea tâtă naţiunea 
O avea consolatorii,

Astfelă animată Românulă,
Elu sângele îşi versa 

Pentru ţe.rră, eră păgănulă 
Sorta sea îşi blestema ;

Căci unirea îi strângea
Pe Români şi-i întărea.—
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Dâră ín secolulú presinte
Par’că totulű s’a schimbaţii; 

Nu mai mergemü înainte,
Totulű s’a paralisatü.

Şi de ce astă slăbire?
De ce foculă ni s’a stinsă ? 

Vremu să flmű în umilire 
Ca unü sclavă ce este prinsă? 

S’a ’nchiegată sângele ’n noi? 
Vremu s’avemă ş’-alte nevoi?

Mai gondiţi la înfrăţire, 
Morala mai practicaţi,

De vreţi ca s i daţi mărire 
Patriei ce o amaţi ;

Aţi uitată c’aveţi o Mamă 
Ce sugeţi la peptul ei ?

Mai băgaţi-i vorba ’n sâmă 
Când vă strigă: „Fiii mei!“ 

Mai găpdiţi la Dumnezeu, 
Spre-a mai fi sub scutulă sei.

Năorii negrii ne’ncongioră, 
Fulgerile se ’ndesescă ; 

Paserile ţipândă sbără
Preste câmpulă românescă. 

Ce? S’anunţă vr’o furtună?
Nu-i nimicü. E  semnă cerescă. 

Istrulă num,ai împreună
Cu Carpaţil totă şîopteseă, 

Ca în timpii de demultă,
Ei vorbescă şi se ascultă.

Pietatea strămoşâscă 
Religia ne-a păstrată,

Şi virtutea vitejescă
Patria nóstr’ a salvată; 

Fraţi Români, luaţi aminte, 
Ne-ameninţă ună abisă,

Şi de nu vomă fi cu minte 
Vomă peri—c’aşa e scrisă.— 

Călcaţi reulă sub picioră 
Şi salvaţi bîetulă poporă.

Spargeţi négra letargia
Ce în animi s’a ’ncuibată,

Şi concordia să vie 
Intre noi imediată.

Lăsaţi ura, pismuirea,
Şi desfrâul sâ ’lă lăsaţi,

Şi ’ntroduceţî înfrăţirea,
Să trăimă ca nişte fraţi; 

Căci de nu—vomă fi striviţi 
Curând. Fraţi, curând, grăbiţi!

Lăsaţi calea colţurosă 
Pe care aţi apucată,

Şi la calea cea frumosă 
Reîntdrceţi-vă ’ndată ;

Da, la calea strămoşescă 
Vă gândiţi şi s'o urmaţi, 

Naţiunea să ’nflorescă 
Ostenâlâ să ve daţi;

Tăiaţi reulă de la voi 
Ca să scăpâmă de nevoi.

In biserica creştină
pile triste s’amintescă; 

Christă muri fără de vină 
Pentru némulű omenescă. 

Dâră şi Şiăa înviăerei 
In curândă ea va sosi, 

ţiiăa ’ntăiă a primăverei 
Pe lume va ’nveseli;

Insă o parte din ea 
Sufere de lipsă grea.

O bătrână văduvită
Nare nici ună bănişoră,

Şi orfana părăsită
N’are nici ună ajutoră. 

Colo veşti lipsă de pâne, 
Dincolo d’ună lemnişoră, 

Mai încolo nu rămâne
Să nu veŞă ună cerşetoră. 

Inviăerea toţi o-asteptă,
Dâră cu suspinulú în peptă.

Mulţi suntă aşii în suferinţă 
Pe ală lumei Oceană;

Voi ce-aveţi cu prisosinţă 
Urmaţi pe Samarinână ; 

Christă e la crucificare 
Şi ’n trei (file va ’nvia, 

Lipsa ’n poporă este mare 
Nu pote scăpa de ea.

Pentru Christă celă răstignită, 
Miluiţi pe asuprită !

Insurrecţiunile din Bosnia şi Hercego
vina din Anul 1876, complicate cu res- 
cóla din primévéra Anului 1876 în Bul
garia, dovedéü îndestul, că Europa Ori
entală era ameninţată de noul sguduirx, 
şi Ţerra nostră nu putea fi nepăsătore 
la faptele şi evenimentele ce să petrecéü 
în vecinătate.
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Romania era natural ca să fia cu ânima 
pentru populaţiunile de aceiaşi lege, care 
tindeu la o sortă mai bună. Când osti
lităţile se apropiară de frontierile séle, 
ea nu lipsi aşi garanta frontierile, stând 
neutrală, gi ’gi aşerjâ un Corp de obser- 
vaţiune în dreptul gurei Timocului din 
Bulgaria.

Ţarul Alexandru al II-lea pronunciâ 
în Moscova ferma botărîre, de a păgi cu 
armele contra Turciei gi în favórea po- 
pulaţiunilor Slave din Imperiul Otoman. 
Corpul de observaţiune al Românilor din 
dreptul Timocului avea sarcina nu nu
mai de a se opune ca ostilităţile să se 
transporte pe pămentul românesc, dór 
încă de a împedica orî-ce strecurare de 
Arme gi de muniţiuni luptătorilor, a in
terzice orî-ce formare de grupe armate pe 
teritoriul nostru şi de trecerea lor peste 
Dunăre. România tindea la neutralitate 
cu voinţa puterilor Eüropene.

In tomna Anului 1876, împăratul A- 
lexandru sosind în Crimea, Preşedintele 
Cabinetului Român de atunci fiind tri
mis din partea Domnului de a compli
menta pe Suveranul Rusiei ca curteniă, 
simţi că pace nu va f i ; gi dete a se în
ţelege, că simţul de onóre gi de consci- 
inţă naţională a fie-cârul Român nu va 
suferi, ca să trécá nimenea prin ţerrâ fără 
voia Românilor, de cât strivindu-i mai 
întâiâ gi păşind preste corpurile lor. In- 
tenţiunile ce se vedea din partea Rugilor 
era înjositore pentru noi.

In asemenea situaţiune gi Turcia, în 
locü de reCunOscinţă către România, pen
tru serviciile aduse ei, când se publică 
Constituţiunea turcéscá în. Constantino- 
pole, nu se sfii a asimila ţâra nostră cu 
Vilaietele gi .Pagîalîcurile turcescî; iar pe 
Suveranul nostru îl puse în rangul Gu
vernatorilor, numiţi din gracia Sultanului.

Protocolul conferinţei de la Londra fu 
comunicat la Gonstantinopole la Înce
putul.lui Aprilie. Porta declară că nu fiu 
priimesce; d ’aci înainte tunul avea cu
vântul. împăratul Alexandru porni la 8 
Aprilie: 1877 la armata concentrată la 
hotarele ; de Sud alle Rusiei.

Trupele Rusesci trecură.Dunărea; cum 
seim, şi se începură ostilităţile; Iar M. S.

Domnul Carol I-iü, la u /23 Iulie dete ordin 
Generalului Manu de a ocupa Nicopoli cu 
un Detaşement din Divisiunea sea.

Pentru prima oră, după uriaşele lupte 
din vremile de vitejiă gi de mândră viü- 
0ţă naţională a Românilor, stégül lor 
se împlăntâ iarăşi preste Dunăre, gi făl- 
făîa acolo, unde victorios îlu purtasse 
braţul tare al lui Michaíü; gi tocmai pe 
locul unde celle trei ramure alle tulpi- 
neî românesci: Muntenii sub bătrânul 
Mircea; Moldovenii sub Ştefan I-iü gi Ar
delenii sub Voivodul lorii Lasou, aliaţi 
cu flórea Cavalerilor din Francia, Ger
mania, Ungaria, înfruntaseră cu patru 
sute nouă Zeci de ani înapoi pe Fulger— 
Baîazet.

După mai múlté bătălii perdute alle 
Rugilor în Bulgaria, Rusia amărîtă se 
gőndi acum la ajutorîul Românilor. Mai 
cu semă după al douilea atac nefericit 
la 8/2n Iuliü. înaintea. Plevneî, Generalul 
Rus, Krüdener, se afla în anangbiă în tim
pul luptei, şi la finele ei cu trupele séle 
bătute, strivite; cu reservele sleite, el 
ceru Generalului Român ca 'cu Divisiu
nea sea gi în primul loc, cu celle 4 Re
gimente române care se aflaü dincóce de 
Dunăre, la o etapă de câmpul de bătaia, 
sâ-I alerge în ajutoriü, sâ ’lü susţie gi 
să-î acopere retragerea în caşul, când 
Osman-Pagia ar fi păşit în o urmărire 
rigurosă a trupelor rusesci învinse, care 
în starea ce se aflaü, după enormele per- 
deri şi după sguduirea morală ce prii- 
miseră, n’ar mai fi putut opri urmărirea 
din partea Turcilor, gi acestora, le-ar fi 
fost deschisă callea spre Nicopoli gi spre 
Siştov.— General Mânu răspunse Gene
ralului Rus, că fără o autorisare din par
tea comandantului suprem Rbmân nu póte I 
egi dinmissiunea circumscrisă ce i se dase, 
numai d’a ocupa gi apăra Nicopoli, gi nu 
se pot pune în Marşiu spre Plevna, iőrá 
un ordin special dat de căpetenia lor. 1 

In primele momente de durere gi de 
amărăciune ale unei bătălii perdute, Rugii j 
simţiră multă nemulţumire de acest refuz 
de a participa la luptă ca Aliaţi. Rugii 
recunoscură, că spre a obţine coopera- 
ţiunea Română,’ care le devenisse atât 
de necessariă, ei trebuíaü să se hotă- ;
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rască a o cere §i obţine pe caile formale 
gi regulate*. Ruşii în amărăciunea lor, 
mai că ar fi pus asupra Românilor in
succesul de la Plevna, decă nu ar fi fost 
îndestul de învederat, câ acel insuccessü 
era détorit, nu nevenireî în ajutoríü a 
trupelor române, al câror concurs offi- 
cial se refuzase stăruitor până atunci, ci 
gregitelor disposiţiunî alle Statului major 
general rusesc, gi insufficienţel micjiló- 
oelor cu care se atacase o posiţiune, pe 
care Osman-Pagîa o întărisse agia de bine 
împrejurul Plevnei.

Marele Duce Nicolae fu silit a mărtu
risi situaţiunea compromissă a armatei 
imperiale prin acea faîmosă Depeşe, care 
oglinda strâmtorarea gi îngrijirile quar- 

; tirului general rusescü, strămutat în grabă 
j din Târnova.
! Iată textul acellei Depegi redactată în 

limba franceză :
Alteţei-Selle Domnului CAROL

la Poiana.
„Tino în ajutoriul nostru. Treci Du

nărea unde rei roi, cum reî toí, sub 
ce condiţiuni T e i voi; dér vino grabnic 
în ajutoriul nostru. Tnrcii ne prăpă
desc. Caüsa creştină este perdutä“ .

N i c o l a e .

Iată cum o voinţă mai pre sus de mă
ririle gi puterile lumesc! sciă afla câi, 
spre a înjosi superbia cellor crezuţi tari 
gi neînvingi, şi a rădica pe cei socotiţi slabi 
gi smeriţi.

Bine cjicea Psalmistul împărat David, 
înainte de Christ cu 1016 Ani : „Domnul 
stă înprotiva mândrilor, iar cellor smeriţi 
le dă dar“ .

Avis înfumuraţilor şi Ateiştilor de la fine
le secohduî al X lX -a  şi a secolilor viitori!—

Proclamaţia Domnitorului adresată din 
Bulgaria la ” 4“;'; 1877, câtre naţiune fu

* A se vedea pe larg în voluminósa şi me- 
ritósa Operă întitulată: „Luptele Românilor“ în 
resbellul din 1877—1878 de T. C. Văcărescu, co
lonel în Reserva Armatei. Operă încununată de 
Academia Română.—Bucuresci 1887.

subscrisă de Domn, gi contra-semnată de 
Miniştrii: I  C. Brătianu, M. CogălnicSnu, 
P. S. Aurelian, O. Chiţu gi I. Cámpinénu.

Astfeliü dérá Românii aü trecut Du
nărea, aü fost Aliaţii ogtireî Russe prin 
convenţiune: câci Rusia recunoscu acum 
ogtireî române deplină paritate cu oşti
rea imperială, şi obiectul negocierii între 
ambele quartire generale, atât a repre- 
sentatulul Ţerrei pe lângă Guvernul Ru
siei, General Principe Ión Ghica cât gi 
prin Şefii Statului major respectiv al fie
cărei armate: Generalul Nepokoitchiski 
de o parte gi Colonelul Slănicenu de alta; 
gi acest din urmă însoci într’adins întru 
acésta pe Preşedintele Consiliului de Mi
niştri al României, D-l Ión Brătianu la 
quartirul împăratului Alexandru gi al 
marelui Duce Nicolae. Aceste negoşieri 
avéü a fi supuse apoi sancţiunei Dom
nului Românilor.

Românii aü dovedit că ei sciü a se 
lupta cu vitejiă, şi acésta în tóté luptele 
ce aü luat parte Românii a constatat’o 
gi Delegaţii pressei internaţionale, prin 
ţtiare gi scrieri speciale mai tánjiü, cätü 
gi Ataşaţii militari ai puterilor eüropene, 
cari asistaseră la bătălia de la ,,

Colonelul francez Gaillard, atagiat mi
litar al Franciéi, întreba pe un Adjutant 
al împăratului Russieî: „Aţi fost să ve
deţi Batteriile Românilor ? Eű viü de la 
denşiî şi am fost cu deosebire mirat de ce 
am véd/Ut; dér ce am observat mai ales este, 
îndemânarea şi priceperea cu cari şefii lor 
de baterii, cari adessea nu sunt de cât Lo
cotenenţi, îndeplinesc missiunea, ce la D-v. 
Ruşii, este generalmente încredinţată Offi- 
cerilor superiori, Comandanţi de batterii. 
Veţi vedea că aü să fă  sdravenî micii Ro
mâni.

Şi nu înzadar, legendariul Dorobanţ 
Peneg cânta voios :

„Din Câmp, d’acasă, de la plug 
Plecat-am astă veră,

Ca să scăpăm de Turci, de jug, 
Sărmana, scumpa Ţerrät,. “

Coragiul Românilor este exemplar. A- 
supra întăririlor gi Oragiului Plevna în
cepură de odată a tuna 168 tunuri ru
sesc! gi române. Din trupele nóstre, cu

I
20,895 18
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Maiorul Candiano-Popescu A. înfrunte, 
intrâ în redută, şi Soldatul Grigore Ión, 
ajutat de Sergentul Stan G-eorge şi de 
Caporalul Nică Yasile, câte’şi trei din 
Batallionul al 2-lea de venători, luară un 
stég şi Turcii lăsară la Redută 5 tunuri. 
Mórtea eroică a Maiorului Şonţu şi a 
Căpitanului Valter Märäcinenu fu mult 
regretată.

La bătălia asésta, făcută sub ochii Im- 
păratulni Alexandru II-lea, acesta afirmă 
valórea armatei Române prin Rescriptul 
următorii! :
înălţime! Sélle Domnului României.

Gorny-Studen 5 Septembre 1877 la Poradim.

„Trupele Române, unite, cu acellea alle 
Armatei melle, puse sui Comandamentul 
Inâlţimeî Vóstre, aü dat 'în dillele de 30 şi 
31 August, dovedi de eroică vitejia, sub cel 
mai omorítoríű foc al vrăjmaşmluî.

Dorind a consănţi amintirea acestei fră
ţii de arme, am conferit Inâlţimeî Vóstre 
Ordinul Sf. George, alle cărei semne Vi le- 
am înmanuat. Rog pe înălţimea Vbstrâ a 
priimi assigurarea sincerei melle iubiri.

A le x a n d r u .

împăratul apoi a trimis prin Adjutan
tul séü, Contele Ungern-Sternberg a 4-a 
Classă a Ordinului Sf. George, Genera
lului Cernat, comandant al Armatei de 
operaţiuni române şi Maiorul Candiano- 
Popescu, care intrase în reduta turcéscá 
în fruntea batallionului al 2 -lea de ve
nători priimi aceiaşi distincţiune. Ase
menea mai mulţi Comandanţi şi Officeri 
Români, fură onoraţi cu differite Ordine. 
In fine, Ţarul, spre a dovedi stima sea 
armatei Române în întregul ei, ordona 
a se distribui în batalliónele, escadrónele 
şi bateriile române 150 Cruci alle Or
dinului Sf. George.

Victoria şi bravura acestor decoraţi,ne 
dete Independinţa Ţerreî, Corona de oţel, 
făcută din tunurile turcescl şi Regatul, 
şi în fine, faima în totă lumea, despre vi- 
górea poporului Român şi eroismului lui.

Ori pe unde se afla suflare románéscá, 
era animată de spiritul marţial, făcendu- 
se sacrificii şi adunându-se ajutore pen
tru oştire. Domnul Ţerreî, Carol I-iü, co

manda oştirea; Dómna României con
sola şi lega ranele răniţilor ; femeile ro
mâne fácéü serviciu în spitalele răniţilor ; 
fruntaşii naţiunei punéü ofilande gene
röse pe Altarîul Patriei ; Commerciul, 
Industria, Arta, Clerul şi Sciinţa alerga 
să depuiă Talantul. Din Palat până la 
Colibă o iubire însocea oştirea şi ruga 
Ceriul, ca sâ-î dea victoriă contra pă
gânilor.

Nici fraţii noştri din Transylvania nu 
aii rămas mai înapoi cu offrandele, pen
tru oştirea Română în timpul Resbeluluî.

Iată un fragment dintr’o Epistolă cu 
Data din 12 Decembre 1878 a D-nei E- 
milia Ral/iă din Torda ce am primit.

Torda 12 Decembre 1878.
Stimatul meü Vérül

Am fost midt ocupată cu collectele pen
tru ostaşii României, apoi cu o Loteria tot 
în acest favor, cu care însă am avut midte 
neplăceri, fiind poprită de către Poliţia lo
cală ; a trebuit să recurg pe la Ministerin, 
de unde abia de câit-va timp am priimit 
concessiunea, aşia în cât eü abia putuiü 
trimite resultatid înainte cu 4 septemănî, 
D-luî Dimitrie Ghica la Bucurescî.

Am publicat despre acesta în „Gazeta 
Transylvaniei“ şi „Observatoriul“ . . .

Emilia Eaţiii.
In aceşti doui ani, nici Ploieştenii nu 

aii stat cu mânile în sînii, şi mai cu séma 
ei, cari tot dauna, când este vorba de a- 
părarea Patriei şi luminarea poporului, 
sunt cei d’ântâiii. Străbunii lor aü dat 
probe evidente.

Me voíü mărgini dóra a da pe scurt 
ce aü făcut Ploiescii, faciă cu resbellul 
Russo-Romano-Turcü.

Junimea comercială d’aicî, nu s’a lăsat 
a fi nemişcată de frumósele simţimente 
patriotice.

Să formâ o Societate de 60 Membrii 
juni Commercianţi, cari desfăşiurară un 
zel exemplarlü la collectarea de celle ne- 
cessarii pentru bravi noştri luptători.

Pe lângă cotisaţiunea lunară ce ’şi-a 
impus benevol fie-care, activitatea tuturor



era lăudabilă, între cari se distingea ju
nele Zacharia Nicolaü de la Librăria Cár
ján, prin zelul de care era bine inspirat.

Acâstă Societate a priimit şi din Tran- 
sylvania ca offrande 177 coţi de pânză, 
1 0  şervete, 1  cér§éf şi 10  straie; iar din- 
tr’o representaţiune teatrală a adunat 
2 10  lei.

Societatea a trimis la Bucuresci în luna 
dintáiü încasaţi, 1224 lei 25 bani; în a 
doiia lună 1379 lei 55 bani; iar în luna 
a 3-a a depus la disposiţiunea spitalului 
răniţilor sosiţi în Ploiescî 400 lei şi cele 
10 straie priimite din Transylvania.

Acestă jună Societate prospera, gi a 
durat până când brava nostră armată s’a 
reîntors de pe câmpul de onóre la că
minul ei, aducând cu sine tropheele vic
toriei gi Independinţa României.

Cine nu tresălta de bucuriă când afla, 
că brava nostră armată da lumii dovedi, 
că înţelege ce va să <jică a lupta pentru 
independinţa Patriei ? Cine nu se bucura, 
când bravura Armatei nóstre era lăudată 
gi admirată de potentaţii Eüropei gi de 
celebrităţile ei militare, când chiar ve
teranul de la Caprera o felicita gi o în- 
corajâ printr’o Telegrammá publicată 
prin tóté Diareic din Italia ?

Iată coprinderea ei :
Caprera 8 Octombre 1877.

„Descendenţii vechilor nóstre Legiuni, 
Românii, se luptă astäcji cu eroism, pe ţăr
murile Dunării pentru independinţa Iar.— 
îmi pare că este bine a face să se audă o 
applaudare dinpartea Capitalei vechii lumi, 
şi a Italiei întregi, îndreptată valorósélor 
nóstre rude.

G. Garibaldi. m. p.

Ploiescenii în timpul resbelluluî a avut 
de óspe pe M. S. Alexandru II-lea, îm 
păratul Russiei; pe Moştenitorîul Tro
nului (Tatăl decedat al actualului Ţară); 
pe marele Duce Nicolae, apoi pe tóté so
mităţile militare gi politice russe, ce în
soţea pe împăratul gi suita Sea.

Ploiescenii a înfiinţat spital pentru ră
niţii ce eraü aduşi de pe câmpul de o- 
nóre ; Iar Dómnele Ploîescene servéü cu

rondul în spital pentru alinarea sufferin- 
ţelor celor răniţi.

Toţi eraü într’un cuget; toţi rugaü 
Ceriul pentru învingerea inemicului; toţi 
agteptaü căderea Plevneî, întărită for
midabil de neînvinsul Osman-Pagia, care 
în fine, tot trebui să cacjă în mânile Ro
mânilor gi Rugilor, gi să cedeze erois
mului ce nutresce Românul în piept.

Fie care Român, fie-care Ploiegten era 
animat de caüsa cea dreptă, de a Scăpa 
pe fraţii Bulgari de sub jugul turcesc; 
în pieptul fie-câruîa batea o ânimă care 
dorea, ca prin virtutea sea civică sâ ’gi 
înalţe scumpa sea Patria.

Pătruns de aceste simţimente sublime, 
Muza mea, care până acum mi se părea 
a fi blândă, acum vétjuiü figura ei trans
formată în seriosă gi învestmântată în 
costum marţial, stând impacientă de a’mi 
dicta Poemele următore :

4 A F R U N T A R II
Dulee-i versulü linü de dorü, 

Dulce-i glasulü de Amorü ! . . . 
Dér cându ginta e ’n robiă, 

Multü mai dulce ’mî pare mie 
Glasulü tristü de bătăliă.

Petru Dulfu.
(Amorü şi Patriă).

-Ls ragj copii ai ţărrei melle, 
Ne aflâmu în timpuri grelle, 

Priviţi ceriul ’năorat; 
Despre Nordü véntulü e rece, 

Despre Sudü fulgerulü trece 
Ca unü şerpe ’nfuriată.

Priviţi undele turbate 
Ale Istruluî ce bate

Ambii termi neîncetată: 
Cumű élű curge ’n turburare, 

Véntu-í face valulă mare,
Müge, muge desperată.

Iară câmpiile ’nvercfite 
Par’că staă neliniştite,

Par’ c’asceptn vr’ună uragană, 
Să le vânture frumăsetea,

Să le smulgă tinereţea 
Cu capriciu-i tirană.

Dragi copii ai României,
Voi, odrasla vitejiei,

Strănepoţi de herculani,
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Desceptaţi-vă din visuri,
Scăpaţi ţărra din abisuri

Ce-o ’ncongioră de mulţi ani.

Puneţi arma dreptü la umérü, 
Alergaţi în mare numără 

La fruntarii ca heroi.
Şi păziţi-vă moşia!

Scumpei mame România, 
Viitorulă sunteţi voi.

Priveghiaţi ca sentinele 
La munţi, rîurî şi vâlcele 

Toţi descepţî şi observaţi;
Spuneţi tuturor d’afarâ :

„Suntemă în a nostră ţâră“ 
Cu-arma ’n mână protestaţi.

Spuneţi să ne respecteze 
Dreptulă, şi să înceteze 

Ţărra a ne-o asupri;
Avemă străbuni în morminte, 

Avemű drepturi dinainte 
Pentru care vomü muri.

Iar’ de nu vorii băga ’n séma 
Vocea flilorii d’o Mamă

Ce ne chîamă s’o-apărâmă,
Atunci — ca viteji résboinici 

Să ne arătâmă destoinici;
Dără viăi să nu ne dâmă.

Astfelü aü fácutű străbunii 
Cándü duşmanii ca nebunii 

Ţărra nóstr’aü năvâlitu,
Ne-aă păstrat’o moştenire 

Ca sâ-î procurâmă mărire,
Ei acésta aü. dorită.

Plecaţi derű cu vitejiă 
Şi strigaţi ca să se scie,

C’aici în ţărră la noi
E unu poporă ce trăesce,

Ce trăesce românesce 
’Şi-are braţe de beroi.

Că ellă nu vrea ca să scie 
De câtă că-are-o România 

Şi-o protege Dumnezeu;
Că mai are-o puşculiţă 

Ce pe strâmta ei guriţă 
Varsă focă şi glonţul săă.

ORA SUPREMĂ.
Daţi íocü, luptaţi, viteji heroi, 

Câci Domnulü Carol e cu voi.
Carmen Silva.

(Paza Dunărei).

omnulă ţărrei la hotare 
Cu stindardulă desvălită,

Plecă afli, în fliăa mare,
Afli, cândă ora a sosită ;

Şi ostaşii lui résboinici 
Ilă aşteptă nerăbdători,

Sâ-’i arate că ’să destoinici 
D’a băga ’n duşmani flori.

Süsü, Români, cu vitejiă,
Salvaţi scumpa Româniâ.

Două secole trecură
De cândă gladiulă română

N’a atinsă cu-a lui bravură 
Carnea crudului păgână.

Afli virtutea strămoşăscă 
In Români a re’nviüétű,

Ş’acumă -voră să răsplătăscă 
Suferinţe ce-aă răbdată.

Susă, Români, cu vitejiă 
Salvaţi scumpa România.

Vodă Carol înainte
Vă conduce la resbelă ;

Voi că sângele ferbinte
V i’lă vărsaţi cândă flice Ellă.

Şi chiară Dómna Vă urrnăză 
S’aline rane de feră,

Vine şi Vă consolăză
Ca ună Angeld de la Ceriă.

Susă, Români, cu vitejiă,
Salvaţi scumpa România.

Spada nostră strămoşăscă 
De doui sec’li-a ruginită ;

Faceţi ca să strălucăscă 
Prin victorii însutită.

Şi fiţi mândri ’n vitejiă
Câ voi sunteţi cei d’ântăiă

Ce călcaţi cu vijeliă,
Pe barbarii osmanlîi ;

Susă, Români, ferice fiă,
Scumpa nostră Româniâ.

Preste Dunărea bătrână
Treceţi astăfli toţi cântândă,
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Si cu armele în mână
Fulgeraţi, mórtea ’nfruntândii. 

Voi, cu Domnulă vostru june 
Şi vitézü, înaintaţi ;

Vocea vostră să răsune
Din Balcani pân’la Oarpaţi. 

Süsü, Români, cu vitejia,
Salvaţi scumpa România.

Pe la Dunăre din locuri 
Trăsnetele se ’nmulţescii,

Şi din gurile de focuri 
Fulgerile se ’ncrucescă.

Munţii tremură, se ’nfiorâ,
Tóté vâile răsună,

Câci voinicii mergă să moră,
Cu păgânii î ’şi răsbună.

Susă, Români, cu vitejiă,
Salvaţi scumpa Româniâ.

Pui de lei ai României, 
Strănepoţi ai lui Traîană, 

Ştergeţi pata letargie!
Acji, cu braţu-vă romană. 

Faceţi astăcjî ca să sbóre 
Faima vostră depărtată,

La duşmanii de sub söre 
Ce pe voi v ’a insultată. 

Şi-arătaţi că ’n vitejiă
Românulă să mórá scie.

Voi viteji, voi bracji ai ţârrei,
Ce la lupte alergaţi,

Ce ca valurile Mârei
In păgâni vă aruncaţi ;

Fraţii voştrii vă privesce
Cu mândriă ’n peptulă loră, 

Cumă luptaţi eroicesce 
Pentr’ală patriei amoră.

Susă, Români, cu vitejiă,
Salvaţi scumpa Româniă.

Voi ce mergeţi înainte,
Dăc’aţi sei, voi aţi sălta; 

Dăc’aţi fi voi la morminte 
Aţi avea ce asculta.

Moşii voştrii acţi tresare 
In ţărâna loră, vă4ăndă 

Că nepoţii, cu focă mare 
Luptă ca ei ore cândă.

Susă, Români, cu vitejiă 
Salvaţi scumpa Româniă.

Voi bătrâni, albiţi de (file, 
V ’aşteptaţî la sărbători;

Şi voi d’albeloră Copile 
Preparaţi cununi de flori.

Iar’ voi, Mameloră duióse, 
Ce-aţi dată patriei eroi,

Bucuraţi-vă voióse
Câci veţi scăpa de nevoi.

Şi voi Maici, din monastire, 
Faceţi rugi pentru oştire.

Ora iată e sosită,
Flamura s’a înălţată;

Stăua ţerreî strălucită
Susă pe ceriă s’a arătată.

Vodă Carol îşi conduce 
Astâcji bravii lui oşteni

Ca să lupte pentru Cruce 
Ca şi la Călugăreni.

Astâcţi flamura română
S’a ’nfiptă în ţărră păgână.

Români! Ora e supremă, 
Aveţi ânimele susă!

Lepădaţi ura estremă,
Ce popóre a distrusă.

Acu-i timpulă de mărire, 
Alergaţi tineri, bătrâni,

Şi ca fraţi într’o unire
Să învingemă pe păgâni.

Susă, Români, arma la braţi, 
Patria vă apăraţi!

Trupele Române deveniră conluptă- 
tóre egale prin alliantâ cu trupele Russe 
contra Turcilor. Elle trecură Dunărea ru
gate de Marele Duce Nicolae prin ves
tita Tellegramă. Trompeta resbelnică ră
suna pe Câmpiile Bulgariei; Tunul ro
mânesc scuipa foc asupra fortificaţiilor 
Plevneî, şi Curcanii deveniseră Şloîmi de 
munte pe Redutele Griviţeî. Domnul Ro
manilor era Comandant suprem dl Armatei 
de Vest, compusă de trupele române şipreste 
două Corpuri de Armată rusiscă; în Pro- 
clamaţiunea sea de la Paradim din 
1877 d/ice: „Români ! nu ambiţiunea perso
nală, nu pofta de gloriă séú de cuceriri ne 
scote din posiţiunea defensivă. Bulgaria este 
pustiită; populatiunile ei creştine sunt date 
pradă crudimeî hordelor nedisciplinate ale 
Asiei! resbelid de esterminaţiune este de-
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clarat la tot ce portă numele de Creştin. 
Şi apoi noi Românii nu suntem Creştini ? 
Aü interesele orientale nu ne privesc şi pe 
noi ? Trebui-va ca pururea să ne recţimăm 
pe imerile altora, şi nici odată să comptâm 
pe propriile nóstre forţe, pe propria nostră 
vitalitate 91,

Aurind citindu-se asemenea cuvinte

de patriotism, aü nu gi orbii ar lua parte 
la asemenea luptă ? Am publicat dér în 
„Flori de pe Carpaţi" urmetórea Poemă 
intitulată „Orbul şi Resbellul“ şi împăr
ţită în 3 părţi: I. Resbelul. II Crucea rogiă 
şi III Margiul Bravilor, din celle doué, 
părţi dintáiü urméza câte-va strophe :

|Dr b u l ü  ş i  Ja e s b e l u l ü

Dati’raî îndrasneţele accente alle trompetei rés* 
boinice : acelle trufaşe accente, care facü să tresară 
resboiniciî şi reaprindü foculii luptelorO.

Camoens.
Chiaru uviaşiulu Tstru, pe care nu ’i întrece 

A Cilului lărgime, acuma se sbârcesce 
Sub viscolii de erivétü, şi-aibastrele-î talazuri 

Să fac o seortă tare. şi pe furişiO sub densa 
Să scurge ’n toiul Mărei prin celle multe guri!

(B. P. Hăşdâu).
(Ovidiü la gurile Dunărei.)

E ESBELULÜ
A ! Ce simţ? Vaiű, simţ dögére! A h! Ce-aud ? O detunare!

De ce trompetta răsuna c’unü alarm îngrozitorii! ? 
Spuneţi-mi, o spuneţi iute, ce-î acéstá aler’gare,

Ce produce ’n al meu suflet o récélá, un fior?

Spuneţi, fraţi Români, cu toţii, ce-i acesta uruială 
Ce cutremura pământul ca vulcanul furios ? 

Ce’stt strigările ’nmiite cu atâta nesfiólá ?
Ce e pulberea şi fumul ce mé ’nnăcâ-aicea jos ?

Eu sum orb. O fi resbellul ; o fi visul meii d’odată?
O fi lupta causei sacre ce de mult o aşteptam? 

O fi cflua răsbunâreî naţiunei insultată ?
O fi ora cea din urmă a Osmanului infam ?

Ah, de ce nu am putere să iau spada romănâscă
Să mă pun în rând cu fraţii, şi cu braţu’mi erculan,

S’arunc spaimă între horde cu tăria vitejască
Şi s’arât ce este Orbul când apucă pe duşman.

Să arât măcar acuma ce-i Românul în turbare,
Când la Drepturi ílű. atacă din Balcan şeii din Carpat;

Şi când Carol-Vodă ’M chiaină să ia arma la hotare 
Unde mână Lui augustă stégül ţărrei a ’nnălţat.

Fraţi! Aduceţi-mi stindardul, ah, stindardul ţărrei melle,
Ca să ’lü strâng la peptu’mi tare, ne’ncetat ca sá’lü sărut;

El e fala României; el acum în timpuri grelle
E Symbol d’Independinţă. Stég Român, eü te salut! —
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Ah, aduceţi-mi o armă s’o apuc ca’n nişte cleşte,
S’o sărut, şi la cătare s’o pun drept câtre duşmani;

D é r ........... eü uitü că n’am vedere ! Da-voiü dér cu ea orbeşte
Ca să tremure duşmanii din Carpaţi şi din Balcani. —

II
CRUCEA ROŞIA.

Despre culmea carpatină şi cât ţine şiru-î mare,
Şi cât curge vechiul Istru până intră în Eüxin,

Simţ că bate un vént dulce, simţ că esre o mişcare,
Un current întins electric; simţ c’ atinge al meii sínü.

Şi-adierea ce-am simţit’o e întinsă ’n depărtare ;
Tisa, Mureşiul şi Crişîul nu’sü străine d’ástü avént;

Dér Tarnăvile cum curge ! Apoi Someşiul cel mare — ! 
Cernăuţul cum murmură, când adie un mic vént!

Şi currentul de vént dulce e întins şi mai departe:
Pe la Sena, pe la Tibru şi chiar Tajo-a tresărit;

Apoi Vardar ce se vérsá într’un Golf dintr’altă parte,
P ’ unde ’sü fraţi dintr’o tulpină — şi el ac|i e limpezit.

Ore ce-i astă mişcare ? — E, câ’n Sud, în creştinime,
S’aud ţipete şi valuri, rânî, ruine, ferii şi fo c ;

Şi eü, vaiü, eü n’am vedere, trăiesc în întunecime,
Mé ’nvértesc şi nu sciü unde, nu sciü care-i al meü loc ! —

D ó r ...............o voce de femeiă — un accent de consolare
In acest moment pătrunde până la urechîa mea :

„Surióre,“ (ţice vocea, „voi din Dacia traiană,
Fiii voştri cu-arma ’n mână, ei la luptă aü plecat;

Trecu Dunărea să ’şî verse ’n Dacia — aureliană 
Preţiosul sânge nobil pentru fraţi ce-î aţi uitat.

Curénd, scumpe Surióre, luaţi rânile ’n căutare,
Conservaţi ástü sânge nobil, Dómna Térré, e cu voî;

Ea-î model de caritate, angelul de consolare,
Mama celor-ce vărsă lacrămî, geniul bun pentru heroî.ii —

Şi ’ncetâ vocea d’ odată . . . .  Era ţ)ina carpatină,
Din â’stu timbru de ’ncântare o putere s’a simţit;

Câcî din Tisa pân’ la Nistru şi-ori unde-i ginta latină 
Ca prin firul cel electric, ânimele-afi tresărit.

A<ţî poporul, naţiunea, pun offrande pe Altare;
Iar’ matrónele române sé întrec a le-aduna;

Chiar junimea stúdiósa ’şî-offeru premiile, care 
Priimite recompense, la răniţi vor a le da.
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Din Palat pân’ la colibă o Iubire însoţesce
Pe Armata României ce ’şi dâ peptul ei de ferii!

Şi férréna strămoşescă saltă astăcţi românesce;
Naţiunea îşi înalţă rugăciunea ei la Ceriu.

Dór un Orb . . . .  ce póte face, când el n’are nici vedere, 
De cât numai un foc sacru ’n peptul lui ce e arfiénd ? 

Condamnat la nevedere ca sâ suffere ’n tăcere,
El s’aşteptâ la victorii cu ostaşii ’n Marş cântând:

III
MARŞÎUL BRAVILOR.

La arme ! fraţi, la arme! Trompetta a sunat: 
Români, stindardul ţârrei acum s’a înălţat;

Acum ori nici odată, în Marşiă să ne grăbim, 
Duşmanul la hotare cu arma sâ’l poprim.

Umbre străbune,
Geniuri bune,
Să ne ’nsoţiţi ;
Braţul ne-i tare,
Scopul ne-i mare,
Cu noi să fiţi.

La lupta, fraţi, la luptă, năvală în duşman,
Sâ-i arătâm că suntem urmaşi ai lui Traian.

Cu Carol-Vodă ’n frunte viăeţa ne-o jertfim,
Câci pentru Ellă şi Ţârră voim ca să murim.

Umbre străbune, etc. etc.

Cu spada strămoşîescă în vigurosul braţ
Din jugă voimii să scape iubiţii noştri fraţi ; 

Ajungă-le sclavia sub jugulü celű barbară,
De secoli b0ă paharulă robiei cu amară.

Umbre străbune, etc. etc.

Plecaţi-ve cerbicea voi cari ve siliţi
Sâ stingeţi nemulă nostru ce vreţi sâ ’lă nimiciţi. 

Românulă este mare, e nemă de Impârată,
Şi ţerra moştenire străbunii ne-o-aă lăsată.

Umbre străbune, etc. etc.

Cu toţi dâră înainte, ’nainte ia duşmani
Sâ arătăm la lume că suntem toţi Romani:

Că pentru fiii noştrii noi sângele versâmă,
O ţârră gloriósá voimă să le lăsâmă.

Umbre străbune,
Geniuri bune,
Sâ ne ’nsoţiţi ;
Braţul ne-i tare,
Scopul ne-i mare,
Cu noi să fiţi,

NB. Aceste Poeme marţiale au fost trimise M. S. Domnului 
Carol I  în quartirul general din Bulgaria. —
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Tot în timpul resbellului, pe la început 
şi mal în urmă, am publicat sub pseudo* 
nymele: „Eremitul din Carpaţi“ şi „Zan- 
tip“ în piariul „Telegraphul“ din Bucu- 
resci câte-va Articole relative la resbellü, 
pe care ie public cu plăcere, amintindumî 
de acelle timpuri, pe când Românii noştri 
avóü să jóce un rol important pe scena | 
lumii, şi să se facă cunoscuţi şi admi- j 
raţi de tótá lumea pentru bravura şi e- 
roismul lor.

Ploescî 12 Iunm 1877.

Meditatiunî.*

Curge Dunărea, curge lin, dér turbure.
De la Yărcîorova până la gurile ei, 

pe malul stâng statt gata fiii României, 
gata de luptă spre a’şi apăra moşia stră
bună.

Pe malul opus, trupele victoriosului 
Padişah, celui fâră victoriă, statt aseme
nea aşteptând limpezirea undelor, care 
preste câte-va Zihe se vor roşi de sânge.

Pe ambele ţermuri alle bătrânului Da- 
nubitt, domină acum o tăcere profundă, 
o tăcere sepulcrală, liniştea care precede 
furtuna. —

Despre Carpaţi se aud insulte într’o 
limbă armoniosă ca sunetul clopotului 
dogit, unde principiile de neumanit&te 
alle Osmanlîilor în creştin aţi, séü mai bine, 
alle creştinilor turciţi, sunt la ordinea 
Z-illei.

Aceşti descendenţi ai lui Attila cheu : 
Rânile fraţilor nu trebuesc vindecate de 
fraţii lo r ; sângele colcăind din rane nu 
trebuesce poprit; consolaţiune sufferin- 
dilor nu trebue dată; contrastul acestor 
fapte reclamate de umanitate, sunt crime, 
executarea lor sunt virtuţi de morală a- 
siatică. Frumóse principii, demne de cei 
ce le profeséza.

Astfelíü dér: Caritatea Creştină este 
o crimă de les-Divinitate ; Patriotismul 
este o crimă de les-Naţiune la înpinte- 
naţii de preste munţi.

Iataganele başîbuzucilor fac ranele, iar 
răutatea osmanlîilor încreştinaţi nu per- 
mitte alinarea durerilor şi vindecarea câr- 
nurilor rupte.

Secole al XIX-lea ascundeţi facîa în

mâni de ruşinea lor ! — Bratjii Rusiei şi 
ai României aşteptă lupta. Furtuna nu 
este departe.

Sângele va curge ; focul va arde ; sabia 
să va îneca în sânge, şi victimele desti
nate a cădea, vor cădea ; unele nu se vor 
mai scula de jos, dór altele vor fi ridicate în 
sus la vitteţă de plăpândele mâni pióse 
alle fiicelor României.

Da ; fiicele scumpei nóstre Patrii lu- 
creză, lucreză cu bărbăţia. Simţul patrio
tismului vibreză în ânimile lor caste; vocea 
carităţii creştine străbate totpămentul Da
ciei şi încă şi mai departe. Alpiî, Ape- 
niniî şi chiar Pirineii tresar pe neaştep
tate ; piscurile lor privesc cu iubire fra
ternă spre fratele lor Garpat, spre locul 
unde Architectul Apolodor în anticitate 
construi podul lui Traian preste peptul 
anticului Istru.

Crucea roşia, acest Symbol bine-făcă- 
toritt al umanităţii, al pietăţii creştine se 
mişcă, s’a pus pe lucru. Chiar şi cătunul 
cel mai umilii scie că vom avea martiri, 
martiri ai Patriei române, socii şi fiii 
noştri.

Comitete pentru martirii Români, pen
tru cei ce vor cădea în luptă să înfiin- 
ţ0ză în lungul şi latul ţerrei, a scumpei 
nóstre Patrii. Geniul României adormit 
de secoli s’a deşteptat; femeia Română 
astăzi, când tunul va bubui, va striga: 
Victoria! şi pe când braţîul sociuluî ei, 
al fratelui ei, va arunca cu arma spaima 
în păgâni, ea, ea cu o furiă va alerga pe 
câmpul luptei spre a da ajutoritt vuln- 
ratului; spre a da un ultim cuvânt con
solatorii! espirânduluî.

„Suflete al meü! Decă cugetările télé te-a 
obosit; decă passiunile inemicilor tei te-a 
indigna t, întorceţî privirea spre partea unde 
şi copiii dau semn de viueţă naţională şi 
consolézá-te un moment! —

Am asistat în Ploiesci la un Concert 
de bine-facere la Pensionatul „Familia“ , 
în favórea răniţilor Români.

Direcţiunea acestui Institut a dat un 
frumos essemplu de morală christiană 
Elevelor ce frequentézá Institutul.

Părinţii presinţî eraţi mândrii şi emo
ţionaţi de sărbătorea fiicelor lor pentru 
scop caritabil.

14 !|
i

20,395
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Armoniósele piese classice executate 
cu atâta precisiuue pe Piano ; declama- 
ţiunea Poesiilor naţionale: „Stéua Ro
mâniei“ , „Balcanul şi Carpatul“ apoi Im
nurile „La Romania“ şi „Domnul Tudor 
cântat j în Chorü de Eleve, a delectat 
sublim pe publicul ales asistent, a stors 
lacrămî.

Privind la aceste Eleve laborióse pe 
câmpul Artei, ţi se părea ca le ve<ji cu 
ochii imaginaţiuneî legând ranele fraţilor 
lor pe câmpul luptei. Onóre lor!

Totul era sublim.
Şi apoi când se vede atâta entusiasm 

şi patriotism în ardenţele pepturi alle Ma
melor române şi fiicelor acestora pentru o 
cafisă atât de sântă, pentru salvarea Pa
triei, mai póté România să despereze?..... !

Eremitul din Carpaţî.

Meditaţiuni şi Impresinnî.
In August 1877.

Adese-ori stafi şi cuget asupra epoce- 
lor prin care a trecut ţerra nostră, şi nu 
mă pot mira îndestul, cum a putut stră
bate cu fericire până astăţjl printr’atâ- 
tea obstacole, şi cum a putut scăpa de 
cursele ce i se pusesse în dilferite tim
puri de inemicii ţerrei.

Cugetam adese-ori, ce fel de bărbaţi 
vor fi fost străbunii noştri, cari aü illus- 
trat paginile Istoriei nóstre cu faptele lor 
patriotice şi pióse, pentru înălţarea Na
ţiune!, pentru conservarea Religiunei.

Meditam apoi câte odată, deră cu în- 
doüéllá, decă va mai veni vr’odată tim
pul ca sâ se dovedescă, câ sângele acelor 
glorioşi giganţi, de cari tremurau, atunci 
Turcul, Ungurul şi Polonul nu s’a sub
ţiat ; şi decă în braţele Românului de 
astăzi circulă tot acelaşi sânge nobil şi 
plin de vifieţă: sângele ferbinte de la 
Baia, de la Călugăreni şi de la Dumbra- 
va-Roşiă.

Pe cât amintirea acelor scumpe suve
nir! mé învioşîa, pe atât trecutul cel mai 
apropiat de epoca nostră presentă me 
descoragia; câci, vexând lupta interioră 
de partide, nu’mi venea să cre<ju la re- 
învifierea virtuţii romane atât de glori- 
osă ca cea înainte cu 200—300 Ani.

Dér eram încellat. M’am convins mai în 
urmă, câ simptomele vitejiei străbune nici 
odată nu a încetat din peptul Românului ; 
focul patriotismului nu era stins de tot, 
ardea ca sub cenuşiă ; Românul era tot 
Român, atât numai, că nu sosise timpul.

Căutam câte odată a afla vre un semn, 
care sâ me convingă, că simţul de amo
rul Patriei manifestă vre o simptomă, 
care sâ’mi dea vr’o raţliâ de speranţă, câ 
vr’o dată să va întămpla ceia ce dorém, a- 
dică : impulsiunea spre fapte de vitejiă; şi 
urmâtorea împrejurare mé convinse, că le
giunile lui Traian, aduse la ţermul bătrâ
nului Danubiü, aü încă sângele aptă pen
tru atari fapte de eroism. —

Era în 13 August 1877, când mé reîn- 
torcem de la Giurgiu, unde căllătorissem 
numai de plăcere în vacanţia cea mare, 
spre a vedea cu ochii ceia ce nu văijus- 
sem încă: Ţermii Danubiului.

Decă ’mî aduc bine aminte, callea fer- 
rată de la Gíürgiü la Bucuresci, nu scifi 
din ce cafisă nu era încă în circulaţiune, 
şi Diligenţa era miţlilocul de comuni- 
caţiune.

Căutam un loc în Diligenţă spre a mé 
reíntórce la Bucuresci. Diligenţele câte 
erau, fură tóté ocupate. Intemplarea făcu j 
ca să iafi loc — prin midilocirea Şefului 
Staţiei d’atunci, D-lfi Fior — în cupeul 
ocupat expressfi de familia Generalului 
Ylădoîanu, care se reîntorcea de la bâile 
din străinătate.

Bătrânul General era bine dispus în 
conversaţiunea ce ţinem cu densul gi fa
milia sea, şi acésta provenea mai mult 
din bucuria ce avea, câ a mai pus pi
ciorul pe pămentul Patriei séle.

Conversam şi una şi alta.
Intre altele i aduseifi aminte, câ în 

Anii trecuţi fiind la Braşîov, a asistat gi 
D-sea în Salonul Gymnasiului român la 
prima şedinţă a Adunâreî generale a So
cietăţii Transylvane pentru cultura po
porului român, gi asculta la Discursul 
prin care Protopopul Ioan Popasul sa
luta de bună-venire pe Membri Societăţii, j 
veniţi din tóté părţile Transylvanieî gi 
Ungariei la acestă Solemnitate. *

Era însocit de D-lfi Robescu, fost Ju-
* A se vedea la Cap. VIII, pag 24.
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decătorîu la Ploîesci, §i eü eram lângă 
dengil.

Figura imposantă gi frumosă a Pro
topopului Popasu; elocinţa sea puter
nică de mare oratoriă; vocea sea sim
patică, făcu pe General, ca tare emoţio
nat, să se adreseze către D-lü Robescu 
şi aufţiiu cuvintele următore :

„Om un asemenea Preot înainte, avénd 
crucea într’o mână şi sabia într’alta, te duci 
orbesce în contra inemiaduî“ .

Generalul ’gi aduse aminte de aceste 
cuvinte gi i plăcu acesta amintire, ad
mirând coincidinţa ce avu loc de a face 
cunoscinţă cu mine.

Din conversaţiă în conversaţiă ajun
serăm la Călugâreni, locul unde odinioră 
Semiluna păli înaintea Crucii.

Mi se presintâ în memoriă Anul 1595. 
(jiüa de 13 August. Era nópte gi luna 
pe ceríü era plină în totă majestatea ei.

„Domnide General" i cjisseîu eű, „ne a- 
flâm într’un loc însemnat şi în nişte mo
mente analoge cu acellea, când Michaiă 
Bramd era prin acest locă chiar în acéstd 
di de 13 August, înainte cu 282 Ani, şi 
pe care nemuritorul Poet Dimitrie Bolin- 
tineanu le cântă cu versurile acestea;

„Ca un glob de aur luna strălucea,
Şi p ’o văile verde oştirea dor mea A 

nu este aşia că locul în care ne aflăm este 
forte important ?“

Bătrânul General, emoţionat de cuvin
tele melle, ’mî întinse mâna gi ’mi o strân
se tremurând, fârâ se potă a pronunţia 
măcar un cuvânt.

Singurul răspuns fu ştergerea a două 
lacrămi ce-i picâ din ochi. — Nu voiri 
uita nici odată acea nópte frumosă pe 
care luna plină pe senin o transformă 
ca în lumina (jillei.

De la scena ce am narrat, ’mî am for
mat ideîa, că sângele Românului se a- 
prinde chiar în braţe bătrâne, îndată ce 
atinge cineva córda patriotismului.

** *
Să trecem acum la braţele tinere.
Rahova gi Griviţa de lângă Plevna ne 

spun ce pot aceste braţe. Ne térném la 
început că lipsa deprinderii să nu aducă 
gi lipsa coragiului.

Ne asurtjissera batjocurile străinilor ; 
dór frumosă şi brava opincă, condusă de 
coragîul nobililor fii ai României le as
tupară gurile ; iar vitejii noştri „Roşiori“ 
gi „Curcani“ le aruncaseră ţărrănă în 
ochi de pe redutele asaltate de la Ra- 
hova gi Griviţa. I orbiră, i ameţiră !

Din sângele lor va appărea Indepen- 
dinţa României.

Cugetam la ijîha luptei înverşunate, 
din °/21 Noembre în urma câreî,la 12 ore, 
Detaşamentele Generalului Rus Mayen- 
dorf gi alle Colonelului Slănicenu intra ü 
în Rahova despre Vest gi Est. Eram sin
gur în camera mea şi giueratul puterii 
aburului de la Gara nostră ’mi attrasse 
atenţiunea, ’mi întrerupse cugetarea în 
care mă aflam aprofundat.

Era pe la 5 ’ /2 ore post-meridiane, şi 
era Duminecă.

Ya fi lume multă la Gară ca de ordi- 
nariü în fjille de sărbători, îmi dicem 
eu.— „Să mergem la Cară“ mă adressaiü 
câtre un Amic, care tocmai intra în ca
mera mea.

„Sum de acord“ , răspunse Amicul meü, 
gi plecerăm „per pedes Apostolommá

Apropiindu-ne de Gară, ne văzurăm 
órecum amăgiţi, câcî lumea adunată a- 
colo începu a se reîntorce spre Oragiü, 
şi giueratul maşinei cu fumul ei negru 
ne făcu să privim trenul, care plecând, 
fugea cât putea, gi pare că ne <jicea : 
„ Vaţî deşteptat pi’ea tărdiu, Domnilor!“ .

Décá nu ar fi fost timpul agia frumos 
póte că imitam şi noi pe cei ce să gră- 
bóü spre casă ; dér farmecul luneî pline 
ce stetea pe ceriu mândră gi majestosă 
ne făcu de a ne mai preumbla ca vr’o 
30 minute pe Peronul Gârei, unde mai 
rămăsese abia vr’o 15—20 persóne.

Amicul meü ’mi declarâ câ-î este frig. 
Ne decisserăm a intra în Restaurantul 
Gârei ca să luâm câte o cafea négrá spre 
a ne mai încălcji*

S’a <jis gi s’a făcut.
Aflarăm înăuntru pe D-lă Prefect gi pe 

D-nii Doctori: Pappa şi Trandafirescu, cari 
conversaü împreună. Eraü gi câţi-va din
tre officianţiî Gârei.

Bănuirăm că presenţa D-lor aici tre- 
bue să fiă sosirea vre-unui tren cu ră-
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I uiţi Români. Ne informarăm şi nu ne 
încelassem. Ne decisserăm dóra de a’lü 
aştepta.

Preste o oră şi maî bine, se au<ji a- 
fară semnalul sosire! trenului.

Eşirăm şi no! afară. Era lumină ca 
(Jiüa. Trenul se opri, şi toţi alergarăm 
sa vedem pe vitejii noştri, cari stropind 
cu nobilul lor sânge pământul de dina
intea formidabililor redute, se reíntorcóü 
victorioşi, dér vulneraţi, de glonţele ne- 

i înţelegetoriului Osman-Paşîa.
Doué fiinţe feminine cu şorţuri albe 

şi cu Crucea roşiă la braţii alergau de 
la un Vagon la altul, spre a întempina, 
a consola şi a încoragia pe răniţii pur
taţi de subţiori de bărbaţii ce se aflaü 
presinţî. Devotamentul femeii Române 
era aici representat prin D-nele: Maria 
Th. Vâcărescu şi Ecaterina O. Or. Can- 
tacuzino.

\ In momentul când, sprijiniţi de sub- 
; ţiori, să dedéü jos din Vagon bravii 

noştri eroi, cari în ocbii mei mi se părea 
I acum a nu fi omeni în mărimea naturală, 

ci nişte giganţi, o radă a lunei făcu să 
străluce pe peptul vitezului Sergent, Du
mitru Costache, Crucea Sf. George, cu care 
fu decorat de M. 8. Imperatorele Ale
xandru.

El se reîntorcea numai cu o mână, fi
ind ceîa-l’altă amputată.

Decoraţiunea era recompensa bravúréi 
I séle pentru că luase un stég din mâna 
! unui Turc.

Erumosul tablou, nocturn ce privém 
în acelle momente îmi reaminti epoca de 
vitejia a străbunilor noştri. Vedem ce nu 
vecjusse Românii de două secole şi mai 
bine. Bravura ostaşîului român recom
pensată de un împărat, şi devotamentul 
femeii Române manifestat în gradul cel 
mai înalt, pentru vitejii scumpei nóstre 
Patrii. Emoţionat de acestă imposantă 
scenă, nu mai simţâm nimic, de cât două 
lacremi de fericire ce isvorîră spontanei! 
din ocbii mei.—

Ne întorserăm acasă cu Amicul meü, 
tare impressionaţi de celle ce vedusserăm.

Palatul administrativ din Oraşîul nos
tru, în care se înfiinţâ un spital de 35

paturi, sub conducerea unui Comitet de 
Domne Române, priimea pe răniţi spre 
a li se alina durerile şi a li se vindeca 
ranele dobîndite pe câmpul de önére.

Comitetul spitalului Dómnelor Ploies- 
cene se compunea de urmétórele persóne: j

Presidentă : D-na Zoe Scorténu; Vice- ! 
Presidente : D-nele Sevastia O. Radovici 
şi Maria Stărostescu; Membre : DD-nele 
Olimpia Elefteriu, Ecaterina D. Sfetescu, 
Anna Oh. Ionescu, Sevastia Emilian, Cleo
patra Marinigh, Vasilichia St Irimiescu, 
Maria Drundaríű, Maria Angelescu, Maria 
M. I. Oeorgescu, Alexandrina Rădulescu, 
Elena Cráciunénu; Secretare : D-şora 
Faidina Protoqlieride şi D-na Eüphrosina 
Stănculescu; Cassieră: D-na Sevastia P. 
Tănescu.

Dómnele Ecaterina O. Cantacuzino ; 
Maria Th. Vâcărescu şi Sm-aranda D. Mo- 
ruzî, împreună cu D-nele sus menţionate, 
ímplinóü cu mult devotament şi sarcina 
de Sorori de Cariitate în spitalul de răniţi

Dorém a visita şi localul unde sunt 
căutate ranele acestor martiri ai Româ
nismului ; circumstanţe neprevăzute făcu 
să nu pot a’mî împlini acestă dorinţă de 
cât Duminecă la 16 Octombre.

Era 11 ore antemeridiane când íntraiü 
să visitez acest Ospiciu. Era ora măn- 
cârei.

D-na Maria Tli. Vâcărescu cu bună
tatea sea naturală mă priimi cu cea mai 
mare bună voinţă, priimind modesta mea 
offrandă pentru răniţi, şi întroducendu-me 
prin tóté şalele, ’mi recomanda pe fie-care 
dintre viteji, cu multă amabilitate.

Domina o activitate în serviciul mesei 
pe care nu ’şî ar putea-o cineva imagina. 
Aici nu maî semăna a fi o casă de să
nătate în care se caută răniţi, părea a 
fi ceva maî sublim, un sanctuar; era ca 
şi când nişte Vestale ar servi într’un 
templu. Eraü presinte parte din Dóm
nele din Comitet care fácéü serviciü pe 
rând cu semnul Crucii roşiii la mână. 
Observaiü şi pe D-nele Radovici şi Sfetescu. 
Aici o Maică Monacbă ducea fie-câruî 
bolnav la patul respectiv farfuria cu supă; 
dincolo o altă Suroră a Carităţii ducea 
pe o tavă mare mai multe păhărelle cu-
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rate ca cristalul lucitoríü, pline cu vin. 
In fine, am admirat bunătatea şi deli
cateţa cu care se adressa infatigabilile 
Domne ce servéü pe bolnavi către dengii 
întrebându-i, ca Mame pe copiii séí, décá 
sunt mulţumiţi de serviciul ce li se face ; 
iar D-na Smaranda Moruzi procurându-le 
dupé mesa ţigări offerite de visitatori cu 
multă amabilitate. Tóté Dómnele con
solau. şi îmbărbătaii pe fie care dintre 
bravii convalescenţi, cari paréü a fi prea 
mulţumiţi de îngrijirea ce li se dâ sub 
direcţiunea acestui stabiliment philan- 
tropic, demn de visitat.

Trebue să mărturisesc, fără a essagera 
cât de puţin, că curăţenia agternuturilor 
şi a serviciului mesei, punea pe ver-ce 
visitator în admiraţiune.

Supa de fidea ce am ve<Jut offerindu- 
se fie-cârui bolnav la patul séü, nu o 
aşifi fi schimbat cu nici o supă din cel 
mai elegant restaurant din Bueuresci. 
Era, cum dice Românul, s’o mănânci cu 
ochii. —

Am cercetat dupé câte-va Dille despre 
vitézül Sergent decorat, şi mi s’a spus 
cu destulă satisfacţiune, că a plecat vin
decat, împreună cu alţi confraţi ai sei 
de arme.

Sub o asemenea îngrijire ce am veijut 
în acest Ospiciu, sufferimjii pot uita câ 
sunt bolnavi ; iar visitatori! pot a se con
vinge, ce va să <jică devotamentul femeii 
Române pentru eroii Patriei sélle.

Nu me îndouesc că, în totă ţerra, fe
meile Române, cu Măria Sea, virtussá 
nbstră Domnă Elisdbeta, în frunte, aü a- 
ceiagi îngrijire pentru fraţii noştri răniţi; 
câci femeia română are în peptul ei focul 
patriotismului pe lângă un farmec mag
netic ce impune chiar durerii de a se 
calma.

Apoi o ţerră care are bravi cu braţe 
văngiose, cu pepturi late şi cu animă 
viteză înaintea cârora mâne se va în
china superba Plevnă, mai póte fi va
sală Zaifului Devlet din Stambul ? Şi o 
naţiune carb dâ Mame de eroi şi care aü 
puterea de a alina durerea răniţilor lor 
cu mult devotament, ca prin farmec, mai 
póte peri vr’o dată ?

Răspundă răniţii—nu însă cei de glón-

ţele de la Plevna.

încă puţină pacienţa, şi preste puţin, 
aşîa sper, Stindardul României reîntor- 
céndu-se, va aduce în cutele lui trophe- 
ele pline de gloriă alle bravei nóstre ar
mate, şi atunci . . . .  atunci numai să se 
ceră socotélá cui este de cerut; — până 
atunci însă tăcere — unire fraternă, braţ 
la braţ, ânimile sus ! vom striga atunci 
cu toţii, aşîa sper : Trăiescă România şi 
vitejii e i !

Zantip.

Ploiescî, 1877.
Odiniorâ şi acuma.

Câtă deosebire între d'Hei0 de 13 No
vembre 1860 şi 3 Novembre 1877 !

Oragiul Ploiescî a vé<jut cu durere la 
Data dintâiu câţi-va mercenari devastând 
casele unor pacinîci Cetăţeni, <jida ’n 
amîada-mare, servind greşita stratagemă 
politică a Regimului d’atunci.

Era un resbellü de partide în mini
atură.

Erica şi terrórea eoprinsesse atunci 
tóta populaţiunea Ploîescilor, pentru câ 
spiritul discordiei îşi găsise adăpost în 
mtd-ilocul ei.

Acea epocă nefastă a dispărut din fe
ricire ca un vis, şi de aceia nici nu voesc 
a espune mai pe . larg consecinţele acellei 
farse funeste. —

Lucrurile acum aü luat altă faciă. A 
trecut timpul passiunilor, cel puţin acum, 
aşîa cred; ne aflâm acum în timpul fap
telor, al faptelor mari. Românii s’aü de
cis a fi unul pentru toţi şi toţi pentru 
unul.

Aşîa şi trebue !
Departe, dér, fiă de noi în viitoriü spi

ritul discordiei şi al passiunilor, şi în- 
troducă-se în mirjilocul nostru unirea, 
frăţia şi dragostea strămoşescă, câci : 
„Prin unire, lucrurile mici devin mari ; 
Iar prin neunire gi celle mari se distrug“ .

** *
Să trecem acum la Data a doua.
ţ)ma de 13 Novembre de astăcjl în- 

nainte, va fi o frumosă pagină în Istoria 
Patriei nóstre.
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Ocuparea Rachoveí de pe malul drept 
al Dunărei de către bravele nóstre trupe, 
a dat ocasiune Oragiuluî Ploiesci de a 
se înveseli §i a ’şi pune vestminte de Sér- 
bătore.

Ţerra întregă, până la cel mai umilă 
cătun român, a serbat acea gloriosă 
pentru armata română; ba încă şi mai 
mult; sum sigur, câ în ori-ce parte de 
preste fruntariile nóstre chiar, pe unde 
se află un sufleţel de Român, adierea 
vântului de tómná a mişcat âuimile tu
turor fraţilor noştri, anuncîându-le câ 
stindardul tricolor Român fălfâiă astădi 
cu mândriă, ca şi odinioră, în timpi de 
vitejiă, nu numai pe giamia din Jiahova, 
a credincioşilor lui Mahomed ci şi la 
Nicopóle, Vadin, Cibru-Palanca şi Lom- 
Palanca ; mâne însă sperăm a fălfăi şi 
la sumeţa Plevnă.

De două sute de Ani Românul nu mai 
aurise o atare noutate îmbâtătore de fe
ricire.

Ca punct strategic, Rachova avea în
semnătatea ei recunoscută şi de străbunii 
noştri Romani, cari documentară acest 
adevérü prin edificarea unui Castellă, 
alle cârui ruine se véd şi astăzi lângă 
Oraşiă, în locul bateriilor turce, de unde 
se bombarda în clillele trecute Bechetul 
nostru, mai nainte de ocuparea Racho- 
vei de trupele Române.

Astăzi Rachova este cucerită de Ro
mâni, strănepoţii Romanilor.

„ Umbre oile heroilor noştri de odinioră, 
eşitî din mormintele vbstre şi priviţi trico
lorul ţerrei nóstre cum sbdră în aeră din
colo de Banubiü!

Braţe de heroi, descendenţii voştri au 
săverşit acest fapt măreţ. Onóre lor !L'

De aceia salutarăm noi cu bucuriă şi 
entusiasm Aărora (Jillei de 18 Novembre 
1877.

#* 9
La 11 ore antemeridiane, în (Jitia de 

18 Nov. în Cathedrala Oraşiuluî nostru se 
celebră Te-Deum, pentru complecta vic- 
toriă repurtată de trupele române. Func
ţionarii Civili şi militari, representanţii 
puterilor străine aflători aici, populaţiune

din tóté classele Societăţii, asistaă la a- 
cestă solemnitate memorabilă.

Se înălţaă rugăciuni de mulţumire că
tre Dumnedeul părinţilor noştri pentru 
bine-cuvéntarea bravilor noştri ostaşi.

Genunchii eraă plecaţi, dér âuimile 
eraă sus, câci D-4 eă a cercetat pe po
porul séü, dându-i biruinţă asupra pro- 
tivnicilor naţiunei nóstre.

Cu noi este D-fJeă, înţelegeţi nemuri j 
şi ve plecaţi, şi tu némule al lui Osman, 
că e cu noi D-<Jeă. !

Ve |

Stindardele tricolore aşezate la ospe- i 
Iul comunal anunciaă, că în acestă seră j 
de 13 Nov. va avea loc illuminaţiunea 
în onórea <|ilei.

Eşiiă pe stradă după ce înserase. Os- i 
pelul comunal, otelurie principale, ma- j 
gazinele comerciale şi case particolare, 
unele chiar prin Suburbii, erau illuminate.

In piaţa Unireî, musica Oraşiuluî in
tona Arii naţionale la lumina cea mare 
a torţelor. Lumea circula pe strade. Ma
gazinul de Librăriă Carjan, attrăgea mai ■ 
cu preferinţă pe privitori. Pe un trans
parent illuminat se citea Inscripţiunea : 
„Trăiască Romania şi viteza ei Ar
mată.“ Portretele Măriilor Lor : Domnul 
şi Dómna Românilor ; al lui Michaiü Vi
tézül şi marele Tablou colorat, represen- 
tând pe M. Sa călare cu statul séü ma- | 
jor, era tot ce putea fi mai imposant, j 
La 8 ore, intraiü în Spaciósa Sală din ! 
etagíul de sus al Gymnasiului.

Dór ce căutam eü acolo ? Se va vedea, i

Cu câte-va dile mai nainte se vedu 
mai în tóté ţiiarele din Capitala ţerrei 
cum şi prin Oraşiu un Anunciü publicat, 
prin care se făcea cunoscut, că la 13 
current se va da în sala Gymnasiului o 
serată litterară şi musicală de câtre E- 
levele Institutului „Familia“ în folosul 
ospicîului, instituit în acestă Urbă, pen
tru soldaţii Români răniţi

Din Programma publicată se vedea, 
că acestă Serată avea să fiă una dintre 
celle mai plăcute. La 8  ore mă aflam pe 
fotoliul meü. !
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La intrare am fost surprins de frumo
sul aspect ce înfăcigia sala splendid illu- 
minată. Pe o estradă acoperită cu covor 
se aflaü două Pianoforte. împrejurul eî, 
cât ţinea lungimea Sallei, într’un mare 
semicerc, era publicul, de gi nu tocmai 
numeros, dér alesă, Domne gi Domni, 
între cari gi câţi-va dintre officerii Rugi, 
aflători aici.

Representaţiunea începu cu Ariile : 
„Les Foliesa, „La Sonnambula“ , „La Mar
che de Prophete“ , „Caprice Mazurca“ , Sou
venir de Spa“ , „Faust“ şi „Mano- Valsa fură 
admirabil executate pe Piano de Eleve. 
In intervale să căntâ apoi în Chor de 
10 Elleve Cânturile : „Alergă R om âne— 
„ Micham Bravul la Gălugărenî“ , şi „Mar- 

j şîul Independinţei“ cu multă dulceţă. Se 
declamară apoi Poesiile' “ Aux mérés Rou- 
mains“ , în limba Franceză de D-góra 
Louisa Elias; apoi în limba română : 
rMichaiü Bravul la Gălugărenî“ de D-rele 
Maria I. Radovicî şi Haridia Antoniü ; 
gi în fine : „Dacia şi România“ de D-rele 
Mana Trestianu gi Victoria L Radovicî.

Ceia ce migcâ mai mult pe public fu 
Aria „Faust“ , executată de opt mâni pe 
ambele Piane de câtre D-lă Weineter, 
Professorele de Piano gi de D-górele E- 
lena L Radovicî, Lucia Elias gi Maria L 
Radovicî.

In cursul executârei acestei Arii va
riate părea că vedém pe „Faust“ aci ru
gând pe Mephistopheles ca sâ-î ajute a 
rupe pactul încheiat cu Impératórele în
tunericului ; aci superându-se câ nu póte 
reuşi; aci părea câ ’lă vedem căllătorind 
prin aeră cu acel spirit reă, ambii aşe
zaţi pe mantaoa cea sburătore. — Apoi 
Dialogul ţinut de „Dacia şi Romania“ 
fu atât de natural declamat de D-şorele 
Trestianu gi Radovicî, în cât emoţionâ 
publicul auditoriă până la lacrămi. Cos
tumul de doliă al D-góreí Trestianu re- 
presenta forte bine pe „Dacia tristă“ ; iar 
D-gora Victoria I. Radovicî (Románia) cu 
aerul ei modest şi vesel, o prindea atât de 
bine, în cât părea a fi deşteptată dintr’un 
lung somn şi silindu-se a convinge pe bă
trâna,, Dadă“ , ce sta la îndoăelă,că este de- 
cissă a ’gi împlini missiunea ei în Ori

ent cu vitejiă, spre a se face demnă de 
străbunii ei.

Atunci mi se presintâ în imaginaţiu- 
nea mea tabloul fortifîcaţiunilor dinpreju- 
rul Plevnei, unde vitejii noştri, devotaţi 
până la sânge, pentru scumpa nóstra Pa- 
triă, muncesc spre a scote Independinţa 
României cu braţele lor vénjóse din gian- 
ţurile Plevnei. Cine a privit cu ochii i- 
maginaţiuneî pe aceste două fiinţe trans
figurate în „Dacia gi România“ a putut 
să ’gi imagineze, câ acelle două Piane re- 
presentaă două Redute formidabile, §i 
că ambele figuri, ca nişte consăngene ce 
nu se ved use de mai mulţi secolî, îşi de- 
teră rendez-vous între Redute, arătând 
Romania bătrânei Dacii, cum valoroşii ei 
fii, cu arma la umeră în gianţurî, staă 
gata spre a învinge prin asalt pe fana
ticii inemici ai Românilor.

Momentele eraă sublime.
Când se terminâ acestă poetică con- 

versaţiune, emoţiunea generală era la 
culme. Auditoriul să deşteptă ca dintr’un 
somn dulce şi prorupse în repetate apla- 
use frenetice, résunénd spaciósa Sală a 
Gymnasiului ca gi un bombardement ge
neral asupra încercuitei Plevne. —

Fiţi mândri de voî înşivă, voi bravi os
taşi aî României! Şi frageta tinerime stu- 
diosă încă contribue cu modestele lor talente 
spre a ve întreţinea avéntul heroic ce aţi 
luat voî şi a ve alina durerile ranelor vós- 
tre. Bravura vdstră le va da o Romăniă 
liberă şi independentă.

Acestă tinerime inocentă ve va întempina 
cu stâlpârî în mâni, când ve veţi reîntorce 
cu tropheele biruinţei, strigându-ve: „0 - 
sanna “ —

Produsul acestei Serate de 400 lei s ’a 
înaintat de D-şora Paulina Protogheride, 
Directórea Internatului „Familia“ la D i- J 
recţiunea Ospiciului d’aicî, spre buna j 
întrebuinţare. —

■ *
w ■sf*

Diua de fu destinată a resolva
questiunea Plevnei.—Sunt 3 ore de di- 
mineţă. Musicace trecea cântând pe stradă 
cu torţe aprinse, mă deştepta din somn. 
Poporul striga: Drra!

Ce era acestâ manifestaţiă spontaneă ?
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Leul din Plevna e rănit. Plevna a că- 
dut în manile aliate Russo-Române.— 

Suveranul Russiei îndrepta următorele 
Rescripte Domnului Românilor:

Poradim 1877. Ä S . ä .74£ °

înălţime* Séle Domnului României.«
la Plevna.

„ Vă mulţumesc din animă pentru felici
tări-. Residtattd a fost desăvârşit şi mé bu
cur de partea strălucită ce a luat la dén- 
sid Armata Inâlţimeî Vóstre.

„ Voiü fi în Plevna mâne la amîadţî.
Alexandru.

Pe şoseua despre Plevna se întâlni 
Domnitorul cu marele Duce Nicolae şi 
ambele Căpetenii se înbrăţişară, şi se fe
licitară pentru marea isbândă. Iată câ so
sea şi trăsura în care se aşezase Marşalul 
Otoman rănit, având în faciă pe medi- 

j cui séú.
Se opri înaintea înalţilor Comandanţi. 

Osman se ridică, sprijinindu-se de coşîul 
trăsurei, şi salutâ. Domnitorîul şi marele 
Duce întinseră mâna valorosului Coman
dant, felicitându-lu pentru frumósa lui 
apărare. Osman se înclina mulţumind 
prin câte-va cuvinte întrerupte de emo- 
ţiune, se agecjâ iară în trăsură (câci calul 
lui fusese omorît de o spărtură de obuz) 
şi care porni spre oragiü, unde Coman
dantul turcesc fu locuit într’o casă spa- 
ciosă, dândui-se o companiă de trupă ro- 
mânescă ca gardă de önére.

Spada lui Osman fu presentată de co
mandanţii armatelor aliate Imperatulnî 
Alexandru II. Adoüa (Ji ''"j; Ţarul Ru
siei, Domnul Românilor şi Marele Duce 
Nicolae, însoţiţi de un numeros Stat-ma- 
jor rusesc şi românescu. intrară în Tri
umf în Plevna, aclamaţi ca liberatori de 
íntréga populaţiune creştină. Aci se pre- 
sentâ Marşialul Otoman, împăratului şi 
Căpeteniilor oştirilor aliate, sprijinindu-se 
de medicul şi de Dragomanul séü din causa 
rânei lui, caăsată de un glonţ ce-î stră
punse piciorul stâng.

Suveranul Rusiei lăudâ vitejia sea şi 
în semn de stimă îi înapoiâ spada. Când 
eşi Osman de la împăratul, mulţimea de

oficerî Români şi Ruşi adunaţi la quarti- 
rul imperial, se descoperi cu respect îna
intea şefului Otoman şi ’lü aclama stri
gând în limba franceză : „ Trăiască valo
rosul Osman Paşîa ! u Mişcat de aceste 
semne de consideraţiune din partea pro- 
tivnicilor, răspunse tot în limba, francesă: 
„Mulţumesc Domnilor Ofigerî Puşi şi Ro
mâni, şi ’mî pare bine vedţend că aprobă, 
ca oşteni, că ’mî am făcut dătoria mea de 
oşten“ .

La '/ 3 Decembre 1877 Suveranul Ru
siei trimite de la quartirul general de la 
Parodim următorîul Rescript:

înălţime* Séle Domnului României.
„După o împotrivire de cinci luni, silin

ţele combinate alle trupelor aliate aü fost 
încununate de un deplin succesă. Armata 
lui Osman Paşîa a depus armele şi Plevna 
a cădut. Dorind a consănţi amintirea aces
tei strălucite isbânde şi a pârţeî ce I. V. 
a luat în personă la densa, ’Mî este plăcut 
a I  conferi cu acestă împrejurare, Ordinul 
Meü al S-tului Andrem împodobit ca spade* 
Pog pe I. V. să pniimescă însemnele aces
tui Ordin ca o mărturisire a sincerei melle 
iubiri, a cărei încredinţare V’o renoüesca.

Alexandru.

îndreptăţit era, dér, poruncitorîul óstei 
RomănescI a se făli de celle ce densa 
sevârşise, şi a-i mulţumi prin următorele 
cuvinte :

Ordin de (ţi P& Armata Pomănescă.
Ostaşi!

„Străduinţele vóstre, nobilile şi eroicele 
sufferinţe ce aţi îngăduit, sacrificiile gene
röse ce aţi făcut cu sângele şi cu viăâţa 
păstră, töte acestea aă fost răsplătite şi 
încununate în diüa în care îngrozitărea 
Plevnâ a cădut înaintea vitejiei vóstre; în 
dnîa în care cea mai frumosă óste a Sul- 
tanuluî, cel mai Mustru şi brav General al

* Acest Ordin este cea mai înaltă decoraţi- 
une a Rusiei, care, împreună cu dânsa, conferă 
tóté cele l’alte decoratiuni imperiale. Acest Or
din nu s’a dat cu spade de cât înaltelor Căpe
tenii do oştiri ínvingétóre în resbellü. —
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séü, Osman birnitoríul, a ü  fost biruiţi 
şi aü  depus armele înaintea vdstră şi a fra 
ţilor voştri de gloria, soldaţii M . 8 .  Im pe- 
ratoreluî R usiei.

Povestea faptelor măreţe alle trecutului, 
voi aţi înbogăţit’o cu povestea faptelor, nu  
m ai p u ţin  m ari ce aţi săvârşit, şi cartea 
vécurilor va păstra p e  neştersele ei fo i nu
mele acestor fapte, alături de numele vostru.

I n  curénd ve veţi întorce în  ţerră, p u r
tând fie-care scris p e  peptid séü virtutea sea 
de o ştm  şi devotamentid s m  p en tru  P atriă: 
Crucea trecerii Dunărei şi Medalia Apă
rătorilor Independinţel Romăniel. A -  
tuncî când veţi ajunge la căminele vostre, 
în  Oraşele, Satele şi Cătunele în  care v’aţi 
născut, veţi spune părinţilor, fraţilor, ru 
delor vóstre, ce a’ţi făcut p en tru  ţerră. B ă
trânii ve vor asculta amintendu - şi de vre- 
mile de m ărire alle ném ului românesc de 
cari din  moşi, străm oşi aü aucfit; tinerii 
vor vedea în  voi exemplxd însufleţit al de- 
toriilor lor viitóre, iar măreţa figură a R o 
m âniei va privi m ândră şi liniştită, căci 
vecinică i  va fi viüéfa p e  câtă vreme va a -  
vea fii cu ânim î calde şi brage voinice ca 
alle vostre.

I n  numele Ţerreî, D om nu l şi căpetenia 
vostrâ ve mulţumesce şi ve dâ fie-cârui din  
voi sufletésca îmbrăţişare a vitejilor.

D a t  în  Plevna în  2/14 D ecem bre 1877 .

Carol. *

PM AG IÜ  LUI P a r o l i.
Ostaşi al lege! sacre 

Pe Rege ’l apăraţi. 
Racine.

(Athalia).

Jtine pléca la résboiü 
Cu Românii Séi heroî ? —
Carolă bravulü Domnitorii,
Ce ducea stégulü în sboră

Coprinsă de allű ţerrei dorü.

Cine-î bravulü Cäpitanü
’Cellü cu braţulű erculanu? — 

— E urmaşîulă lui Mihaiű,
Cu voinicii de pe plaiă 

Ce băgâ grózá ’n Seraiü.

* A se vedea: „Luptele Românilor“ de Th. 
C. Văcărescu. Bucuresci 1887.

Cine duse pe Români
De învinse pe păgâni ? —

— Ellű, urmaşiul lui Stephanü,
Ce scăpâ de îatagană

Pe chreştinii din Balcană.

Cine-a prinsă cetăţi turcesci
Cu bravi pepturi românesci ? —

— Cellü ce-i tare ca un leu,
Cellü ce crede ’n gőndulű Séü:

„Nimicü fora Dumnedeü !“

Cine vine ’n Bucuresci 
Cu tropheele turcesci ?

— E illustrulă Suverană :
E vitézulü Căpitană

Ce învinse pe Sultană.

Cine vine p’armăsariă
Cu cunuflă de stejariă ? —

— Vine mândrulă — ’nvingetoră, 
E iubitulă Domnitoră,

Acclamată d’allü Séü poporü.

Ce lucesce ne ’ncetată 
In allă Naţii paiaţă ? —

E o stea p’ ună Tron regală 
Ce-i sosită triumpbală

Din resbellă orientală.

XIX.
0 Epistolă a Marşlalulul Curţii şi al Casei 
Domnesci.—0 Epistolă de la V. Alexandri 
de la Mircesci.— Medalia Bene-Merenti — 
0 Receptă universală pentru tóté bóléié — 
Un Salut A- S. R. Principelui hereditariü 
al Scandinaviel la trecerea Sea prin PloI- 
esc!.— Răspuns prin Marşlalul Curţii din 
Stockholm — Parastasul de un An pentru 
viteji căcjuţi pe Câmpiile Bulgariei în me
moria lor.—Mórtea Socieí melle din a 2-a 
Căsătoriă— Mórtea Elevului meü Stephan 
G. Radovioi.—0 Dedicaţiune meritată Con
gresului international de la Berlin în A- 

nul 1879.

5 Ianuariü. 1878 am priimit prin 
<̂ r Poştă de la Bucuresci următorea 

Epistolă :

20,395 15
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Casa M. S. Domnitorlulul.
Serviciul M arşîăhduî C urţii şi al Casei 

D om nesci.

Bucuresci 4 Ianuariü 1878.

Domnul meü. I
M ăriile L o r  D om n u l şi D óm n a aü priim it  

cu o deosebită plăcere bunele şi patrioticele 
cuvinte ce L e  aţi adressat, precum  şi duiosul 
Omagiii, ce L e -a ţ i  adus prin  dedicarea P oe
melor şi M arşîu lu i m ilitar: composiţiunî ce 
v’a fost inspirate de patriotismul cel m ai 
înflăcărat în  marile evenim ente p r in  care 
trecem.

A u gu ştii noştri Suverani m ’au însărcinat 
de a ve arăta din p a r te -L e  celle m ai viuî 
m u lţu m iri; şi îndeplinind înaltul Ordin, Ve 
rog, din p a r té  m i, D om nu l m eu, să priim iţi 
încredinţarea prea-osebiteî melle considera- 
ţiunî.

Marşîalul Curfcii 
Th. C. Văcărescu.

Dómnieí-séle, D-lui Z . Antinescu  
Profesor, Ploescî.

In acest An 1878, pe lângă Cartea di
dactică întitulată : „R ecitaţiunî de P oesiî11 
originale, relative la Detoriile Şcolarilor 
şi alte cunoscinţe şi poveţuirî pentru 
dânşii, conform Programei officiale a Şco- 
lelor primare, am mai prelucrat şi im
primat „Geografia R om ân iei şi a Ţerrilor  
locuite de R o m â n P , pentru usul ciasselor 
a Il-a şi a IlI-a primare urbane şi ru
rale, Ediţiunea a IlI-a, modificată şi a- 
dăogată, fiind aprobată de Ministerlul In
strucţiune! publice prin Adressa din 25 
Nov. 1878 No. 11988.

Am trimis şi D-luî Y. Alexandri la 
Mircesci 2 Exemplare şi am priimit ur- 
mătorea Epistolă :

Mircesci 24 Sept. 1878.
Stimabilul m eü D o m n !

A m  p riim it doué Exem plare din G eo- 
graphia rom ână ce aţi avut bunătatea a’m î 
trimite, şi rne grăbesc a ve m idţum i p en 
tru acéstá gragiositate din parte-vé.

Cartea didactică ce aţi compus şi publi
cat, corréspunde forte nim erit la ţehd ce 
r ’aţi propus de a înlesni studiul Geografiei

rom âne. E a  6 form ată dupé u n  metod ra
ţional, care dă acestui studiu o attragere 
plăcută pen tru  E llevî, şi este scrisă într’o 
limbă, ferită  de acel nomol de neologisme, 
care din unele cărţi didactice fac nişte o - 
p ere încurente, neînţelese şi spăimăntătore 
p en tru  cititori.

P riim iţi dér, D om n u l m eü, sincerile mele 
complimente, îm preună cu broşîura ultimilor 
melle P o e s i î : „Ostaşii noştri*4 şi ve rog 
a o considera ca un sem n de legitimă con- 
sideraţiă din parte’m î.

Al D-v. devotat Servitoriü.
V .  A l e x a n d r i .

*
*  *

Trimiţând şi M .M . L .L .  D om m d u i şi 
D bm n ei Rom ânilor câte un Exemplarii! 
din acestă G-eografiă la Sinaia, la reîn- 
tórcerea M.M. L.L. spre Bucuresci, pre- 
sentându-se la Gară şi corpul professoral, 
Măria Sea Domnul, care rne cunoscu, mă 
recomandă M. S. Dómnei ca Autorul Geo
grafiei trimise. Măria Sea Dómna ’mi 
lăudâ metoda catichetică, întrebuinţată 
la Geografiă, ca admisibilă pentru inte
ligenţa micilor şcolari, mulţumindu-’mi 
graţios pentru trimiterea Exemplarelor.—-

Lucrare metodică a acestei Geografii 
după o experienţă de 83 Ani, după cum 
<Jic în prefaţia ei, m’a costat o muncă o- 
bositóre, câci am voit a o effectua ca lu
cru complect pe scurt, în ceia-ce privesce 
totă suflarea română din tóté pârţile, com
pusă de 12,411,636 individe.

Am consultat mai multe sorginţi geo
grafice române şi străine; m’am întins 
pe cât mî-a permis spaţiul unei cărţi di
dactice, şi prin alte Begiuni, pe unde 
străbunii noştri! din Borna aii colonisat şi 
aii plantat sămânţa Gintei Latine, şi am 
făcut tot posibilul spre a mulţumi pe toţi.

Nu sciü déca DD-nii Profesori şi D-l E- 
ditor vor fi fost mulţumiţi în feliül D-lor— 
cu modesta şi consciinţiosa mea lucrare, 
cum nu prea este la modă astăzi- Caii- 
sa ? . . Spiritul timpului ! ! -----------

Pe lângă Adressa On. Ministerin al 
Instrucţiune! publice şi Cultelor cu No. 
3762 de la 26 Aprilie 1878, am priimit 
cu surprindere, următoriul Brevet cu No. 
64 şi M edalia B e n e -M ir e n ii  Clasa I l - a  în 
coprinderea următore :
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CAR OL I-iu
D in  graţia lui D u m n ezeu  şi p rin  voinţa naţională

Domn al Românilor,
La toţi de faciă şi viitori Sănătate.

D orin d  a da o dovédá de a Nóstrá bună voinţă D -lu î Institutor Z. Anti- 
nescu, pentru lucrări şi publicaţiunî didactice;

Noi î i  conferim  Medalia Bene-merenti Clasa I l -a ;
D rep t care i dăm acest B revet subscris de Noi şi învestit cu-Sigiliul Dom nesc. 
D a t  în  Bucurescî la 1 8  M arte 1 8 7 8 .

C A R O L .
Ministru Secretar de Stat la Departamentul 

Instrucţiune! publice şi al Cultelor.
No 64 G .  Ohiţu. m. p.

Recomand tuturor necăjiţilor, asupri
ţilor şi amărâţilor din acestă viiîeţă pă- 
mântescă o receptă sufletescă, (nu me
dicală), pe care s’o întrebuinţeze în ca
şuri nefaste, înveţând’o pe din afară, şi 
recitând’o în asemenea momente, şi ’i 
asigur câ, fiind cu mintea întregă, va 
afla şi va simţi o alinare momentană.

Pot şi Ateiştii cei convinşi, a se folosi 
de acestă receptă, de vor voi; decă nu vor 
fi având ei vr’o altă receptă secretă, gă

sită în Neant—,prin prea înţelepta şi prea 
marea lor înţelepciune; dér’ dorescü şi rog 
ca prea iubita mea junime română ac
tuală şi viitóre, să nu se amăgescă a usa 
de densa, fiind acestă teoriă o utopiă evi
dentă,care conduce lanefericire complectă.

Iată antidotul contra ori-cârei bólé su
fletesc!, prin care omul ’şi póte prelungi 
viiieţa, decă ’şi o îubesce. Prefer bigotis
mul religios, nu orbesce,—Ateismului cu 
devisa : „Nihil“ :

înţelepciunea Yltieţeî.
(DÜPÉ GHR. GÖRING.)

. ß  „
n-ce fii sosesce vine cu-a sa plagă, 
Omulă fă  gata, ori ce-o fi să tragă ; 

Aranjază’ţi lucrulü, sarcina de fii, 
Domnu-aşa voiesce, pórt’o cunm o fi.

I ajunge <JîUeî răutatea e!.
Evang, Matheiu Cap. 6. Versii 34.

Ori-ce fii posedă jwopria sa plagă, 
Aranjază’ţi fiiăa, fiă cât de vagă ; .

Şi d’are vr’o plagă, plaga’i pentru fii, — . 
Intémple-se ori-ce, bűné séü réü, ce-o fi!

Ori-cumü fiă fiiüa, fii în bună pace,
Căci impacienţa mai múltú réü îţi face; 

In locü ,d’a te plânge, sufere mereu,
Las’ să se întemple cum vrea Dumnefieü!—

In anul 1879 luna Maiu, Alteţa Sea R e 
gală, Principele hereditaríü al Suediei şi 
N o rv eg ie i: Oscar Gustar Adolf, trecând 
prin România pe la Gara Ploiesci, şi voind

a-I attrage attenţiunea asupra ţârrei prin 
care trecea, pentru prima oră, I-am în
mânat „ca un Salut românesc“ Poema ur- 
mătore :
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y^L T E Ţ E Î jS É L L E  jFIe G A L E

PRINCIPELUI HEREDITARIÜ ALLÜ SUEDIEI ŞI NORVEGIEI 

OSCAB. GUSTAV ADOLF.
W
iS  iű allă Nordului Eüropei dintre golfuri şî-Oceane,

Stea născută din lucéférű de pe cerîulă scandinavă ;
Tu ce a di din depărtare vii la ţărmuri dunăreane,

România Vă salută cu iubire ca p’ună bravă.

De la capulă Nord încoce pân’ la Lindesnes, şi încă
De la Drontbeim pón’ la Stockholm: cetăţi mari de littorală,

Totü poporulű Yé adóra cu iubirea lui adâncă,
Pasă cu pasă Vă urmăresce, cu respectă fidenţial.

Ţârra Vóstra, o Alteţă, sub a Vóstrá Dinastia 
Este cultă, e ferice şi va fi până ’n finită ;

Lacuri limpedi, fluvii pure, flori, producă o veseliă 
Şi l ’a Sudului verdură surrîd’ stânce de graniţă.

Sognefjeldul şi Carpatul adî şioptescă în amiciâ,
Apoi Istrulă şi Tornea murmură ca nişte fraţi ;

Şi de astădî înainte o frumosă armoniă
De la Nord se va întinde pân’ la Istru şi Carpaţî.

Ţârra braviloră d’aicea a simţită o bucuriă
Cândă successorulă lui Oscar ca s’o vâdă a venită;

Câci pe tronul ţârrei nóstre staă,—V’o spună adî cu mândriă,— 
Doué stelle rádiósé ce lucescă la răsărită.

In momente matinale eă dedică cu umilinţă
A’ste mici, modeste strophe la a Scandinavei stea;

Şi acas’ cândă T ’eí întorce, în regala-Ţi reşedinţă,
Ţi-adă-aminte, o Alteţă, cândă şi cândă de ţârra m ea!

ms, Maia 6 (ÎS) Ploesci.

Dupé appariţiunea de sub pressa a 0 - 
perei melle poetice în Anul 1882, „Flori 
de pe Carpaţî“ care conţinea şi acesta Poe
mă, am trimis un Exemplar, legat ele
gant, într’o cutia ornată, cu o traducţiune 
şi versificaţiune fidelă în limba germană, 
pentru Biblioteca A. S. ca Suvenir de Ro
mania. Am fost surprins de următorea E- 
pistolă a Marşialuluî Curţeî Regale din 
Stockholm, cu Data din 21 Sept. 1882.

Marca Curfií 
Principelui de 

Coronă

Nobile Domn!
Aţi bine-voit a trimitte pe lângă E- 

pistola de la 12 alle luneî currente, Al

teţei Seile Regale, Principelui moştenito
rii!, o collecţiune de Poeme alle D-v.

Alteţa Sea a priimit Opera D-v. prea 
bucuros, şi s’a bucurat mult, studiindu-o 
mai de aprópe, şi Yé exprimă mulţumire 
cordială, pentru amicabila D-v. atenţiune.

Cu multă Stimă 
C. M. Luinhöok. m. p.

Marşialul Curţii.
Domnului Professor Z. Antmescu, în

Ploiescî.

Dupé terminarea resbelului Russo-Ro- 
mano-Turc din 1877—1878 cu o strălu
cită victorie a armelor Române, în Anul 
urmétoriü 1879, se făcu Parastasul de un
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An, în Cathedrala Oraşîului, Biserica Sf. 
Ioan, pentru bravii luptători căluţi în 
luptă pe câmpiile Bulgariei.

La finele serviciului divin, fiind cathe 
drala plină de asistenţi, am recitat ur 
mătorea Poemă ocasională :

IN MEMORIA MARTIRILOR ROMANI
CAţ>UŢÎ LÂNGĂ PLEVNA.

Dulce et decoram est pro patria mori.
Horatius.

J sjorm iţî m artiri în  pace, eroi a i ţerreî melle,
Voi ce cu arma ’n mână câdurâţi glorioşii;

Allă vostru nobilii sânge a cursă prin munţi, vâlcele, 
In luptă cu păgânii, cu turculă furiosü.

Repausaţi în pace, voi umbre gloriose,
A  cărora viăeţâ v’aţi ăat’o anim aţi,

Pătrunşi de focală sacru, cu braţele vénjóse 
Luptară-ţi cu ardbre uniţi ca nisce fraţi.

Pe voi ve ’nsufleţiră a Patriei ambre
Şi gloria străbună ce-acumă a re’nviűétü;

Pe dâurile Plevnei luptară-ţi cu vigbre,
Şi pepturile vbstre pe turci a ’ngenunchîată.

Osmanulu îndărătnicii, acolo audace,
Credea că ve lipsesce coragîă şi simţimentă;

Dér’ nu scia, pâgănulii, cu cine-avea a face;
A vostrâ vitejia mândria î-a înfrânţii.

Pe Criviţa superbă, voi bravi oşteni ai ţerreî 
Ca leii ve urcarăţi prin grindine de focă;

Luptară-ţi cu tăria, viăeţa dândU uîtârei,
Ş ’ajunserăţi p e  culme la gloriosidű locă.

Acolo înplăntarăţi româna tricoloră,
In ale cărei cute residâ eroismü ;

Ca şoimii în sburare, şi Plema, a ei soră, 
Făcură-ţî ca să cadă din orbu-i fanatismii.

Voi, stégulü semilunei, simbolü de vicleniă,
Ca printr’ună agerii trâsnetă în josă l’aţi aruncată; 

Pe Oriviţa în locu-i, cu-a vostră vitejiă,
Stindardulă României frumosă l’aţi arborată.

Stropită d’ală vostru sânge cu-a patriei ambre,
Sta mândru preste Flevna mişcându-se de ventă; 

Cu elă preste cadavre aţi mersă plini de ardbre 
Ş i’n strigăte de „U rra !“  înfiptă fu în pămentă.—

De la Michaiă Vitbzidă, de la Ştefană celă Mare 
Românii maî uitase ce-i sborulă vitejescă;
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Dér’ voî, eroi iluştri, aţi pusă lumea ’n mirare,
Aţi dată dovedi că. sunteţi cu sufietă românescii.

Invinseră-ţi duşmanii, plinit-aţi detona,
V’aţî dată şi chîară viăăţa, ne ’nvinşiloră eroi!

Ammü, dormiţi în pace . . . cu voî e vednicia, 
Primiţi recunoştinţă profundă de la noi.

Martiri ai libertâţei şi ai independinţeî!
Voi laării biruinţei ca bravi aţi câştigată;

Luaţi-ve aventulă în sînulă Provedinţei,
Voinici iubiţi ai ţerreî, vmă ceriă-aţi meritată.

Acolo ve e loculă, la loculă de mărire,
Voî, carii cu tăriâ duşmanulă aţi uimită;

A vdstre nume scumpe rămână la nemurire 
Căci sângele, viăâţa, voî ţerreî le-aţi jertfită.

Iar voî, Alame ’ntristate, şi voî sororî duîbse,
Ce’n câmpidă de ondre vitejii v’aă perită;

Nu plângeţi, nu mai plângeţi, câci fapte gloriose 
Să scriă la nemurire; şi ei nu aă murită!

Istoria va ’nscrie cu litere-aurite 
Pe ale loră morminte verdictulă glorioşii:

„ Aceşti- aă fostă bravii cu braţe oţetite 
De carii s’umiliră Osmanulă furiosă.“

Dormiţi derâ în pace, martiri ai României,
Câci gloria e-a vostră în secolî viitori;

A vóstre reci morminte de numerulă mulţimeî,
Cu lacrămî de iubire ornate-oră fi cu fiori!

La 11 Nov. 1879 încetâ din vifieţă 
prea iubita mea Consórtá Domnica, din 
a doüa căsătoria, remâind véduv, până 
astăzi, când scriu aceste ronduri (15 Feb. 
1896) cu educaţiunea copiilor mei, cari 
astăzi sunt toţi în posiţiunî bune, fiind 
ascultători consiliilor părintesc!, dându- 
le Instrucţiunea §i Educaţiunea cuvenită 
dupé cum mi-a permis mujllocele posi
bile, gi îndetoririle de şef al familiei.

O perdere simţitore am avut prin mór
tea acestei bune "Socii, iubitóre de copii, 
liibitóre de soclul ei, şi demnă în con
ducerea economiei casnice.

Caracterul ei blând gi prudenţa ei în 
tote privinţele ; liniscita ei vifieţă în căs- 
niciă, nu a fost cruţate de spiritul cel

réü, de invidia externă; dér care nu o 
a putut mişca din constanţa nobilului 
ei caracter. Sunt mult regretate asemenea 
rari caractere, care sunt silite a resista 
cellor reî — cu multă pacienţă, chiar cu 
perderea sanătâţel lăsându-i, cum cjiee 
Proverbul, în plata Domnului.

Mórtea prematură nu trebuea sâ-I taiă 
firul vifieţii, lăsând’o încă a se bucura 
de buna posiţiune a copiilor ei iubiţi 
în vifieţă.

Dér . . . Omul este ca îerba, «Jillele 
lui ca flórea câmpului.—

Profundul meii omagifi gi regret in
descriptibil

Memoriei ei !



Este lucru natural, ca un Professor, 
stând pe Cathedra sea, în faşia şcolarilor 
sei, privesce pe toţi eu o egală iubire pa
ternă ; dér nu sciü prin ce instinct, pri
virea lui cade mai adeseori asupra ace
lora, cari sunt mai intelligenţi, şi mai 
modeşti: qualitâţi care disting pe unii 
şcolari, precum se disting nóptea pe fir
mament unele astre mai luminóse de cât 
altele.

Asemenea şi când unul din bunii Şco
lari dispar din acesta lume spontaneü, 
mai ’nainte de timp, mâhnirea părinţilor 
este egală cu a Professoruluî ; cei d’în- 
táiü penjând un copil bun, cel din urmă 
un Şcolar eminent, şi generaţiunea perde 
într’ânsul un Atom, care ar putea con
tribui la perfecţionarea generaţiuneî, din 
care face parte.

Astfelü la 14 Aprilie 1879. fu înmor
mântat micul Elev Radovicî O. Stefan la 
a căruia ceremonia funebră i citiiü ur- 
mătorea Elegiă:

Prin Câmpii şi prin Vâlcelle 
Milliómé floricelle 

Cresc, nutrite la récére,
La al Primăvereî sőre ;

Dar tu mică floricea,
Ce te-ai veştejit aşia ?

Şi cum nu ar avea dreptate ori-ce ad
mirator al Natúréi, umblând prin Câmpii 
ci Vâllcelle, şi privind milliónele de flori 
multicolore, dér zărind una vestejită în
tre densele nu ar întreba-o cu întristare 
şi compătimire: de ce s’a uscat? şi când ?.. 
tocmai în timpul Primăverei, când totă 
Natura reínviüéza; când tóté florile se 
întrec, unele de a îmboboci, şi altele de 
a înflori; când nu este nici timpul tőm
nél în care se scutură frun4 ele îngălbi- 
nite; nici timpul înghîăţului, în care 
preste câmpii şi vălcelle se întinde lin
ţoliul cel alb, dér rece, al iernel!

D a ! O floricică veştejită mai nainte 
de timp este Fănicâ O. Radovicî, micul 
Fânică, intelligentul copilaşii!, diligentul 
Elev, care număra abia 9 Pămăveri; ca
rele crescut cu multă îngrijire lângă pep- 
tul doiósei sélle Mame, în braţele Ta
tălui séü, în millióéul Fraţilor sei, era 
iubit, era admirat pentru geniul séü, pen
tru talentul séü.

Un vént rece şi răcorea 
Dintr’ odat’ atinse flórea.

Flore fragetă, gentilă,
Mórtea n’avu de ea milă;

Ah ! acel veninos vént 
Culcă flórea la pământ!

D a ! a culcat la pământ pe micul Fă- 
nică Radovicî, carele în Anul trecut fiind 
Elev de Cldssea a Il-a  primară, obţinu 
Premiul 1 cu coronă, prin diliginţa sea 
la stüdiü, prin exemplara sea conduită. 
Mórtea însă prea de timpuriü, dintr’o 
lovitură, sfărâmă corona ce era să ob
ţină şi în Anul acesta scolasticü; câcî 
el ar fi sciut s’o dobîndescă şi în Classea 
a IlI-a, ajutat de intelliginţa sea înso- 
şită de zelul ce avea.

Ori-ce flore înflorită
Ea de rouă e stropită;

Numai flórea cea uscată 
E  cu lacrime udată;

Lacramî multe şi ferbinţi
De la Fraţi, de la Părinţi.—

Şi alle cui lacrămi pot fi mai ferbinţi 
de cât alle Părinţilor şi alle Fraţilor ? 
Aü nu iubirea ferbinte ce rezidéza în 
peptul Mamei nu ar putea topi şi ghîaţa 
morţii copilaşîuluî ei ? Aü nu iubirea 
căldurosă a Tatălui nu ar putea face mai 
sufferibilă răcâlla ce se simte împrejurul 
sicriului fiului séü ? Aü nu iubirea gin- 
gaşiă a Fraţilor nu ar putea să facă a 
se încălzi corpul fratelui lor, rece ca 
marmora mormântului ?

O ! din fatalitate nu, câci :
Unde mâna morţiî-atinge

Tot ce-i viü e d’a se stinge ;
Crinul, Bosa, veştejesce,

Omu ’nghîaţă, putreflesce;
Numai spirit inocent,

Sboră ’n süsü spre Firmament.

Şi ore o fiinţă gentilă, un suflet ino
cent ca al micului Fânică Radovicî, ar 
putea sta închis în micul sicriü, ce con
ţine fragetul lui corp îngheţat, ce’lü avem 
înaintea nostră ? !

Dér nu vedeţi cum se înalţă ellü?!...
Preste nűori, stelle lucióse 

Unde s’ voci armonióse,
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Ce ’lw asceptă să sosésca 
In grădina cea cerescă ;

Unde Angelii în Chor 
Laudă pe Creator!

Şi el acum priyesce d’acolo în josü la 
părinţii séi, la fraţii séí, Ia consângenii 
séi, la Professoriî sei şi la confraţii séí 
de şcolă, cari, toţi ílü íubéü pentru fru- 
mósele lui qualitâţi de bun fiii, frate şi 
Elev, şi cari în aceste momente încon- 
gioră micul séü sicriü, spre a-i demon
stra ultimul simţiment de iubire ; pri- 
vesce în jos cu mulţumire, cu fericire, 
ou recunoscinţă ca unul ce, Iubită de 
toţi, a abandonat pentru eternitate aceste 
regiuni vanitóse şi în continuu variabile.

De ce lacrămi şi suspine
Vărsaţi astăzi pentru mine

Pe când sum în fericire 
In a Ceriului mărire ?

Locul meă ce ’mi-am găsit 
Este loc nepreţuit!

Auriţi voi toţi, cari aţi iubit pe micul 
Fănică; autjiţl ce cuvinte ne transmitte 
el din ’nălţimile Ceriurilor ? Ascultaţi 
la simpatica lui voce, cum se adresézá 
către dolósa lui Mamă, care, în tot cur
sul infirmităţii séle, până in ora cea din 
urmă, cu ânima pătrunsă de durere, cu 
o Iubire maternă exemplară, nu l ’a des-

lipit de la peptul e i; auriţi cum se a- 
dreseză către preţiosul seu Tată, către 
carele, până în momentul din urmă, cu 
un raţionament de bătrân, i adresă celle 
mai inocente espressiuni de amóre filială; 
auriţi ce cuvinte raţionabile esprimă ei 
scumpilor lui fraţi, lor, cari compun as
tăzi frumosul buchet al familiei, mai pu
ţin cu o flore, pe care, din fatalitate, 
mórtea o rupse cu atâta necruţare.

Locul meă ce ’mi-am găsit 
Este loc nepreţuit /  —

Astfelíü se esprimă micul Fănică, ca
rele acum este înrolat în céta Angelilor ! 

** *
A(fi o flore veştejită

De la noi ea fu răpită
E  ’ntr’un Angel transformată 

Sus pe bolta înstellată.
A !  . . .  . Priviß cum sboră ellă,

Mititelul ăngerellă /

Puterile Europei în Anul 1879 voind 
a’şî plivi grădina de pirü, ’lu aruncă 
preste uluci în grădina nostră spre a le 
fi mai commod; eile fiind creştine nu 
vor să scie dc doctrina evangelică: „Ceia 
ce ţie nu’ţi place, altuia nu face.“

Dór . . . „Nici o faptă foră răsplată !“ 
De aceia le dedic urmétórele versuri :

O PLANTA PĂRĂSITĂ*
(Semitica media vulgaris).

Les Juifs ne sont plus que des momies.
Aboulola.

(Poéte arabe, mórt VÁn de. J, Ckr. 1057).

Iarba rea din holde piară,
Piară duşmănia ’n férrá.

V* Alexandri,
(Hora Unireî).

e a ţârrei suprafaţă cresce-o plantă perniciosă,
Ce din Asia se ’ntinse na o plagă desastrosă;

Orl-ce zonă, orî-ce climă pe páméntű ei ’1 priesce 
Şi pe unde ea résare, ori-ce flore veştejesce ;

Căci mirosu-î veiiinosă 
Este múltú periculosă,

* Appărând acéstá Poesiă pe arena publicităţii, am rémas uimit când priimiiü din partea unui Amic al meö. (Grec de 
origină) o Epistolă, prin care mé înălţa la Ceriü cu lauda, în ceia ce privesce compunerea Poesiei; şi tot d’odată mS inti
mida, că voiü cădea în disgraţia credincioşilor lui Moisi, sfătuindu-mS a retracta ce am scris.

Atunci în ceia ce mé privea lauda ce ’mi făcea, ’mi am adus aminte de cuvintele lui Virgiliu: „ Timeo Danaos et dona 
f e r e n t e s — Iar în ceia ce privea retractarea mea, mg îndemna la o laşitate. — Piei înapoia mea, Satano \ —
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A ’stă plantă e pribegă; de ea ori-ce se atinge
Ca o ciumă destructóre ori-ce viaţă ea o stinge:

In ea viciulă, minciuna şi veninulă locuesce ;
E duşmană ş’altoră plante ce la sőre se ’ncăldesce;

E cu spirită infernalii 
In totă regnulă vegetală.

Ori-cândă véntulü o aplécá, fiă seră, dimineţă,
De la plante indigene suge suculă de viaţă ;

Ea prosperă, se ’mbăîbeză prin âstă faptă de viCleniă,
Orbii lumei o protege şî-o aă leacă în sârăeiă.

Ea conduce la mormăntă 
Pe cei buni de pe páméntü.

A ’stă plantă părăsită de folosă nu-i nici odată,
Căci de Iehova din Ceriuri în adinşă e blestemată;

Din natura ei nu prinde ca să fiă altoită,
Şi-apoî chîară stofa dintr’énsa este tóté putrezită.

In vechime ş’ în . presentă 
Făcu răă pe continentă.

Lângă Sena-i atţî tulpina a’stei plante blestemate,
Şi d’acolo ’n totă lumea ramurile ei străbate;

Ţărmurile de la Ne va gemă subă a’stă buruiană;
Tibru, Sprea şi Tamisa scaldă iarba cea vicléná,

Şi-acumă de la Occidentă 
Nâpădesce ’n Orientă.

Tóté ţerrile-o posedă şi ’ncâldesce-a ei natură,
Deră ea este ingrată nu e aptă de cultură;

Isolată, părăsită, veninézá omenirea
Şi ca scaîulă se agaţă, căci devisa-i e răpirea ;

Cu-ală ei sucă otrăvitori 
Ea corrupe şi-alte flori.

Mulţi din grădinarii lumii de multă voră ca s’o stârpescâ 
Din grădinile frumóse se încercă s’o gonéscá :

Dér sămânţa-i auriă pună pe omeni în orbire,
Chiar virtuţile străbune mai le scote ea din fire;

Lucru demnă de condamnată
Pentru omulă încellată. t

A ’stă plantă perniciosă e de pr oştă qualitate,
Unde cresce e ca lepra prin oraşe şi prin sate;

Nu o-atingi şi ea totă geme, d’o privesci ea ţipă ’ndată;
A ’ste sunete le face din natura-i blestemată 

D’a supune p’alte flori 
Năzuindă la protectori.

Ca să scape d’astă plagă, marii înţelepţi din lume 
Lângă Sprea s’adunară, naturalişti cu renume,

Şi deciseră cu toţii clima lor s’o uşureze 
De miasme, şi departe iarba s’o climatiseze 

Lângă Istrulă renumită, 
încolo spre răsărită.

20,395 16
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Acolo e o grădină, însmăltată ’n floricele
Unde apa ca cristalulü curge rece prin vălcelle ;

Unde sunt colline mândre, climă dulce şi bogată,
Unde doinele frumóse de armonii te îmbată,

Şi-unde paserile ’n sboră 
Laudă pe Creatorii.

Şi grădina e închisă de unü fluviu şi d’unü munte,
Unde flori de vitejiă se găseşcă pe ori-ce frunte;

Unde gloria străbună; renviué ’n a ei splendóre ;
O grădină mai frumosă nu mai póte 11 sub sőre;

E; terestrnlú paradisă 
Ce nu póte fi descrisu.

Sanhedrinul de la Sprea hotărî să transplanteze 
Astă plantă scabiosă între florile' viteze,

C’ast-felă plantei indigene sâ-î corrupă seva pură 
Şi princjăndă ea rădăcină să devia curcitură 

In pământulă strămoşescă,
In căminulă vitejescü.

Totă elă—nu de múltú decisse să râpîascâ cu furóre 
Dintre florile grădinei una dintre surióre,

Faptulű negru în grăbire se ’mplini cu nedreptate,
Căci înghîăţulă le coprinse inimile d’a mai bate;

Inimi fără remuşcârî,
Servi ai relei cugetări.

Déc’arü sei Cameleonii, ce ’şî-aă rîsă d’o naţiune,
Şi-i impunü sórta Casandrei, plină de amărăciune,

Câtă de grea este durerea sufleteloră asuprite,
Pune-şi-ară pe capü cenuşă, câci suntu suflete orbite; 

Dérü fără de legea loră 
Le va fi acusatoră.

*# *
Voi stejari bătrâni ai ţărrei ce-aţi albită prin timpuri grele, 

Şi-aţi umbrită cu-a vóstre ramuri fragedele floricelle,
Afli e timpnl de ’ncercare d’a păzi vechia grădină 

De găngânii, de locuste şi de planta cea străină, 
Cugetele vé ’ntăriţi

t  Ca să nu fiţi umiliţi.

Şi voi tineri bracţi de munte ce-aţi luptată contra furtunei, 
Pe cândă viscole bătură spre grădina naţiuneî,

Rădicaţi a vostră frunte şi vedeţi d’a vostră sórtá 
Câci cetatea e ’n pericolă, Hanibală este la portă ; 

Strigaţi pentru Dumnedeă:
Patria şi dreptul meă !

Sâ trăiască România ; strigă scumpă naţiune !
De şi astăfli eşti espusă la o grea tentaţiune ;

Câci prudenţa şi virtutea ce o ai de moştenire 
Ya scuti grădina nostră de neginî şi de perire ;

Iar duşmanii s’oră căi,
România va trăi.
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X X .
Impreosiuni de la Sinaia în 1880.—Contra
ctanţii! —Inaugurarea Statnei Libertăţii în 
Piaţa Unireî din Ploiesci.—Románia în sér- 
bătore—încoronarea Sureranilor României: 
Regele şi Regina.— Omagiu Capitalei Re
gatului: Bucureşci — Apelü la fiicele Ro

mâniei : mândria Ţârr el.—

"ecă Londra, Capitala Angliei, are 
’ un Windsor ; Parisul, Capitala Fran

ciéi, un Versailles; Petersburgul, Capi
tala Russieî, un Zarskoje-Szelo ; Berlinul, 
Capitala Imperiului German un Potsdam 
§i Wiena Capitala Austriei un Schönbrunn, 
pentru ce nu ar avea şi mica şi frumósa 
Románia măcar Trianonul séü : Sinaia, 
cu frumoQul el castel Regal, dupé cum o 
numesce Louis Ulbach, în urma invitării 
avute de a o visita ?.

Cetatea Bucuriei, Bimiresci, Capitala 
României, se bucură şi ea cu locuitorii 
el, având un asemenea loc de petrecere 
în sezonul verel pe Yallea Prahovei, unde 
adie cel mal sănătos aer dätätoriü de viü- 
eţă ; şi nu numai Capitala, dér în toate 
rjiilele de sérbátóre, o visiteză de plăcere 
şi familii amatőré de distracţiune din Dis
trictele limitrofe prin puterea aburului.

Acest mic orăşel situat între munţii Pra
hovei este un încântătorii! El Dorado* pen
tru lumea doritóre de linisce.

In Anul 1880 am fost prea impresio
nat de transformarea ce a luat Sinaia, 
după cum era maî’nainte, când acéstá Re
giune muntosă era numai un Asyl pen
tru bătrânii pioşl, ce ’şi căutau aici mân
tuirea sufletului.

IM P R E S SIO N ! D E  L A  jS lN A lA .

România, care n are încă unü 
Versailles, ’şi are deja Trianonul 
séü Sinaia.

L o u is  U lb ach .

l^ u rg e  Prahova spumosă 
Cu-allü ei mersă capriciosă 

Udândă stânca lunecosă 
Şi tufişiulă verdurosă,

Allă ei murmură concurézá 
Cu frunţi şiulă mişcâtoriă, 

Paserile concertăză
L ’allă natúréi repertoriă;

Ună concertă miraculosă 
Umple aerulă muntosă.

Munţi înalţi ce ţină récóre 
Cu bracţi falnici de pe plaiă 

Umbrescă vallea ’ncântătore 
Ce conduce la Sinai ;

Vocea aburului ţipă
Transportândă pe căllători 

Ce dorescă din clipă ’n clipă 
Să culăgă pe munţi flori;

Iar echoulă de pe plaiă 
Le răspunde; la Sinai !

Pe poteci, pe iarba verde
Mulţi turişti mergă furnicândă,

Şi ’n pădure ei se perde
Prin desişiuri traversândă;

Iar pe unele movile -
Săă pe câte-ună verde mală 

Sé védd gruppe de copiile 
In costumă naţională.

Par’ că’să nişte îngeraşi 
In costumă cu fluturaşi.

Susă pe munte, ’n Moiiastire, 
Falnică sbărâ-ună tricoloră: 

Semnulă ţerrei de mărire
Pentr’ aăgustulă Domnitoră. 

Acolo să recreiază 
Ero’ smulă gloriosă 

Cu Virtutea ce planeză
Preste-allă ţărrei sollă frumosă,

Ca nişte părinţi duioşi 
După timpi laborioşi.

Iar mai susă p’ună verfă de munte, 
— Ca în vechiulă Heliconă, — 

Ş’adună Musele de frunte 
Asistate d’Apolonă.

D ’aicî Dómna României 
Să inspiră câte-odat’

De la Musa Poesiei 
Şi lucrăză ne’ncetată.

Dintr’acestă „Munte cu doră.“ 
’Şi cântă mândru-i Soţioră.

* O posiţiune dorită şi fericită, ce găsesce 
cine-va într’o ţărră, într’o regiune străină.

La Sinaia-de plăcere
Lumea merge-a voiagia,
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Dér mai múltú de mângâiere 
Suveranii d’aşî vedea;

Ei aü datű Independinţa
Ă’stui mică dér bravă poporü,

Dulce e recunoscinţa
Oâtr’ allu lui conducătoră! —

Hai să mergemü la Sinai,
Câ-i frumoşii ca într’ună Kaiă !

Nimic mal curios într’un quadril, de 
cât o ^onversaţiune despre condiţiunî rer 
ciproce pentru o căsătoria între dodl dan-' 
ţatcri: un june gi o jună; gi ce este mai 
trumos, că acesta conversaţiune este pusa, 
ca să 4ie ăgia, pé Musică; cadenţând pă
surile quadrilulul dupe numirea figurilor 
Danţuluî. Este acesta possibil ? Să în
cercăm : -

p O N T R A D A N Ţ U L .

Meinen Angen muss ich sagen,
Dass sie schweigen, nicht dem Munde, •, 

Denn die Augen geben Kunde,
Wo es nicht die Lippen wagen.

Calderon.

'JŞJ omnişora mea frumósa, ’mî accordaţi un eontradanţ?—
—O, de ce nu, sumă voîosă, vomă danţa îutr’ună balanţă;

Dér întâiă să ’ntreb pe Mama,“ — ce copilă n’ai ună Domn? —
— Apoi, Mamă, ’mi am luată séma, sâ ’l las sa tragă ună Somnă, 

Câ-I urîtă; şi-acumă, în fine, cu âstă jăne pasă în pasă 
Voiă danţa; ne stă mai bine, suntemă potriviţi, Aux plâces!

II
— De cândă aspiră la favórea, 'cestui fericită momeută 

D’a danţa, să amű onórea, cu ună Angelă inocentă!
Astăfli însă fericirea  ̂ cerîălă mí-o a ascordată 

Ca să aflu mulţumirea, ce-o dorémú neîncetată. —
— Domnulă meă! ’mi ai cunoscinţa?—Cumă sâ nu! şi cândă ai sei! 

De optă (ţille locuinţa, noi o-avemă chiară Vis-a-vis.
IH

— De optă (pile, 4iüa, séra, cu ardóre te privescă,
Şi eă mé topescă ca céra, căutând ca să ’ţi vorbescă.

Sumă perdută ! Intr’o plânsore eă o ducă câci te iubescă,
La feréstra cu ardóre, ore ’ntregi te urmărescă.

— Chiară pe mine? — Domnişoră, amorulă meă nu e vană,
Ori-ce 4i ce se strecoră, elă totă merge En avant!

IV
*— 'Domnulă meă! . . . —Ah, Domnişoră, sâ ’mi daţi voiă să vé spun 

Că ună omă când se ínsórá, nu-i tot-d’auna nebună ;
Omă solidă sumă şi cu stare, o femeiă potă nutri,

Magasinulă meă e mare, plină de marfă ’n veci va fi.
Are slove aurite tabla uşii cea de ferră,

Negoţulă meă multă promite, merge bine — En arriére.
V

— Domnulă meă! lasă urgenţa, mai dâ’mî timpă să mé göndescü;
Cu-assaltă ’mi-iai pacienţa, şi confuză mă gâsescă.

Anii mei suntă juni şi sborâ, sumă timidă ’n fellulă meă,

ii
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Tocmai ca o căpriorâ. nu SGiă, deă, ce să facă eü.
Căci eű n’amü esperienţă, nu potii a mé confié,

Insă aifi în apparinţâ, stimezü Tous leş Cavaliere !
YI

— Lasă ori-ce dubietate, Domnişdră, îţi spunű dreptü,
Nu fugi de veritate, căci e sincer alü meă peptă;

E unu mică drâcşîoră Amorală, te-a prinsă, nu mai scapi de locă,
A păţit’o Domnişiorulă, ce te-adoră multă cu focă,

Amă venită,* vădută, şi iată, fuiă învinsă, nu m’asceptamă,
Sumă captivă ca ş’altă dată, şî-acumă iubescu Toutes Ies Dames!

VII
— Nu, nu ’n cursă nu voiă merge, căci bărbaţii sciă ce suntă, 

Infideli, şi sciă s’alerge, fugitivi suntă, sboră în ventă.
Toţi ca unulă; amăgesce totă ce-i bună şi virtuosă,

Şi-apoi ei cândă reuşesc«, le-abandonă ruşinoşii.
Fata crede că pe vieţă amorală îlă oonservamă,

Ave(i ânimă de gbiată, sciţi una: Ohanges Ies Dames!
VIII

Sugeti mierea de p’o flore, şi apoi ne lăudaţi ;
Juraţi apoi pe onóre, dór dup’alte flori sburatî;

— A ! eă nu ; a ! Domnişoră! la cuvântă eă sumă constantă 
Cândă Amorală mé omórá, îţi spună dreptă, eă sumă galantă,

Sumă fidelă la nemurire, o spună, nu potă a tácé,
Eă aşia ’să făcută din fire, devisa mea-i: Ballancez.

IX
— Aşiă dérá, Domnişdrâ, ce dici potă eă a spera

Să te amă de soţioră? — Domnule ce dici aşia? ' 1
Nu mé védi că sumă confuză, nici eă nu sciă ce să dicű,

Raţiunea îmi refuză ori-ce cugetă câtă de mică. —
— Copiliţă, esci stăpână, ce d 'ce ânima ta ?

Primesce a mea mână, ea este — La máin droite.
X

O cumă ceriulă ’mî împlinesce, tóté dupé voia mea,
Preeumă sufletum’i doresce, spune ’mi dragă, nu-i aşia ?

Şi în faptă, eă în viă0ţă, ţi-aşi croi ună viitoră 
Pille albe fâră eeţă, ca nici unui muritoră;

Te-aşi conduce cu plăcere, printr’ală floriloră resadă 
Cu o dulce mângăere, p’ală vieţii Grande promenade.

XI
Ceriule! Ce bucuria, ce plăcere simptă în peptă,

Cândă gondescă la cununiă, abia potă să mai aşteptă ; 
îmi surrîde viitorulă, într’ună modă forte frumosă,

Lumineză şi amorală, ca ună sore luminosă.
Şi în fine. căsnicia, e ună lucru omogenă 

Şi ’mi causéza bucuria, apparéndu-mi ca Grande C heine!
XII

Vomă trăi ’n fidelitate, vomă trăi în bucurii,
Vomă trăi in libertate, fericită o să fii.
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Prin amorü o legătură între noi se va ’nnoda,
Şi viăeţa cea mai pură ceriulű noué ne va da.

Iară cândă din întâmplare, ne-amű certa, atuncea, o !
Se află pân’ la’npăcare, unű mititelű Dos- â -D os ;

XIII
Dór astfelű să nu durez1 nici odată ’odelungat,

Ceriulű să ne lumineze într’ală nostru micü paiaţă; 
Câte-odată să ivesce câte-ună mică şi scurtă langagiă,

Ş’apoi iar se domolesce, dup’ună volburusă tapagiă —
Câte-o mică busumflare face-Amorulă turbure,

Se face o explicare, ş’urm0z’ apoi ună Tournez.
XIV

— Domnule, ne vede Mama, că vorbim pe cândă danţămă ; 
Iat’o, cum mai ne ia séma, când în centru balansâmă.

— Nu-i nimica, Domnişoră, contradanţulă s’a finită.
Ast-felă timpulă se omórá, într’un danţă, şi’ntr’ună vorbită;

Să dâmă mâna, Domniş0ră, ca să nu trâimă în vană,
Esci o nymphă care sboră, şi ’ţi facă ală meă Compliment.

In Anulü méntuireí 1869. Alegétórií 
Collegiuluî al III-lea de Prahova, lup
tară cu bravură contra Guvernului reac
ţionarii! de atunci, care ’şi adunase tóté 
puterile ca să sugrume ori-ce ideiă de 
libertate şi să sfâşie Constituţiunea ce 
poporul Român ’şi dăduse într’un mod 
regulat, la suirea pe Tron a Domnului 
Carol I-itt.

Tari în credinţa lor, eî luptară cu băr- 
băţiă conira ingerinţelor unui Guvern, 
care pe lângă tóté midilócele _ reproba- i 
bile ce întrebuinţâ, introdusese în Sala 
alegerilorü şi Dorobanţi deghizaţi, înar
maţi cu bîte, ca să bată şi să bage spai
mă şi groză în tot cetâţenul ce sa va a- 
propiă de Urnă spre a’şi face detoria.

Bătaia, temniţa şi ori-ce persecuţiune 
imaginabilă, nu reuşiră ca sâ-i abată de 
la vechia tradiţiune: Consciinţa Drep
tului lor. Luptară, şi lupta lor fu înco
ronată cu succesü. — Ei fură luaţi de 
exemplu şi admiraţi de ţerră întregă. 
Tóté Oraşele din ţerră luptară, dér mai 
tóté fură îngenunchiate până şi chiar Ca
pitala României.

Ploeştiî fiind singura Cetate care sdrobi 
pe adversari, entusiasmâ atât de mult pe 
marele Cetăţian Dimitrie Brâtianu, încât 
făcu acel memorabil Apel, prin care ce
rea de la ţerră, ca prin subscripţiuni pu-

bliee, să se offere Cetăţii nóstre acestă 
Statuă a Libertăţii, ca o suvenire scumpă 
a luptelor dintre Libertate şi Despotism.

Şi cuvântul lui Dimitrie Brâtianu s’a 
întrupat.

Ploeştiî a fost destinat a avea „Sta
tua Libertăţii“ în centrul Cetăţii, şi ea 
fiind confecţionată, aştepta numai inau
gurarea ei.

piua de 21 Iuniü 1881, Duminecă, fu 
precisă pentru Solemnitatea cuvenită.

Dis de dimineţii , poporul umplea stra
dele Cetăţii. La 8 ore Güarda naţională 
fu înşirată pe ambele pârţî alle stradelor 
ce conduc de la Gară la Primăriă. Oraşiul 
era pavoasat. In curtea Primăriei eraü De
legaţii rurali cu Drapelul Judeţului cu bande 
tricolore, în costum naţional. Găarda de 
onóre cu Drapelul Légiiméi, Musica şi Sta
tul major al Güardeí civice erau la post. 
Trenul aduse mulţi Amici şi invitaţi din 
Bucuresci; Comitetul Ad-hoc îndeplinea 
recepţiuneâ. Salonul Primăriei era plin 
de invitaţi, aşteptând momentul plecârei 
la Statue.

La 11 ore, cortegiul se puse în mig- j 
care. Piaţa unde era Monumentul era în- ! 
congiurat de Guardă. In mirjloc un Um- i 
brariü de verdeţă pentru Domne. In la- i 
turea Monumentului era o estradă pentru ! 
serviciul divin. Piaţa şi stradele laterale \
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geméü de lume. Sutele de ferestre, aco- 
perişele Caselor până în vérf, acoperite de 
privitori. Aspect măreţ. Fu fotographiat.

D -lü  R a d u  Pâterlageanu, Deputatul Ur
bei citi trei Depegî adresate Preşedinte
lui Comitetului, din partea lui C. A . R o -  
setti, D im itrie B rătianu  şi V. Alexandrescu- 
Urechiă, scuzânduse că regrettă absenţa 
lor din caúse bine-cuvéntate.

Se începu apoi Serviciul Divin prin

Sănţirea Apei, şi D -lü  Păterlăgîănu citi 
Discursul de inaügurare.

Pronunşiâ apoi D -lü  B uescu, Deputa
tul Cetăţenilor Capitalei Bucuresci un 
Discurs bine simţit, care se termina cu 
urarea : „ Trăiesc,â Güarda naţională, care 
a sâ u t să apere cu măeţa Drepturile şi L i 
bertăţile publice.

Am citit apoi Poesia următore:

a Ŝta t u a

naturală; fără a face rău altora, este 
libertate civilă.

Paley.
Adevărata Libertate stă întru a nu 

se supune la nici o patimă.
Dacier.

iîcă suavă a lui Joüe, tu în lume adorată,
Şi născută din Junone, în Olimp glorificată;

Tu, frumosă Libertate, aţii umilă eu te salut;
Căci străbunii mei din Barna ei în templu ’ţi consacram 

Tiăeţa loră şi eroismulă, pentru cultu ’ţi şi jurară,
Lumea sclavă s’o transforme şi s’o ia sub ală loră scută.

j^ IB E R T Â Ţ II .

A face ceîa-ce ne place este libertate

Tu ce vocea-ţî de trompettă faci să tremure tiranii;
Tu eu marea ta putere faci să cafiă joşii titanii,

Şi-aduci pacea şi ’nfrăţirea între omeni pe pămentu;
Tu nu rabţli ca despotismulű aici josă să domineze;

Tu nu poţi răbda sclavia în poporă să sé’ncuíbeze,
Orî-ce ură, résbunare, tu le spulberi tóté ’n véntű.

A ! Tu esci o fericire pentru totă omenirea,
Sciî transforma fapa lumeî semmândă în ea iubirea;

Scii preface globulă, nostru dintr’un iadă în paradisă ;
Pe bătrâni i ’ntineresce vocea ta armoniâsă;

Pe cei juni i animeză faşia ta cea rádiósa,
Chiar pe prunei din sinul marná sâ-î nutresâ îţi este scris.

Trei decenii aţii trecură de când vocea ta iubită
Ca din somnă o deşteptase pe Europa ’mbetrănită,

Şi întâiă ginta latină lângă Sena-a tresărită;
Alü ei Echo la Danubiă ca ună tunetă résunase,

Şi aici poporulu-Bege vocea ta o ascultase;
Era vocea celestină ce Româiîii o-a simţită.

La Tslază, o Libertate, bravii fii ai Ba mâniei 
Transplantară tricolora ca simbolă al vitejiei,

Şi strigară: Libertate s’aibă poporulă Română!
Nici de mândra semilună, niâ de sgripţorulă de ghiaţă 

Nu a voită ca să scie ună poporă ce vrea viăeţă,
Ună poporă ce foculţi sacru i ’ncălfiesce al lui sînă.



Şi căldurai’ţî eficace Incălfiea solulü Bomânieî,
■'■Şi,' nţr’ o fii se pomeniră unindă- undele frăţiei 

Dămboviţa cu Bghluîulă, câci Milcovulă a secată;
V. > Dorohoiulű, Severinulú acumű stau apropiate* .

De la, munţi pân’ la Danubiă (inimile mereu bate.
Câci prin tine Bontania, astăzi süsü s’a înălţată,

De pe ceriulă Bomânieî eändü vr’ună astru în josă pică,
Ună altă astru mai cu ragle de odată se ridică,

{fa  mea scumpă Bomâniă nici odată va peri ;  .
Provedinţa o protege căci e ţerră creştiniscă,’

Fiii ei moru pentru densa câci e ţerră romănescâ,
P ’a ei frunte tot-d’auna gloria va străluci.

Tu, o sântă Libertate, idealulă Bomânieî,
Ne-aî făcută a te cundsce câ esci vocea armoniei,

Că ne ’aspiri a fi ’n frăţiă toţi ca unulă pentru toţi ;
• Ne-aî adusă apoi aminte că a nostrâ origină,

E  la Tibru, e la Borna, d’unde e ginta latină,
Fii născuţi la Capitoliă, ai lui Traiană strănepoţi.

Tu prin inspiraţiune ne-aî trâmisă cu arma ’n mână
Ca să ’nfrângemâ semiluna sptdberândă arma păgână, 

Liberăndă ună poporă-frate de sub crudiilă iatagană;
Lumea ’ntrégá scie-acuma ce-î Bomânulă căndă s’aprinde 

Plevna, Smărdan potű să Spute câtă, bravura lui să ’ntinAe,
Şi câtă pâte fi de mândru cu-ală seu mare Căpitan.

Astăzi tronului Bomânieî înălţată la demnitate,
Numai ţie ’ ţi datoreză, Tu, divină Libertate,

Câci Bomânulă te adoră din paiaţă pân’la bordeiă ;
Bomănia agii privesce fagia ta cu bucuria,

Şi poporală îţi aduce olocauste o miîă
Pfeeumă aducéü străbunii adorare l’ai loră ţ)d.

Tu de stafii înainte în eternă esci adorată
Ca imaginea salvârei unui poporă ce odată 

Sciu bine să ’şi defende dreptulă stă cetăţenescă ;
Unu deceniă trecu iute de căndă acesta cetate 

Animată ea prin tine, antică Divinitate,
Susţinu cu arma ’n mână al omului dreptă firescă.

Bine-ai venită dér’, Deessă, din Olimp acumă sosită,
Tu de astăfii înainte eşti o stea bine-venită 

Susă pe ceriulă Urbei nóstre, susă p ’ală teă piedestală ;
Tu vei fi d’afii înainte imaginea adorată,

Tu vei fi ună stimulu sacru decă patria vr’odată 
Ară avea necessitate d’orî-ce Actă naţională.

Iu vei fi modelulă sacru al junimei ce-acumă cresce;
Tu din ea vei face omeni cari patria ‘şi iubesce;

Tu din ei her oi vei face, tot A curcani şi verfiişorî; ' ’
Iară fiicele române deveni-voră elle-odată 

Totă Cornelii şi Veturii: mari virtuţi de altă dată,
Pe care o naţiune le posedă ca comori.



-  129 —

Te salută cu reverinţă, o tu scumpă Libertatéi 
Care d’astăffi înainte vei orna astă cetate 

Cu imaginea ’ţi sublimă, şi repetu; Bine-ai venită!
Omagiu ţie, Naţiune, şi onőre voué fiă 

Bärbaß mari ai scumpei Patrii, ce în brava Romăniă 
Sciß recompensa virtutea prin odorulă oferită.

După acesta, D -n a  Sevasti G . R adovici 
o fieri D-luî Preşedinte o coronă de totă 
frumuseţea, adresându-I cuvintele urmă- 
tóre :

„Domnule Preşedinte, Mamele P le- 
ieştene olîeră acâstă coronă, voind sâ 
arate, că aşla vor cresce pe Copiii lor'-1.

Corona fu immediat aşezată pe mâna 
Statueî care ţine Lancea.

Ceremonia sâ încheiâ printr’un liymn 
cântat de preste 80 fete şi 100 băeţi, E- 
levî şi Eleve, acompaniaţi de Orchestră.

Cortegiul apoi plecâ la Lyceü unde avu 
loc Banquetul şi ospătarea Delegaţilor 
rurali.

In curtea Lyceului eraü două mese în
tinse p en tru  1 5 0  D elega ţi r u m li; sus în 
Sala cea mare, o mesă Ospăta 1 2 0  in vi
taţi : civili, m ilitari, G üarda şi P reoţi.

Primul toast se ridicâ de P rim ăriu l Ce
tăţii, D -lü  C. T . G regorescu pentru R egele  
şi R egin a , la care răspunse Prefectul ju
deţului. Urmară apoi toastele : D -n u  C er- 
nătescu Deputatul Craiovei, pentru Cetă
ţenii PloieştenI; D-nul P a n ta zi Ghica, De
putatul Turnul-Măgurelle şi representant 
mai bătrân al pressei Bucureştene, în o- 
nórea eroilor luptători Ploeşteni, cari aü 
luptat cu bărbăţiă romănescă pentru li
bertate.— D-lü P a n ă  Buxescu în onórea 
Güardei naţionale a Cetâţii Ploesci; G e
neral Călinescu i răspunde în puţine cu
vinte, dér bine simţite. P reotu l N . Ioachi- 
m escu pentru locuitorii rurali ; P ărin tele  
Protopop pentru Clerü ; D -n u  G . R adovici 
pentru armată ; D -lü  R om anescu, Directo
rul Lyceului, pentru D. D im itrie B r â - 
tianu , iniţiatorul ridicârei S ta tu eî; D-l D -r  
P ăunescu  pentru D-niî R ossetti şi 1. C. 
B ră tia n u .—D-lü P ăterlăgîanu  pentru M a 
m ele R om ân e în  general şi D -n ele  P loîes- 
cene în  p a rticid a r; D-lü Făgărăşîan u, in- 
gineriü la Câile ferate române, pentru 
Pressă şi bătrânul Diar „Românul“ ; D-lü 
I . G . B ibicescu răspunde şi ridicâ toast

pentru valorósa Cetate Ploiescî, care a 
scăpat onórea ţerrei, care a apărat liber
tăţile publice şi Drepturile Cetăţenesc! ; 
D-lü Ionescu -F lăm ân da  pentru D-nii C .
A . R osetti şi I . C . Brătianxx. —

Sera Piaţa şi Statua Libertăţii strălu
cea de multiplele lampioné ce le decoraü. 
Finitul acestei măreţe serbări se termină 
printr’un foc de artificiu forte frumos.

S’aü priimit apoi Telegrame de la D-nii: 
P etre S toicescu ; D -ru l Stoicescu, D-nii Cam - 
p in iü , Primăriul Brăilei ; Vucinicü Primă
riul de Roman ; H ocîung, Primăriul de 
Bacáü ; M ârgăritescu , Deputatul Brăilei; 
Ştefan  Şioim escu şi alte multe Telegrame, 
regretând că nu pot veni, şi felicitând 
pe Ploiesceni ca aparâtori ai libertăţilor 
publice, şi în fine, de la D -lu  Costinescu, 
Deputat şi Prim-Red actor al piaruluî 
„Românul", regretând nevenirea sea din 
caüsa de boia. —

Pe piedestalul Statueî, înalt de 4 metre 
de la bază, spre răsărit stâ scris cu lüt
tere aurite: „Cetăţenilor Ploeşteni, a- 
părătoril libertă ţilor pnblice, Rom â
nia recnnoscétóre. — Spre Apus : „Mo
nument ridicat prin Subscripţiune na
ţională ." — spre Miadă-nopte : „Anul 
Î88L. Iunitt 11. ■— Spre Mia4ă-<ji: Anul 
1869. Marte 26.— adică : Data comme- 
morativă. —

Monumentul fiind aşezat în Piaţa U- 
nirei, când Bulevardul va fi terminat, să 
va vedea de pe peronul Gâreî în distanţă 
aprópe de două Kilometre.

Atât ridicarea Statuei „L iberta tea“ în 
Ploiescî, cât şi serbările R egatu lu i R om ân  
în  Capitala ţerrei şi în  totă Ţârr a, de la 
Palat până în cel mai umil bordeiü, a 
deşteptat în sufletul meü o mulţumire 
sufletéscá, pe care numai ânima o simte, 
Iar buzele nu o pot mărturisi. M’am ser
vit dér de Condeiü, pe care l ’am pus sub

20,395 17
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protecţiunea şi la disposiţiunea Muzei 
melle, care mî-a dictat în acelle 4 üle so
lemne, ceia-ce am pus pe hârtia cu fe
ricire.

Nu am voit a lăsa posteritatea, care mé 
va citi, fara a cunósce şi ea, cât de fe
ricit a fost poporul Komán in urma vic
toriilor repurtate pe câmpul de onóre, în 
acesta epoca illustră (1877—1881), când 
s’a ridicat România la rangul de Regat, 
când lumea întregă a recunoscut ce sunt 
Românii, (cari, din fatalitate aü atâţia i- 
nemici interni şi externi) şi când se speră, 
câ generaţiunea română presentă şi vii-

tóre va continua, cu voinţă tare, pe callea 
ce a mers predecessorii ei.

Mulţi dintre Litteraţii şi Poeţii noştri 
vor fi scris în acestă epocă idei mult mai 
sublime de cât mi-a dictat sublimă mea 
companióná inspirátoré; dér am crezut 
că şi o picătură de apă póte face parte 
dintr’un Ocean ; câcî în Imperiul natúréi 
nu se perde nici un Atom ; de aceia în 
transportul meu de fericire am voit a de
dica Ţerrei, Capitalei ei şi Fiicelor Româ
niei în acele 4 ille mari, ca omagiü, stro- 
phele ce urmeză:

P d Ă  L A  j^ O M Â N I A .

(DEDICAŢIUNE MAIESTĂŢILOR LOR: REGELE ŞI REGINA ROMÂNILOR)

Ai pusö pe capetele lorü cu
nună de pétrá scumpă, viââţă aü 
eerutü de la tine, şi le-ai dat lor 
lungime de <}il© în secolii secolilor.

(Profet. Davidü,  Psalm. 20 Vers. 3 şi 4.)

^ )p u n e ’mi, scumpă România, de ce ţârra e ’n picidre?
De ce fiii téi alergă animaţi, cu fruntea ’n süsü ?

De ce toţi apparü ei astăcji în costumă de sérbátóre ?
De la Munte, de la Mare, de la Est, de la Apusă?

De ce poporală e veselă, multă mai veselă ca ’nainte ?
De ce ’n Urbe şi prin Sate veselia ’şi are locă ?

De ce umbrele străbune saltă astăcţi în morminte ?
Şi de ce a iţi tot Românulă simte ’n pept un sacru foc ?

De ce tronulă ţerrei melle acjî înnotă în splendóre ?
De ce astăzi Capitala geme de visitatori ?

De ce flamuri tricolore sboră în ventă triumfătore,
Şi-a Sionuluî movilă caută veselă spre năori ? —

Pentru câ acolo astăcţi mare Actă se săvârşesce:
Căpitanul de la Plevna, ce-a băgată spaima ’n păgână, 

Cu corona sea regală, cucerită vitejesce,
Sâ ’ncunună cu voinţa a poporului română.

Şi corona sea alésá nu-i cu petre de lucire,
Séü, bogată în valóre ca ori-ce obiectă lucrată;

Ci-’i cu multă mai preţiosă: e-a poporului iubire,
Care nici odat’ se şterge pentru Regele-adorată.

Iar’ în mâna cea vitézá ţine sceptrulă ţerrei sélle,
Offerită de bravii ţerrei ce ca leii s’aă luptată;

Şi-a lui purpură regală adomată totă cu stelle,
Acţi pe tronulă României mândrulă locă ’şi-a ocupată.
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Şi allăturea cu Dânsulă stâ Aăgusta lui Soşiă,
P ’a Ei frunte graţiosă Diadema s’a depusü :

Ea e Angel ce consolă şi inspiră bucuriâ, —
Gemulii bună al României, noăâ trămisă de ansă. —

Astădi ori unde răsună dulcea limbă românăscă
Ună curentă frăţeseă vibrézá ’n coloniştii lui Traiană,

Gintea nostră-i destinată ea să reîntinerăscă
Şi să fiă fala iumei cu-al ei nume de Romană.

Mirceo, Stefan, Mihaiă Brave, eşiţi astădi din morminte,
Şi priviţi la ţărra vostră ce schimbare a luată!

Fiii ei se inspirară d’ale vóstre umbre sânte
Şi la gloriă s’o ’najţe ei cu toţii aă jurată. — —

Saltă dóra, Româniă, Mamă bună şi doiosă,
Câci ai tăi fii cu iubire rangul tâă la înălţată;

Şi tu d’astădi înainte, scumpă ţârra mea frumosă, 
Renumită-i fi în lume cu-ală tăă titlu de Regată.

Fii dér mândră, Româniă, cu-ai tăi fii ce te adoră,
Şi iu fiul tm mal mare Célú d’anteiü între F/rol;

Ei sunt bravi, sciă să s’avănte, ca aquila care sboră 
Preste stânci şi preste rîuri, înainte şi ’napoî.

Geniul tâă, o Româniă, să ne ’nspire libertate,'
Şi unirea să domine de la Istru ia Carpaţi;

Provedinţa să reverse preste noi sînta dreptate 
Şi în ţerră fericirea să petrâcă între fraţi.

Astădi strigă ţ0rra ’ntrógá: Să trăiscă România !
Să trăiască ’n fericire şi al ei Rege iubită!

Să . trăiască şi Regina ca să guste bucuria
D’o viăeţă fericită de acumă până ’n finită!

0MAGIŰ LA CAPITALA REGATULUI 
ROMÂNIEI.

(DEDICAŢIILE EDILILOR ŞI POPORULUI CAPITALEI)

Nu se póté ascunde cetatea d’asupra 
muntelui stându.

(Evangel. Mat. Cap. 5 Vers. 11.)
, In BucurescI s’aude crescéndü, îmbo.

bocindü, ínflorindü primăvăra unei june 
culturi; este o adevărată primăvâră; nu 
o vâră înţărcată; şi s’arü putea 4ice, câ 
se nasce o climă cu totulü nouă.

Louis Clbach.
m - '  ■_ _ ■
x  e-adm ir cu m ulţum ire O raşiă al bucuriei,,

Cetate a lui B u cu ră , vestită ’n  fapte m a ri;
T u  însăşi escî oglinda, oglinda R om â n iei,

Ş i-a i fostă  în  tot-d ’auna din tim pii seculari.

D in  D â m boviţa -ţî didce stră in ii de s’adapă 
A  loră  patriâ ’ş î uită şi-a ici se stabilescu.
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Ca n ică irî în  lum e de rele e i se scapă
G ăsin d  u n ü  E l  D orado *) ’n  păm entul rom ănescă.

E spusă  la ’ncercare în  tim puri de D om nia  
T u  fru n tea  ’ţi n ’a i plecat’o la grele u m ilir i:

C i peptu’ţi în ain te ’lă  pu n ea i cu vitejia
Ş i n u  ’ţ î  supuneai m intea la false am ăgiri.

Ş i c â t evenim ente trecură preste t in e !
Ş i câţi dujm ani d’a i ţerrei aici fu  p ră p ă d iţi!

Ş i câţi barbari din  ordiî p eriră  cu ruşine 
D e  braţele viteze fiin dü  de totă sdrobiţH

Ş i câte m a ri in cendiuri în  tim pi te con su m ară!
Ş i câţi m a rtiri în  tine acum a se od ih n escă !

Ş i câte cţile triste ’ţi dădură v iü é f a m a ră !
C ândă cugetă, tdte-acestea abia rne liniştescă.

D ér ’ în s’a ici sub sőre nim ica n u  este sta b ilă ;
P rogresulu i preeede şi" tim puri a n orm a li;

D e  m idte o r i desastrulă preface ’n  practicabilă  
Acelea ce se pare a n u  fi naturali.

Ş i astădi . . . ce schim bare! T u , dem nă Capitală, 
Surîd/i m ultă-graţiâsă p rivin d ă  la v iito r ă ;

Căci tu-, vecţi în ainte’ţi destinulă teă  cu fală,
C ’avea-veî sen in ă  cerixdă lipsită  de n egrii n ăori.

Ş i apoi, tu , Cetate, corona R om ân iei,
T e afli protegiată  de bunulă D u m n efieă ,

Căci fii’ţi te susţine cu braţulă vredniciei,
E i  P a tria ’şi defende d ’od a t cu dreptulă teă.

A  urbeloră m atronă, cetate principală,
F U  m ândră şi voidsă în  starea ’n  care e ş t i;

E ş ti pharulă  R om ân iei, eşti stea naţională,
Ş i num ele ’ţ î  e d u lce: „C etate B u cu resci!u

In  tine residézá civism tdă, m od estia ;
E ş ti dem nă m etropolă a ţerrei rom ânescî,

E ş ti brava ava n tga rd ă ; ’ţ î  e dată să p o rţi făclia  
C ivilisaţiunei p rin  soluri păgănesci.

E ş ti dem nă s’a i în  tine p e  tronulă  R om â n iei
U nă R eg e şi-o  R eg in ă  iu biţi d’ală loră p o p o r ă : 

Să ăi Com ercîidă ţerrei şi forţa  In d u striei,
S ciin ţe, A rţî, G uvernulă şi-u n  Corpă legislatoră.—

T e-am ă adm irată cu fală  în  dilăle trecute 
C ândă R egele călare m ergea ca la resbelă :

Acel la ce la F levn a  um bla p rin tre  redute 
C âtân du -şi vitejesce corona de oţelă.

*) O posiţiune dorită, şi fericită ce găsesce cine-va într’o 
tárra străină.
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T e-a m ű  adm irată şi a stă zi în  glóriái serbâreî,
C ándü stradele ’ţî ornate gem eau de cţecî de m i i ;

C ându lum ea curiosă, ca valurile M â r ei,
Umbla ca sâ priveseă la A rte  ş’ In d u strii. *)

A m ü  plânsu  de bucuria cându, ţerra ’ntrégd ’n  tine 
P a tu la  să încapă p rin  d em n ii D eleg a ţi;

E u  n ici o d ă i vecţufam u atâtea ân im î pline 
D e  zelă  şi bucuria ca în tre aceşti fra ţi.

E r  am u plin ă de m ăndriă câv.dă aucţîamă vecin ii 
F ăcendu’ţi  m ari elogiu ri la dem nitatea ta ;

C ându ordinea din  tine o -a ă  adm irată stră in ii, 
Stim ândă a ta ţin u tă  cum ă n u  se ascepta.

B rilia n t era i în  töte, Cetate de m ărire,
Ş i totă 'd ’odată m ândră că -a lă  teii ju n e  ’m părată ;

E r a i ca o M iresă  ce’ş i vede p ’ală ei M ire  
Alăturea cu densa l’A ltară  încoronată.

Ş i-a cea  m ovilă sântă ce te predom ineză
P ă rea  că se înalţă din  ce în  ce m ai sü sü ;

I n  scurt, Cetate m ândră, părea că re’nviăeză  
I n  tine naţiunea din gropă, ca Isu să .

A i  dată lu m ii dovadă că esci o Capitală
A  u n u i R ega tă  liberă , la Istru lă  celă bă trâ n ă ; 
scrisă p e  fru n tea  ţerreî că stem a cea regală  
Cu dreptulă a fostă  dată poporului rom ână.

O nbre dâră ţie, Cetatea B u c u r ie i!
O nbre voăâ fă , E d ili in d ep en d in ţi!

Onbre şi ju n im ei, ce -i flbrea R om ân iei,
A  ţerreî sentinellâ, vlăstârî in td ig in ţî!

Ia r  eă  răpită  cu totală de dem na ta grandbre, 
Ţ i-a d u că  om agiidă sinceră  : Cetate B u cu resci!

Să fii totă fericită  ca ’n  (fi de serbâtbre,
Ş i spre al ţerreî bine m ereu să înflorescî.

A  f i i c e l e  R o m â n e .

Ori-ce poporü care nu ’şl are suveranitatea sea 
propriă, limba sea propriă, portul şi cultulü séü 
propria, nu este o naţiune.

Eremitul din Carpaţi.
Cine iubesce pe Românce, care înţelegi! arta 

de a se îmbrăca cu célú mal mare gustü, trebue 
sä fîă înamorata şi de România.

Louis Ulbach.

oi vlăstârî ce crescetî mândre din tulpina românescă, 
Şi ve’ntindeţî voluptóse de la Tisa la Euxinü;

Yoi a cárorü rădăcină a plantat’o să rodéscá
Romulus de lângă Tibru încă ’n timpulü satuminű;

*) Alusiune la caröle istorice.
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Vox vestaleloră moderne câroră cultulă meü pästrezü, 
Fiice ale Românimei, ia voi ad' mé adreseză.

Voăâ asţădi.v# incumbă d’a mişca pe naţiune 
Qe de timpurile vitregi, ea mai a degeneratü

In exotice moravuri, în internă moliciune,
Prin a ixitrigiloră cursă şî-egoismulă vÍDOvatü.

A poporului cangrenă arsă trebue cu focă,
Cu focii' sacru de virgine care vindecă pe locă.

Voi virgine inocente, scumpe flori de pe vălcelle;
*Voi copile ’ncântătore, candifli augeli diapbani,

Din pleope-ve de lapte appâră mure, viorelle,
Şi sprîncenele-arcuite par’că ’sü fructe din castani;

Pérulü vostru-i rîă de aură, luce undulândă în josă,
Séu de lavă, care curge din vulcanulă furioşii.

Alle vóstre talii svelté ce le strângeţi cu tandreţe 
In cordóne d’aurite şi s’aplecă lină de vântă,

Şi-alle vóstre Iişiore cu-a loră rară frumuseţe
Şi pestelcele cu fluturi, minuni facă p’acestă pămentă

Voi la lună şi la sóre. sunteţi ra4ele ceresci,
Şi nimică nu vé lipsesce de câtă aripi îngeresci.

Portulă vostru raphaelică e curată fantasiă;
Voi uimiţi ca printr’ună farmecă pe ori-care trecetoră

In voi rezidă o forţă d’o perfectă gingăşiă
Ce attrage ca magnetulă p’orî-ce ocbiă pătrun4etoră;

Fiţi mândria României pe pâmâniulă românescă,
Câci a vostră origină e din nemă împărătescă.

Voăe vă e scrisă din ceriuri de a 4a stimulă industriei, 
Şi-a ’mplini o datoriă luândă portă naţională;

Din paiaţă pân’ la colibă fiţi podóba României;
Şi a ţerrei industriă flă-ală vostru ideală;

Fiţi voi tóté fondatóre a acestei bogăţii,
Voi vestaleloră române de prin munţi şi din câmpii.

Singure purtaţi ună sceptru prin puterile amórei,
Prin dulceţa ce revarsă oehii voştru mângăioşi;

Faceţi ca să se aprindă în bărbaţi forţa laboréi
Şi schimbaţi adi faţa ţerrei ca în timpii glorioşi;

îmbrăcaţi totă suflarea în costumă naţională,
Faceţi din poporulă nostru ună poporă industrială.

P ’alle nóstre câmpii mândre pască oiţele lânose,
Şi cu-a dudiloră frundeturi crescă gândacii mătăsari;

Ţerra nóstrá-í abundantă în producte-industrióse,
Numai braţe şi voinţă . . . . .  şi folosele-oră-fi mări!

Voi brünette şi blondine ce cresceţî ca nisce crini,
Luaţi, scăpaţi industria din mâna celoră străini.

Sciă că ’n pepturile vóstre ânimî nobile palpită ;
Voi în multele victorii pe ostaşi i-aţi animată;
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Faceţi şi-astaiţi o minune pentru. Patria iubită
Şi purtaţi costumuîă ţârrei celii atâtă de delicată;

Priviţi pe Regina nóstrá în costumă naţională,
Câtă Ea ’lă stimă şi ’lă înalţă pân’ la tronulă Ei regal.

Faceţi ca să se deştepte în poporă dorulă de ţârră; 
Animaţi junimea ţârrei să nu stea în amorţiri;

Consolaţi vârsta bătrână, veselă ea să tresară,
Stimulaţi şi pe Poeţii să ’şi ia ’n mâni ale loră L y ri;

Incoragiaţi industria, bogăţia în poporă ;
Faceţi ca să fiâ mândrii Românii de ţârra loră.

încă de la sînulă vostru puneţi faşia tricoloră 
Preste scutecele care înfăşîor’ p’aî voştrii f i i ;

Şi-i nutriţi cu-ală vostru lapte ’n a viăeţei auroră
Plantândă în ânimi plăpânde numai simţimente v iă î;

Şi atuncea România va fi plină de heroi,
Industria va ti ’n flore şi vomă scăpa de nevoi.

Patria la voi privesce, fiice alle României,
Şi aşteptă să daţi ţârrei ună frumosă şi bună avânt;

Puneţi astăfii temelia, temelia industriei,
Preparândă în casa vóstrá falniculă vostru vestmântă.

Ea prin voi vrea să trăiască, cu voi vrea a se făli,
Ea e buna nóstrá Mamă, faceţi-o d’a trăi!

xx r.
Flori de pe CarpaţI.— Dedicaţiunea lor şi 
Prologul Cârtii.—Epistola lui V. Alessan- 
dri.—Maior Casimir şi Scrisórea de la Si
naia. — 0 Epistolă a D-ralui Ioan Baţid, 
Avocat din Turda. — Recensiunea Comm. 
B. E. Malneri, niustru Profesor Italian din 
Borna, asupra Operei „Flori de pe CarpaţI". 
— Camoens. — Diogenes şi Anaoreon.—Sol

datul gângav şi Maiorul s§ü. —

Lai mulţi Amici ai mei în Anul 
1882 rn’au îndemnat, cu insis- 

tinţă, de a’mi publica Poesiile melle în- 
tr’un Yolum, pe care le publicassem din 
timp în timp prin piare, cum : „R om â 
n u l , „R om â n ia  liberă“ , „S téú a D u n ă rei“, 
„R eform a “ , „ Telegraful“ din Bucuresci; 
„F in a  p en tru  m in te, anim ă şi literatură“ 
din Bragiov; „ Telegraful“ din Sibiu.; „ F a 
m ilia“ din Peşta; §i în celle locale din 
Ploiesci, ca: „D em ocratu l“ gi „Vocea Pra
hovei“ într’un interval de 35 Ani, (1847 
—1882).

Am dat Operei melle poetice titlul: 
„Flori de pe Carpaţî“ gi am dedicat’o 
„Geniului bun al României, conducăto
ri tl la Gloria Patriei şi la Templul Ca
rităţii, ca omagíü profund, gi tot d’o- 
dată: „Memoriei regretaţilor mei pă
rinţi decedaţi“ ca regrette doüíóse gi 
Copiilor mei ca tribut de Iubire.

Am preferit a da dedicaţiunei melle 
întîetate Geniului bun al României: Pa
triei melle iubite gi apoi Părinţilor gi Co
piilor m ei; pentru că ţerra gi familia fie
căruia sunt cele mai sacre principii în 
lume; nu am voit a o dedica la ori-ce 
persona particulară, fiă consăngen séü 
Amic, care sunt în a doüa liniă, gi care să 
prevaleze valórea Patriei, a Născătorilor 
gi Născuţilor mei.

Căci ce este mai de preferat a adora 
mai întâiă în lume de cât Patria în care 
s’a născut omul; Părinţii cari l ’a născut; 
gi Copii, către cari naturalmente avem 
detorii morale.

Eu erer), că dedicaţiunile care se fac, 
constituesc o valóre însemnată, gi nu tre- 
bue să fiă pornite cu ugiurătate numai
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de simţimente simpatice personale ce are 
cine-va; der o personă câruia i se de
dică o seriére, trebue să aibă §i alte qua- 
litâţi esenţiale, §i alte merite personale, 
morale, sciinţifice §i umanitare, pe care 
publicul cititoriü să le aprobe ca juste; 
căci tot ce se publică în lume, devine o 
proprietate, care aparţine de domeniul 
public.

Nu am aprobat dedicaţiunile Operilor 
literare broşiate, către orî-ce personă par
ticulară, şi acesta dintr’un singur punct 
de vedere, câ, adică: eile fiind în sine 
preţiose, produeü un effect esenţial în 
binele public şi eile trebue să servescă 
ca un exemplu valoros, de la care popo
rul să se folosescă. Altfeliü Dedicaţiunea 
nu s’ar părea a fi de cât o linguşire. Şi 
Domne! Cât de urîţi mi sunt linguşitorii!-

Nu avém de gând să fac vre un Pro
log Operei melle ; dór am socotit că o 
carte care conţine 296 pagine, fără un 
cât de mic Prolog, arü fi ca o uşiă fâră 
cheiă.

M’am decis dér a face următorul mic 
Prolog:

P R O L O G Ű .
Er amu june, ca o flore de prin vâile 

Carpaţilorfi, cándü amü ínceputü a scrie 
acesté inödeste Poesií; astăzi însă, când 
le pună sub pressă, perul meü este alb; 
ca néüa ce acopere vârfurile acelorü ma- 
jestoşi munţi.

Amü avutü motive de a plânge ades- 
se-ori în viueţa mea, privindű în josü 
de pe ambele coste alle acestorü gigan
tici munţi; şi amü surrísü câte-odată, 
cándü zäremü ici-collea câte o radă so
lară séü câte o flore gentilă.

Surrídémü de bucuria, pentru că radele 
provenéü din sőréié României şi florile 
crescéü din fertilulü ei Solü.

Câte-odată ceríulü d’asupra mea era 
împovărate de nüori negri şi mă simţâm 
coprins de fiori ; altă-dată nüorii dispă- 
róü, şi atunci ânima mea se înveselea sub 
ceríulü azüriü allü ţârei melle.

Ast-feliü este totulü sub sőre!
Facă provedinţa, ca noüa generaţiune 

ce se rădică pe paméntulü strabunilorü 
noştri!—să să bucure în viitoriü de flo

rile prosperităţii, sub unü ceriü senin şi 
splendidă!

Autorulű.

Cartea mea fu răspândită prin tóté păr
ţile locuite de Români, cum şi în alte 
State străine pe la Litteraţi şi Autori dis
tinşi, ca Omagiü eminentelor lor talente, 
cârora le-am trimis câte un Exemplariü 
gratuit, priimind şi eü de la dânşii prea 
importante Opere de a alle lor. Mai multe 
recensiuni s’aü făcut prin publicitate în 
ţerră şi în străinătate, cum şi încoragieri 
particulare bine-voitóre.

Voiü publica mai la văile unele din 
tr’énsele:

Daü preferinţă Epistolei D-lui V. A- 
lessandri, Autorul „Cântului Gintei la
tine" , premiat la Congressul litterar inter
naţional de la Montpellier în Anul 1876.

Mirceşti 28 Iuliă 1882.

Domnul m eü !
Ieri am priimit amabila D-v. Scrisóre şi 

astăcţî ambele ecsemplare de Poesiî, ce aţi 
publicat sub tithd de: „F lor i de pe Car- 
paţi“ .

Răsfoind în grabă căte-va pagine din 
eollecţia D-v. de încercări poetice, nu voîesc 
a întârzia de a ve esprima şi mulţumirile 
mele pentru graţidsa vostră atenţiune, către 
mine, şi felicitările melle pentru attragerea 
ce vé îndSmnâ a culege flori pe Olympul 
Carpaţiî.
- Priimiţi etc. V . A le x a n d r i .

De la Sinaia am priimit următoreâ E- 
pistolă :

Cabinetul Máj. Séle Regelui
Sinaia, 15 August 1882.

Domnul meü. I
M ajestâţile Lor priimind Opera poe

tică a D-vostrâ, întitulată: „F lo r i  de pe 
Carpaţî“  m’aü însărcinat a Ve arăta în 
noitele Lor mulţumiri pentru frumósele Poe
siî ce coprinde acesta Operă.

Priimiţi etc. etc.
Maior Casimir.



In cursul lucrârei acestei Opere poe
tice, între correspondinţele ce possed, am 
găsit o Epistolă a Vérüluí meii, D -ru l  
Ioa n  R a ţiă , Avocat în Torda, cu Data 
din Anul 1881, care mé anunţiâ ast-feliü:

„ Suntem  fericiţi a ’ţî anuncia o bucuria 
mare fa m ilia ră : filia ndstră E m ilia  Tilea  
a născut alaltăeri u n  fecior voinic, căruia 
avem de cugetă a -î da numele de T raîanu.—

„ Nu uita , scumpe Vere, de Transylvania  
nostră cea aservită şi îngenunchîată!

„ Poeţii sunt înainte-m ergetorii tuturor 
evenimentelor m a r i ; ei cântă cu sute de 
A n i  înainte realisarea aspiraţiunilor n a 
ţionale. F iă  ca L y r a  D -tăle să prevestéscá  

i Ardelenilor, că dorinţele lor se vor împlini 
cât m ai curănda.

Acest adevărat român verde însciin- 
ţându-me de bucuria familiară prin do- 
bîndirea unui nepoţel în familia sea, tot 
d’odată nu uita nici pe familia cea mare, 
provocându-mă a cânta o cântare şi fra
ţilor sei Ardeleni, urându-le împlinirea 
dorinţelor lor mai curând!!— I-am îm
plinit dorinţa.—

i ** *
Illustrul Professor Italian şi filo-Ro- 

Comm. B . E . M aineri, care prin scrie- 
fAfde séle istorice asupra României în limba 

'Italiană, (între care : „ Viăeţa lui M ichaiă  
B ravul şi Sţefan cel M a re") ne făcu cu
noscuţi eoiifraţilor noştri de la Tibru, şi 
fu decorat de M . S. Regele R om ân iei cu 
M edalia B en e-m eren ti CI. I -iu , în Diariul 
democraţiei italiene întitulat: „II Di- 
ritto“ din 22 Iuliü 1883 No. 204 ce a- 

I pare în Roma, face o recensiune inte- 
j ressantă în Appendicele séü bibliografic 
|j asupra modestei mele Opere poetice în- 
| titulată: „Flori de pe Carpaţl“ şi care 
| s’a publicat în traducţiune română în 

„ Vocea Prahovei1,1 din 27 Nov. 1883.
11 Diritto începe astfeliü:
Zacharia Antinescu. — „Flori de pe 

CarpaţI“. — Ploîescî. —  Tipografia „P r o 
gressul“ 1 8 8 2 . —

Elegantul Volum al acestor „ F lo r i  de 
p e  Carpaţîu este însoţit de un Portret 
prea elegant al Autorului, care după spu
sele unui Amic al séü ce ’lü cunósce de 
aprópe, este însuşi el, asemenându-se cu

originalul ca două picături de apă. Un 
casă singular! Observând portretul lui 
A ntinescu  este frapat la prima privire de 
marea lui asemănare cu Benedetti Cairoli. 
Trăsurile feţei, perul, barba şi chiar for
ma îmbrăcămintei ’ţi amintesce îndată 
frumosă şi simpatica figură a m arelui p a 
triot lombardez.

Antinescu  este născut în  Braşiov (T ra n 
sylvania) şi stabilit în Ploîescî (R om ân ia ) 
Capitala Judeţului Prahova, care ’şi a luat 
numele de la homonymul rîă ce curge 
în lungul séü. Ploiesciî numără preste 
40000 locuitori şi este un Oraglü frumos, 
la bună posiţiune, remarcabil pentru co- 
mercîul séü; este şi reşedinţa Prefectu- 
rei Judeţului, a Tribunalului şi a altor 
autorităţi secundare.

In acest Judeţ, abundent în differite 
ape minerale, se află micul Orăşel Văllenii 
de M u n te, 5000 locuitori lângă rîul Te- 
léjenü. Posiţiunea lui este aşa de frumosă 
şi variabilă, încât s’a botezat de unii : 
„ mica Elveţia  din R om â n ia ." Aprópe de 
Orăşelul Slănic este Comuna Telega, unde 
se află Mine bogate de sare : sorginţi de 
mari venituri alle României.

Intre celle mai vechi Monastirî alle 
ţerreî se află şi aceia numită Sinaia, sub 
pólele Carpaţilor, a câreia frumosă şi în- 
căntătore posiţiune s’a transformat deja 
într’un mic şi graţios Orăşel, alegéndul 
R egele Carol, pen tru  R eşedinţa de vâră, clă- 
dindu’şi acolo şi un magnific Castel, şi 
exemplul séü fu îndată urmat mai de 
totă Societatea cea bună din Bucuresci. 
Cunoscutul Romanţier L u ig i Uttbach, vor
bind despre un voíagiü al séü în Romá
nia, noteză espres, că decă ea nu possedă 
încă un Versailles, are însă deja Triano
nul e i : Sinaia. Antinescu, în elanul im- 
pressiunilor selle locale esclamă :

„Hai să mergem la Sinai,.
Câ-i frumos ca într’un BaiăA

Aceste „F lo ri de p e  Carpaţi“ aü fost 
mai tóté fecundate de amorul Patriei şi 
al Libertăţii şi aü răsărit, şpuind adeve
riri, într’un period relativmente lung, a- 
dieă, într’un interval aprópe de 35 Ani, 
de la 1847—1882. Vom spicui câte-va 
dintr’énsele, spre a da o ideîă lectorului.
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„ Vocea u n ui .Prisonierü“ şi „E xila tu l“ sunt 
Poesii, cari reamintesc (Jillele triste alle 
Poetului, când, acusat fiind, câ ar fi es- 
citat la revoluţiune pe concetăţenii sei 
Ploeşteni, după cererea Comandantului 
armatei austriace de ocupaţiune, el fu 
silit a fi exilat din scumpa sea Patria, 
pe care o reamintesce cu cuvinte ardente.
In „ Vocea u n u i Prisonier“ (1856) lamen- 
taţiunea înăbuşitore:
„Sâ verse ’ntr’una lacrămî, să sufere durere,

„Să nu ’şî ve§,ă con sör ta, părinţi, amici, copii ; 
„Sâ afle că triumfă Iuda care cere 

„Să bea inocent sânge, să’lu ştergâ dintre viüi.“ ?

este tot ce póte fi mai crud din tóté su- 
pliciurile. Cu tote acestea, el nu lăsă a 
cădea în desperaţiune, şi în E xilatu l se 
adreseză astfelîu către Consórta sea :
„Speranţă dér, Iubito! Speranţă am eü încă, 

„C ’ori-ce fatalitate, va trece, va peri.
„A  mea dorinţă însă e tare ca o stâncă,

„Curând voiu fi la tine şi iar’ ne vom uni“.

şi el fu prophet; căci Poetul s’a reîntors 
în Patria sea spre a lua parte la eveni
mentele care prepara Unirea Principa
telor sub Alexandru Ioan I-iu.

„ Vocea u n u i Orb“ s’a publicat mai în- 
táiü în „R eform a“ şi apoi în R om ânul“ 
din Bucuresci, ce fu comentată cu mult 
interes şi recomandată de D -lű  C. A .  
Rosetti, printre Românii din ambele Da
cii. Musa Poetului era tristă, veijend că 
unele dintre puterile mari nu voiau a con
simţi la dorita Unire a ambelor Principate.

Şi când Parlamentul României, (1862) 
resolvâ cu fericire chestiunea M onastiri- 
lor (Jisse închinate, satisfăcând o viüé şi 
generală dorinţă, prin a secularisa bunu
rile Clerului, trecute încetul cu încetul 
în possessiunea Călugărilor fanarioţi, 
parte prin forţă, parte prin corruperea 
a înşel înalte Porţi, Antinescu  ’şi versă 
focul séü poetic într’o Poesiă întitulată: 
„La Romania“, înserată într’un piaríü 
periodic din Braşîov, cetate a Transyl- 
vaniei, Poesiă, care face parte din pre- 
senta Collecţiune şi care fu remarcată 
prin elogiuri.—Collecţiunea mai coprinde 
şi Oda publicată în 1865 cu ocasiunea 
p u n erii temeliei G ym nasiuluî naţional din  
Ploieşti, declamată şi distribuită atunci |

poporului adunat la acea solemnitate, şi j 
care fu în urmă comentată în „B u letin u l j 
Instrucţiuneîpublice“ . Alta întitulată: „ L i 
teraţilor R o m â n i“ , la priimirea solemnă 
de câtre junimea Ploieştenă la trecerea 
prin Oraşiă a Academicianîlor Români 
din Transylvania şi Ungaria. Acestă Poe- j 
siă fu declamată pe scena theatruluî celui ! 
mare din Bucuresci, în costum naţional, ! 
chiar în presenţa Academieianilor, de ; 
câtre celebra artistă Română, D -n a  M a -  
tilda P ascaly, care, ah ! prea de timpuriü 
fu răpită de mâna morţii.—Versurile de ' 
o frumuseţe mişcătore sunt şi acelea în- : 
titulate: „ Ungurii şi u n  suspin R om ânesc“ i 
şi „ Provedinţau, composiţiuni consacrate j 
barbarei expulsiunî a Tofalenilor Români 
din Transylvania, siliţi de predominarea 
maghiară de a’şî abandona părintescile 
lor căminuri. -

Voiü prescurta revista mea, menţio
nând numai (pag. 77) Poesiile sub titlul:
„ Om agiu la Urna lui Stefan cel M a r e “ ;
„ L a  F ru n ta rii“ ; „ Ora suprem ă“ ; „Orbul 
şi Resbellul“ precum şi „M arşiid  B ravilor“ , 
ecouri din Resbellul Russo - Romano - 
Turc ; apoi cea întitulată: „Ln memoria  
martirilor R om â n i de lângă P levn a “ , re
citată în Biserica Cathedrală a Sântului 
Ioan din Ploiesci, în c]ma Aniversârei 
morţii bravilor soldaţi, căluţi pe câm
piile Bulgariei.

Antinescu  nu lasă să trecă ocasiune fâră 
a ’şî escita generósa sea Musă; se indignă 
contra „Spiritului infernal“ de care fu ani
mată tocméla de la Berlin, şi sé adreseză 
cu un Imnü la Statua Libertăţii, înălţată 
în Piaţa Unire! din Ploiesci; în fine se 
adreseză inspirat la R om an ia  sea şi la M e- \ 
iropola ei cu totă vioiciunea anilor sei 
din tinereţe, şi cu Amorul unui vecbra j 
Patriot laudă cu fericire gloria şi Salutea 
Patriei, prin eleganţa formelor şi graţio- I 
sitatea stilului. j

Când Religiunea unei ţerri se respăn- ; 
desce şi se reîntăresce, ca în Románia, ! 
prin gura scriitorilor şi Poeţilor ei, a- j 
cesta este un argument despre convine- j 
ţiunea consciinţeî unui popor şi a pu- j 
terel sélle; noi ne mulţumim pentru pre
sent şi viitoriü, câ florile litteraturei R o
mâne răspândesc o odóre plăcută, fiind
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adăpată la dulcile sor ginţi alle grădinei 
italiene, prin care curge amorul bine-fă- 
cétoriü şi fecund al geniului gintei latine.

B. E. Maineri.

Averea unul Poet constă din Strophe, 
şi acelea decă i le ofieră vre-o Musă bi- 
ne-voitóre, generosă; apoi ore strophele 
să fiă o bogăţiă ? Cu strophele, propriii 
<Jis, poţi muri de fóme, dich bogaţii cei 
plini de aur, câştigat — scie Dumnezeii 
în ce mod — şi rid cu dispreţ ; dór să 
punem în cumpănă valórea strophelor şi 
a aurului, şi vom vedea unde este greu
tatea. Iată un exemplu :

C A M O E N S.
(DUPE N. DELIUS).

Est Deus in nobis agitante calescimus illo, 
Impetus hie sacrae semina mentis habet.

Ovid. (Fast. 6. 5.)

Este în no! unü Dumne4eü; eandüa- 
cesta se agită, noí ne încă)4im&*

Acéstá impulsiune are seminţele unul 
geniü sacru.

P e  când mugea un Uragan pe mániása Mare, 
Şi undele sfăr’ma ’nghiţind corabia ’nturbare, 

Toţi cei din ea să scape vor viueţă şi-avuţiă;
Dér’ Camoens n’avea nimic de cât o Poesiă.

Sirmanul mergea în exil în mână cü-o hârtia,
Şi toţi sáréű cú-averi cu tot în valuri spre vecia ; 

Iar’ Camoens purtată în sus p ’a spumelor albeţă, 
Récórea Mard linişioră pe faţiă-î se răsfaţă.

Cu drépta spre Indii cârmea şi ’nstânga ca p ’o spadă 
Ţinea un rol înfăşiurat: f almosa Lusiadă ;  

Scăpă •plutind două averi: wMţa lui amară ;
Iar’ pentru Portugalia a lui Poemă rară.

DIOGENES Şl ANACREON.
In Anul 1882, citind la Anunţurile din 

piarul German „Die neue freie F resse“ din  
Viena, am dat preste un Anunţă din 
partea unei Domne séü Domnişore din 
Yiena, care dorea a-şî întrerupe mono
tonia fiinţei sele printr’o correspondinţă 
plăcută cu cineva, subscriindu-se „Dio
genes“  şi dând scrisórea la Poştă „post- 
restant“ !

Eu fiind ocupat mult, în singurătatea 
mea cu lucrări literare, dorémü şi o ase

menea distracţiune, şi adresaiü lui „Dio
genes“  prima Epistolă vpost restant“ la 
Yiena, în coprinderea următore :

Amabila mea necunoscută!
Stimabilă Domnă !

Declaraţiunea D -v . în  „ N eue freie  P resse“ 
că doriţi a vă întrerupe m onotonia p rin tr ’o - 
corespondenţă plăcută, a fost p en tru  m ine  
o radă solară de prim âveră.

D e  şi activitatea mea literară ’m î p r o 
cură, multe momente frum óse, simţă însă  
totuşi, că în  orele mele de lucru, lipsesce 
sufletului m eu farm ecul şi căldura, şi ace
stea s u n t : Tocea femeii séü, cel puţină, 
condeiul femininu.

Permitteţi-ml a aprinde o lumină în 
nóptea viăeţii melle, care m’ar face fe
ricit. Acesta depinde nu numai de mine, 
ci de la bunătatea esprimată de D-ta prin 
preţiosul anunţă. Devotat

Anaereon.

Cu poştea viitóre am priimit răspunsul 
următor, cu Data 25 Marte 1882:

Domnul meül
R elativ la amicala D -v . contrapropunere, 

sum ă bucurosă gata de a ve fl de ajutoriü  
la obţinerea lum ineî dorite, n um ai decă aşîă  
poseda atâtea scântei spirituale, câte ară  fi 
necessariî la acestă a mea creaţiune.

T otuşi orî-ce lucru merită o în cerca re;  
pentru ce n u  am proba şi n oi de a ne în 
ţelege reciprocă ?

D ecă  voiţi să încercâmă, aştept decisiunea 
D -v .

E ă  cuget, că nu avem necesitate de a p r e 
cisa o Program m á, ci a ne lăsa numai in -  
spiraţiunei m omentului.

Aşteptând u n  răspuns în curénd, vă salut 
amicalmente.

D io g e n e s .
A doua Epistolă. Ploiesci 29 Marte 1882.

Amabila mea Domnişoră !
P rim a  scânteiă a lum ineî de sub ceriul 

vieneză appăru erî în  Ploiesci. E a  a fost sa
lutată din tdtă ânima m ea, redend o lumină  
d a ră  şi radidsă, care conţine în trem a  o m are  
quantitate de electricitate.

Sum  forte rem noscetorîă lui Diogenes,
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care s’a declarat gata de a’m î fi de ajuto- 
riă  la dobîndirea lum ină, de care am n e -  
cessitate în tr ’un m odă ca acesta, fără ca 
să fiú silit a im ita vreodată p e  Promethefl.

A veţi mare dreptate când cţiceţî că, ori
ce lucru merită ó încercare ; şi priim escă  
cu multă plăcere próba de a ne înţelege re
ciprocă.

Odată proba făcută, încercarea nu m ai 
pbte avea locă. TJrmeză apoi effeduarea sco
pului.

Deocamdată ne vom lăsa n u m ai in sp i-  
raţiunei m omentului, dupé cum op in ia ţiD -v . 
şi când veţi crede că ar fi necessitate de o 
Program ă, nu veţi avea de cât a o com
p u n e şi a m i-o comunica, şi eü m é voiă  
conforma exactă ca u n ei P rogram e emise 
de o Regină câtre Ministrul séü.

Frasa D-v. de „décá aşîu posseda nu
mai atâtea scântei spirituale câte arii 
li necesarii la acâstă a mea creaţiune“  
— dovedesee modestia care Yé ornâză 
atât de frumos, ca şi o roşă de primă- 
yérá, perul unei Domnişore gentile.

M é  simţă fericit pentru p rim a  scânteiă. 
Să speră şi pen tru  celle viitóre ?

Cât sum de im p a cien t! Ve sahit am i- 
calmente.

A n a c r e o n .

Titlurile din scrisórea mea precedentă 
de „Regina şi Ministrul el“  a jucat ro
lul principal în corespondenţa ce s’a ur
mat din Marte până în August 1882.

Era dóra o corespondenţă sub Pseu- 
donymul „Diogenes“ (Regina) şi „Ana
creon“ (Ministru) câruia mai târziii Re
gina i dete titlul de „Consilierii! intimii" 
al M. S.—

Décá ar citi cine-va acesta correspon- 
dinţă continue de 6 luni, arü face un fru
mos studiü constituţional; căci Regina 
era bine versată în  acéstá sciinţâ de S t a t ;  
dér n ici Ministrul el nu  era m a îp e jo s ă . 
Scrisórea ei ca mărgăritariul, stilul ei 
înaltă, dovedea o cultura superioră. Re- 
producémü fie-care atribuţiunile sóle în 
Stată ; devisa M. S. era : bună-starea şi 
fericirea poporului el, iar a Ministru
lui: devotamentul fidel câtre M. S. Exe
cutarea legilor cu prudenţa şi impar
ţialitate. Acesta correspondenţă a R e 

ginei în limba germana, este în Original 
şi tradusă românesce ; iar corespondenţa 
Ministrului, figurézá în concepte, tóté le
gate la un locă.

In luna lui Iuliă, Regina a plecat la 
bâile de la Ischl, părăsind Yiena, pentru 
sezonul bâilor şi Ministrul ei obţinu con- 
cediă de a merge la bâile de la Câmpina. 
Correspondenţă statului între Regina şi 
Ministrul ei continua, cu condiţiune de a 
descrie fie-care posiţiunea locurilor, unde, 
şi cum petrece.

R eg in a  încă nu începuse în correspon- 
denţa sea ami descrie localitatea, ci fă
cea un feliă de studiă de Botanică, vor
bind asupra flóréi „Nu mé uita“ şi „Flore 
de neghină“ ; eă începuîă mai întâiă cu 
Descrierea României, ca treptat să viă 
până la topografia Câmpinii, esprimân- 
du-mé astfeliă în scrisórea ce a succedat:

vSă viă acum la promissiunea mea de a 
ve descrie Majestâţii Yóstre ţâra şi locui
torii R om âniei, îm părţind’o în  trei părţi. 
I. România în genere pe scurtă. II. 0- 
bi ein nitul meă domiciliu şi III. Domi
ciliul actual balnear, în regiunea mun- 
tosă.

I. Romania.
R om ân ia  de astăcţî consistă din 3  P r o 

vincii principale u n ite : 1. Romania, (fosta  
M un ten iă) cu Capitala Bucurescî. 2. Mol
dávia cu Capitala Iaşi, şi 3. Romania 
transdanubiana, (D obrogea, care s’a ane
xa tă  R om âniei, în  urma resbdului R om an o- 
R u sso -T u rcă , cu Capitala Constanţa).

R om ân ia  are preste 5 ,0 0 0 ,0 0 0  locuitori 
cu străini cu totă. —

N aţiunea R om ân ă aparţine gintei latine, 
fiind colonisatâ în  A n u l 1 0 5  dupé Christ, 
de Trajan, Imperatorele Rom anilor, în  ve
chia D a d ă  (R om ania şi Transylvania de 
astâdi până la fluviul Tisa din Ungaria)— 
Religia dom inantă este cea orthodoxâ orien
tală. R om ania este situată între A u stro - 
Ungaria, R usia, şi actuala Bulgariă şi Ser
bia. R om an ia este un  R ega tă  m m  cu g u 
vern Constituţional. D espre acéstá form ă  
de guvernă nu  spun m ai midt, căci M . Vos- 
tre Vi sunt cunoscute aceste form e de G u 
vernă. D espre N ord  se mârginesce cu m unţii 
Carpaţi ş i  despre Sud este încinsă de D u *
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nare, care se vărsă în  M area negră. R îu -  
rile ţerreî se reunescü în acest fluviu eăro- 

j pénű care, cum am flis, încinge fórra. P rin  
\ Capitala BucurescI, care este frum os cons- 
j truită, curge D îm b oviţa  :
| D espre acest rîă  este un  Proverb rom ânesc;

I Dâmboviţă, apă dulce,
| Cine-te bea nu  se mai duce. —
j Clima R om â n iei este temperată. Iernile  

nu  dureză multă, sunt însă câte odată as- 
pre b in işor ; véra e cu atât m ai caldă. R o 
mânul este bine form at, vînjosă, plin  d eviă -  
eţă şi fantaziă. Cultura face progrese m ari 
dupé módid franceză. D espre costumid p o -  
pulaţiuneî rurale pbte i voiă da M. Yóstre 
probe fotografice— R om ânul îubesce musica. 
Fetele sunt vesele şi intelligente, se îm po- 

■ dobesc cu flori şi danţeză m ultă. Clertd nu  
! este tocmai prea cultivat; Institu ţiu n î de 
\ cultură su n t de tot feliül şi facă m ari pro- 
; grese. R om ania este ţerra cea mai roditdre 

din E u rop a , pen tru  că solul este aşia de 
fertilă, câ dâ bobului de semenţă produsu  
de 1 8 — 2 6  ori. Ocupaţiunea generală este 
agricidtura, economia vitelor; o ocupaţiune 
favorită şi forte abundantâ este vinicidtura, 
care dâ preste 1 0  m iliőm  de vedre şi care la 
o bană şi îngrijită cultură produce m ai midt. 
Se exportă vină m idt (pentru că locuitorii 
béú cu p â h a n d  moderat). P ăm ent este des
tul care ar putea n u tri încă atâtea suflete. 
A p oi horticidtură {fructe), abundanţă la 
fructe nobile, aşia câ arborii adese-orî se 
frân g sub greutatea fructelor, Agricultura  

j şi pescăria sunt abimdante. L em n ăriă  de 
\ construcţiune şi de Corăbii forte bună. Tot 
: felul de vénát, multe paseri eântătore, m ai 

cu semă fllomela ş. 'a. —
Horticultura progreseză şi în florâriă de tot 

feliü l;  fiind câ în  acest m om ent privesc spre 
feréstrá, véflü m ai multe fetiţe care se re- 
întoreă de la distribuţiunea prem iilor şcolare, 
în  costume naţionale, trecénd p e  dinaintea do
miciliului m eă cu corone de flori şi merişor; 
’m î am im aginat că, ar form a pentru R e 
gina mea o imposantâ S u ită ;  dér’ trebue sâ 
întrerup pentru  astădţî descrierea asupra 
R om ân iei. (Ya urma).

Rine-voesce, (frumosule D iogenes), a priim i 
salutările mele amicale.

A n a c r e o n .

In 2 Aug. 1882 am priimit de la Isch l seri- 
sórea următore :

Domnul meü!
N u  vei fi m ai aşteptat pbte de la m ine  

vr’o noutate, d u p é ce am tăcut atâta tim p ă ;  
însă n u  sum eă  adpabilâ ;  s’a ivită îm pre
ju ră ri care pentru present, cu regretă, face 
imposibilă correspondenţa mea.

F iă  dâră întreruptă pân ă la tomnă. Când  
vom  fi iară în  Viena voiă reafla ocasiune 
de a reînoda iară correspondenţa nostră. 
Voiă publica iară p rin  p ia r u l „Die Pres
se“.— Yel bine yoi a prinde firul cor- 
respondinţii ? Bon! Speră p en tru  atunci, 
o plăcută distracţiune. Salut Suita mea
de fetite române cu corone.«

Salutându-Ve încă odată din â.nimă, 
sum a D -ta le  prea  affecţionată R e g in ă :

D io g e n e s .
** *

Ne fiind abonat la piarul „Die Presse“ 
din Yiena, a venit tomna gi nu am mai 
urmărit Anunciul lux Diogenes.—

Orî-cum, am fost îţi nistru şi Consili- 
eriü intimă al unei Regine necunoscute, 
nici personal în original, nici Copia prin 
Photographia, ci ideal: O fantaziă a două 
persóne, care nu gi-a vticjnt unul la altul 
nici ochii, nici ce nume adevărat aü.

Ideile se întâlniră prin atmosferă, tre
cură frontierea fâră obstacole gi spiritul 
acestor procedări nu este de cât numai 
Amorul, care este sufletul genului umanü. 
Am gustat gi din acest Amor inocent; doue 
ânimi din depărtare s’aü întâlnit prin At
mosferă gi ’gí-aü comunicat cugetările.
Nu s’aü véjut aici, dér őre se vor vedea 
vr’odată, se vor cunósce, şi unde ? Spi
ritul universal scie acesta. Noüä nu ne 
este datü acésta, fiind nisce neînsemnate 
atomé în totalitatea universului ! Ce a- 
nomaliă !

Sunt omeni cari se pot esprima bine 
din gură, dér in cuvintele esprimate lip- 
sesce adeseori adevărul; mai valoróse 
sunt atunci cuvintele întrerupte alle unui 
gângav, fiă chiar ironice, care, adunate 
la unü locü, constitue adevérul cel mai 
evident. Iată un exemplu :
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SOLDATUL GÂNGAV ŞI MAÎORUL SÉÜ.
Reteveiö de teiü, 

Mirişte de meiö.
(Lozincă vechiăj.

Cíeorgescu Stană era recrutü 
Şi-avea statura mare,

D'a fi soldatü a vrută, n’a vrută,
Fu dusü la assentare.

Dér’ elü plângea eu múltú fiorii,
Şi nu sta din oftare,

Picéndü: „Do-Domnule Maiorii 
A-ai te rogü, răbdare,

Eü n’a-n’a-n’amű nici unü defectă 
De câ-câ-câtii eü cándü vorbescü, 

Şci-scie şi Domnulü Prefectü,
To-totü d’auna bălbăescă.“—

Maioru-í cjisse: „N ’ai habard 
Băete, fii pe pace,

O vorbă n’ai să (]iRi măcarii 
Cui vorü să te atace ;

Ci numai să faci orbi şi ciungi,
Sâ-i tai séü sâ-i străpungi.“ —

—„Da-dar,“ adaose-apoi Stanü, — 
„Cân-cândă în vr’o stradellă 

Séü Cor-cor-cortii de napristanü 
Aşiă fi ca sentinellă,

Şi cân-cân-cândă vr’ună cavaleră 
Du-du-duşmanii orî-cine,

Fi-fi-fiindü afară gern 
S’arü năpusti pe mine ;

E-e-eii n’aşîu putea să strigă 
De ici séü de dincolo :

Ia-ia mai stâi, că ’mî este frigă r 
„Ci-cine e acollo ?“

Maiorulă ijisse suriăţendă:
— Tu esci fără de minte,

Duşmanulă cândă e atacândă 
Nu caută la cuvinte.—

Atuncea Stană cu mai multă focă 
Plângea fără să scie,

Şi lacrămile la ună locă 
Curgéü pe sub bărbia ;

—„Ah, tre-tre-trebui să vorbescü“
Strigă : „Va-vaiă de mine !

Cân-cândă ostaşiulă duşmănescă 
N’o vrea s’o ia cu binp;

Atu-tu-tuncî eă monotonă,
Moră cu-alte mii şi sute,

Căci nu potă cere, Pa-pardonă 
Ca Domnulü Maîoră, iute ! —

X X II . I
Societatea geografică Română.—0 offrandâ 
Societâţei Geografice Române— Ounoscinţă 
neaşteptată cn nn Poet şi Profesor German, | 
filo-Romăn, de la Universitatea din Roma.—
0 scenă înspăimăntltore la gnra speluncii 
Muntelui Cârmii, înainte cu aprópe 2000 
A n i— 0 Epistolă surprinc^tóre din Paris — 
Origina familiei regale a Lusignanilor şi 

Ordinnl Melusine.

a s/18 Aprilie 1882, am priimit de 
la Bucuresci următorea Adressă :

Stimate Domn ! Am plăcerea a ve face 
cunoscut, că Comitetulă Societăţii Geogra
fice Bomăne, în şedinţa de la 3 alle ciirren- 
tei, Vaü ales „Membru activ al Socie
tăţii“ .

Preste curând voiă avea onórea a ve ex
pedia Diploma D-v. Banii trimişi s’aü re
mis D-lui CassieriüL. Basset, care ve va 
înainta quiitanţă.

P rii mi ţi etc. Secretarii, general,
G. Lahovari. m. p.

D-sele D-lui Zacharia Antinescu Profesat•,
în Ploescî. *

*  *

Câte-va cuvinte asupra acestei Socie
tăţi. Ea este fondată în Bucurescî la 15 
Iuniü 1875, gi este pusă sub Aügusta Pre- 
sidenţiă gi Protectorat al M. S. Regelui 
Carol I - iu ; astăzi (1896) a intrat în al 
21-lea An al existenţei sélle, gi este cea 
mai importantă gi mai productivă dintre 
tóté Societăţile din ţ0rră.

Biuroul gi Comitetul alesü pentru Anii 
1894, 1895 gi 1896 este compus precum j 
urmézá:

Vice Pregedinţî : D. General G. Manu,
D. General C. Barozzi; Secretariü-General 
D. George I. Lahovari; Cassieriü: D-nu 
Louis Basset; Bibliotecar.' D. ScarlatYarca; 
Membri: D-nu P. Aurelian, C. Grig. Can- \ 
tacuzino, D-r Félix, D. Grecescu, St. He- 
pites, Gr. I  Lahovari, Gr. Ştefănesvu, Gr. 
Tocilescu, V. Alexandrescu-Urechiă, G. Io- 
nescu-Gion.

Buletinul official al acestei Societăţi sa
vante, se publică trimestrial prin îngri
jirea neobositidui D-nu, George I. Lahovari, 
Secretariü-General al Societăţii.



El se împarte în trei pârţi: 1-iü Ac
tele Societăţii. 2. Conferinţe, Memorii etc.
3. Revistele şi Buletinele din străinătate. 
Mai fie-care Broşură a Buletinului este 
ornată cu una séü mai multe Charte Geo
grafice şi planuri topografice, ce aparţine 
la acesta sciinţă : Operă forte interesantă 
şi voluminosă, oare, ca şi fie-care Dicţi
onar geografic imprimat şi premiat de 
Societate, se trimite gratuit fi-cârui Mem
bru. Cotisaţiunea anuală este 20 lei.

Adunările generale, care se urmeză a- 
nual în 3 rj.ille succesive séra, se ţin în Sala 
Senatului,sub personala Presidenţiă a M. 
S. Regelui Caro11  şi a A. S. R. Ferdinand, 
Principele moştenitor presumtiv.

Este tot ce póte fi mai imposant aceste 
şedinţe, care pe lângă Membri adunaţi, 
de multe ori abia se găsesce locü în par- 

i ter şi în Galerii, fiind ocupate de D-ne 
; şi Domni din societatea alesă.

Tactica şi liniscea ce domină în tim
pul Şedinţelor şi atitudinea publicului 
la conferinţele ţinute, atât de alese şi de 
mare importanţă, captiveză pe prea nu
merosul Auditoriü.

Incoragiarea ce se face din partea So
cietăţii, atât studenţilor concurenţi de la 

i tóté Gimnasiile din ţerră, cari se disting 
I la studiul geografic; cât şi premierea Dic- 

ţionarilor geografice judeţene, prelucrate 
de bărbaţi speciali, este un mare stimulent 
pe câmpul acestei sciinţe.

| Celle mai mult ca o sută Societăţi geo- 
prafice savante eüropene şi străine, din 
celle l’alte Continente alle globului ter-

restru, vorbesc de sine despre numerósele 
reporturi ce există, între Societatea nós- 
tră şi lumea esternă internaţională. Ne
obositul Secretariü General, D-nu George 
I. Lahovari, cu drept cu vént, este sufletul 
acestei Societăţi renumite.

Nimic nu póte fi mai plăcut şi mai ins
tructiv ca asistenţa la aceste Adunări ge
nerale.

Am avut fericirea de a fi priimiţi de 
Societate ca Membri propuşi de mine: 
DD-nil Comrn. Raffaele Tarantelli,Pre
şedintele Academiei „La Şteiia d’Italia“ 
din Chieti (Italia), ca Membru Corres- 
pondent; iar din Ploesci ca membri ac
tivi : D-nii C. Jenescu, Professor şi Sena
tor ; I. I. Romanescu, Professor şi Preşe
dintele Ligei culturale; Ioan Dimitrescu- 
Agraríü, Profesor şi Preşedinte al Socie
tăţii economice şi philantropice „Lumina“  ; 
Ioan Nieolescu-Dacian şi lliă Nisipénu, Pro- 
fessorî lyceali; Alexandru G. Radovici, A- 
vocat, şi D-rul Margulins, ca Membri activi.

Regret câ nu m’am putut conforma în 
fie-care An, conform Statutelor Art. 10. 
Al. 2, de a ţinea în Adunarea generală 
vr’o Conferinţă; dór totuşi am publicat 
în Buletinul official al Societăţii geografice 
din Anul 1885. (Anul al VI-lea) un Me- 
moriü intitulat:

„0 privire asnpra Scandinavici“, o lu
crare, care, dupé importanţa ei, a fost 
reprodusă şi de ţ)iariul „România liberă“ 
din acel An.—

Aşî fi voit mai mult să facă! dér . . . .  
timpul şterge tóté . . .  nu e vina mea!—

Copia

SOCIETATEA GEOGRAFICA
m ffe r o m A n a  d i n  b u c u r e s c i .

gj D I P L O M A .

gj Domnul Zacharia Antinescu Professore, se recundsce printr’acesta Diplomă, de 
g[  Membra activ al Societăţii geografice Române din Bucuresci, conform Art. 6. din 
g j Statutele Societăţii.

Hj V.-Preşedinte, General G. Manu, m. p.

•jsI Cassier-Comptabil, H a s s e t  m. p.
L. S.

Secretar general, G. Lahovari m. p. 

Bucuresci 1j13 Malii 1882.

!
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** #
La 19 Octombre 1895 am trimis D-luî 

Secretar general al Societăţii Geografice 
următorea Adressä :

Prea Onorate Domn i
Celle 13 Harte geografice, vechi de presto 

100 Ani, despre care am avut önére a ve 
anungia în precedenta!mi Epistolă, că aşiii 
dori a le offeri Societăţii nóstre Geografice, 
décá ar avea ore-care importanţă, am onóre 
a vi le înainta astÂd/iprin poştă, intr’un 
Sulü. Elle sunt în format mare, şi anume:

1. Golful Bengalic; 2. Partea Occiden
tală a Dalmaţiei; 3. Gurile rîului Gangid ;
4. Sérvia, Sclavonia şi Macedonia ; 5. Po
lonia şi Moldávia6 . Gurile Indulni; 7. E- 
gyptul séü Misirid; 8 . Ţerile Austriei in
feriore ; 9. Charta generală a Ungariei, 
Transilvaniei şi Slavoniei; 10. Sclavonia, 
Bosnia; 11. Ermeland, séü Prusia Occi
dentală ; 12. Koromandel, séü, Meridianul 
de Pondişeri; 13. Karnate.

Priimiţl etc.
Z. Ântinesou.

Bespunsul:
Bucuresoî, 23 Oetobre 1895.

SOCIETATEA 0EO3SAFICĂ
ROMÂNA.

2fo. 97.

Onorate Domn şi Stimate Collég!
Am onóre a ve răspunde de priimirea 

Hartelor vechi, ce aţi bine-voit a offeri pen
tru biblioteca Societăţii Geografice Române, 
rugându-ve, Onorate Domn şi stimate Col
lég, a priimi pe lângă viuile midţumirî din 
partea Societăţii pentru acest Dară, şi a- 
sigurarea osebitei mele consideraţiunî.— 

Secretariű-General, G. 1  aho vari m. p.

D-luî Antinescu Zacharia, Ploescî, Strada 
Grădinari, 28.

Apparénd la lumină Opera mea poe
tică : „Flori de pe Carpaţiu, în Anul '1882, 
am disţribuit’o numeroşilor mei Abonaţi 
bine-voitori. Din întâmplare, un distins 
Poet german, Professor de literatura ger

mană la Universitatea din Roma, în Ita
lia, Commandond Uli Schanz, fácénd un 
voíagiü în România, doritoriă de a cu- j 
nósce şi pe Români, fraţi ai Italienilor, | 
în mi(}ilocul cărora a trăit mai mulţi Ani, J 
a făcut cunoscinţă cu D-lü Meiltz din j 
Roman, şi găsind Opera mea poetică la : 
densul, a admirat traducţiunea şi versi- 
ficaţiunea din limba germană a Rapso- 
diei lyrice, întitulată: „ Hebrnd etern,u a 
lui Chr. Fr. Dan. Schubart, pe care o 
cunoscea, şi acum o înţelegea citind’o 
românesce, fiind limba nostră mult asi
milată cu cea italiană, pe care o cunos
cea cu perfecţiune. j

Aflându-se încă în Roman, mé rogă | 
printr’o Epistolă, decă aşiii fi dispus a-i j 
traduce şi a-i versifica câte-va Poesii din 
Germana în Româna, compuse aici, dupé ' 
sosirea sea în Romănia.

I-am făcut plăcerea.
El drept-recunoscinţă şi-a esprimat do

rinţa de a-mi face cunoscinţă personală, 
visitându-mă în Ploiescî; de aici apoi, 
după câte-va (Jile, visitâ Bucurescii; apoi 
trecând frontiera, visitâ Braşiovul, Sibiiul, 
unde fu ospăţul actualului Mitropolit, şi 
se reîntorse în Patria sea.

La despărţirea nostră, mulţumindu-mî 
cordial de ospitalitatea ce i-am dat şi de 
îndătorirea ce-i am făcut, ’mî a adăogat: 
câ preste puţin timp voiü priimi mai 
multe surprise, la care mă rugâ, dea rés- [ 
punde cu mulţumire Adreselor ce voiu 
priimi, şi a trimite din Operile melle lit- 
terare câte câte-va exemplare după A- 
drese, care vor servi în scopuriphilantro- \ 
pice şi caritabile.

Nu sciem precis origina surpriselor vii- 
tóre; dér decă rni s’a spus că sunt spre 
scopuri philantropice, m’am decis, ca sâ 
împachetez atunci o quantitate mai sur- 
primjétóre din Operile mele literare pen
tru fie-care. —

Pânâ se cunoscă^scumpii mei lectori şi 
lectrice surprizele, pe care nici eu. nu le | 
cunoscem, cred câ le fac o .plăcere a le da j 
să citescă Rapsodia lyrica „Hebreul eternu, 
care a surprins atât de mult pe noul meu 
Amic, Comandond Professor Uli Schanz, 
despre care nu am mai aflat nimic, a- j 
flându-se într’o etate forte înaintată. -G i
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j^ E B R E U L Ü  E T E R N Ü . ’

D abia dißse acestea, pe vale şă şi ntinde 
Terribílulü cutremură; şi când ’ml aducü aminte 

De frică şi acuma sudórea mé coprinde.
Dante»

fiIn fernuln“  Oăntulă lll-ita .

W/. in spelunca ’ntunecósá a Carmiluluí rîposă
Se căsnia râă ca să iasă pe tîrişă cu capu ’njosă 

Unü ebreă, numită Ahasver, ce trăia ne-astámpératü 
Suntü doué mii ani aprópe; tóté ţârrile a umblată.

Cândă Isusă odinioră sarcina Crucei ducea,
Şi voi să odihnésca tocmai lângă uşia sa,

A h ! Ahasver i refusă voia d’a se odihni,
Şi-lă împinse cu bruscheţi în câtă Isusă poticni; 

Totă greutatea Crucei corpulă lui î’lă amorţi 
Şi de multă oboselă a lui voce amuţi.

Atunci angelulă de morte pe Ahasver l’a poprită 
Şi în faşiă-i cu furóre îndat’ astfeliă î-a vorbită : 

„Tu odihna-î refusat’o fiului lui Dumneiţeă,
Inumane! Scelerate! Sâ-ţi ordonă amă venită eă, 

Ca sé umbli ’n rătăcire förä d’a te odihni,
Până cândă a doăa oră Isusă iară va veni;

Şi ună demonă din infernuri, negru, râă, ce a eşită 
Sâ te-alunge cu flagelulă printre ţerrî necontenită; 

Sâ-ţi refuze pacea morţii; de repausă de mormentă 
Sâ n’ai parte; consolare sâ nu afli pe pâmântă!“

Din abisulă de oróre al Carmilului rîposă
A eşită abia Ahasver pe tîrişă cu capu ’n josă,

Şi cu mâna sângerată pulberea şi-a scuturată
De pe barb’a lui stufosă; iar elă ca ună desperată 

Apucâ dintr’o grămadă un craniă secă şi uscată,
Şi-lă privesce ca ună tigru, ochii i s’aă turburată;

Hă asvérle josă în vale din Carmilă ca p’o ghiulea,
Şi săria din petră ’n petră, s’arunca şi iar cădea,

Ponă ’n fine se sfărâmă ’n mii bueâţi ce s’aruncaă,
Echoulă răsuna tare, pe ceriă năori se turburaă.

„A h ! acesta a fostă tata, tatălă meă ce a murită!“
Furiosă răcni Ahasver, vorba-i multă-o a repeţită,

I ’nc’ ună craniă, şi-încă şepte! H a ! periţi p’aicî în jo s ă !“
Sbiera e lă ; şi-arunca ’ntr’una ’n josă pe muntele stăncosă. 

Asta-i una, şi asta-i alta, mergeţi, ha! v ’amă asvérlitü,
Voi aţi fostă sóciele mele, eă pe tóté v ’amă iubită.“ 

Şi-’ncă totă arunca craniurî, şi răcnia cu tonă rostită;
„Toţi aceşti mi sunlă copii, toţi de multă aă putrecţită.

Ei putură ca sâ moră linisciţi, şi a peri;
Deră eă, lepădătura, eă nu potă a mai m uri!

Ah ! Sentinţa e eternă. A h ! terribilă e ea,
Pe d’a supră-mî ea atémá, greă apaş’ asupra m ea!“

20,395 19
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Cândă cácju Jerusalimulü eü scrâşniamă cu dinţii mei,
Şi rápíamü prunci de la sînulă mameloră, de la femei, 

I-aruncamă eü dreptü în flăcări, ne mai căutândă la anl, 
Blestemamü cu focü şi sânge pe ’nvingétorii Romani ; 

Dér’ în vană, câci blestemarea angelului ursitoriü
Mé ţinea de pérű cu mâna şi ah ! nu putémü să morii.

Apoi Roma uriaşiâ cându cătţu ea sub străini,
Mé pusei sub murii negrii căătândă mórtea ’ntre ruinî; 

Ea câcţu, cu tóte-acestea, pietrii chiară s’aii sfărâmată,
Şi de mine fugea mórtea, ah, şi nu m’a măcinată ! 

Apărură ginte multe pe páméntü, şi-au dispărută
Mai ’naintea mea, şi totu’şi ora-mi încă n’a bătută.

De pe vérfuri de 'nalţi scopoli ce cu năori eraă încinşi, 
M’aruncaiă în fundulă Mârei, ochii mei eraă aprinşi,

Dérá valuri volburânde totă spre ţărmuri mé ’mpingéü,
Plóía, véntulű, fulgeră, trâsnetă, totă de mine se loviaă, 

Şi din tóté, tóte-acestea, ca unu vecinicü călătoriă,
Nici una nu-mi da lovirea, ca să moră, ah, ca să moră.

M’amă urcată la gura Etnei, amă privită gâtlejul ei,
Hop ! în întru, etâ fundulă, tremurau ‘toţi membrii m ei; 

ţ)ece luni urlaiă de spaimă, suferiiâ amari fiori,
In abdomenu-i gigantică suspinaiă de mii de ori;

Etna însă ferbea grósnicü, allă puciósei mirosă greă 
Mé ’nneca cu violinţă, se ’nneca sufletulă meă/ 

ţe ce  luni 1 Cândă de odată eă afară fuiă scuipată,
Şi ’ntr’ună grosă şiroiă de lavă mé aflamă mai înnecată; 

Palpitamă cu violinţă, de cenuşiă eramă plină,
Dér să moră nu eraă semne, o ducémü numa ’ntrună chin.

O pădure seculară ardea totă ’n flăcări viui,
Schîntei mii şi milióne sburaă ca din vijelii;

Iar eă în a mea turbare néváliiü nebună în focă,
Şi de grósniea dogóre nu pntémü sâ staă pe locă.

Perii arboriloră însă preste mine-aprinşi cădâă,
Pâijolia ósele mele, şi ah, nu mé prápádéü.

Intre gáflií omenireî m’aruncaiă ca desperată,
Colo ’n câmpul de bâtaiă, unde-i câmpulă sângerată,

Prin cadavre, ’n Iacă de sânge, înnotamă, mé avéntamű,
Şi pe Galii nebunatici în derîdere-i luamă ;

Pe Germanii cei fanatici cu dispreţă i-amă inferată,
Iar’ săgeţile şi lancea d’alu meă corpă s’a sfărâmată. 

Apoi săbiile albe trase ’nsusă de Saraceni,
Se frángéü de ală meă craniă tocmai ca nisce coceni. 

Glonţele cădeă ca plóia preste mine ca din ceriă,
Ca şi mazărea-aruncată pe chiurassele de feră.

Fulgerile bătăliei preste cópse mé ’ncingéü
Ca pe stâncile dinţate ce prin năori se ascundéü.

Tóté, tote, furiose asupră’mî se repefléü,
Dér în vană, câci de la mine tóté repede -fügéd.
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Inzadară câ elefantulü cu picioru-í m’a pisată,
Câci îndat’ fâră durere eű în susă m’amă ridicată. 

Inzadarü potcóva grósá a calului măniosă
Mé lovi, câci lovitura numai câtă iné dete josă.

De d’asupra unei Mine susă în aeră fuiă svârlită 
Şi-ameţită căcjuiă eă iară de esplosia pârlită.

Combatanţii mé aflarâ ’n sânge, ’ncreîeri tăvălită,
Şi ’ntre membre mutilate d’ale celoru ce-aă murită.

A gigantelui măciucă de oţelă cândă m’atingea,
Ea sărea ’napoi cu forşiă, de mine nu se lipea.

Apoi pumnulă celă de gâde îndat’ se paralisa
Cândă era ca să m’atingă cu spurcată mâna sa.

Dinţii tigrului vr’odatâ spre mine de aă rînjită 
Nu putea să mé sfaşiâ; colţulă lui era tocită.

Nici ună leă nu mé atinse cândă în circă intramă la ei,
De şi fómea-i torturăsse, ei eraă ca nisce miei.

Mé eulcamă cu şierpiî ’n ierbă, cu şierpii cei veninoşi,
Şi pişcamă aspida ’n crestă; ea privea cu ochi focoşi;

Mé muşcaă şierpii c’otravă, şi otrava s’a ’ndulcită ;
Torturatu-m’a aspida, şi plángémű că n’amă murită.

Atunci pronunţai ă blestemulă asupra eeloră tirani,
Şi toţi ómenii din lume ímí-páréü câ’mi suntă duşmani. 

Lui Nerone omofagulă i-am cţisu: câne sângeros !
Christianiloră totă astfelă: Voi nu sunteţi mai pe josă ! 

Marocanului Mulei Ismail i-amă declarată :
Eşti un bâne förá milă, eşti de sânge însetată.

Şi tiranii inventară crude chinuri pe pămdntă.
Şi nici unulă n’avu milă sâ-mi cedeze ună mormentă ;

H a ! grozavă e tortura de a nu putea m uri!
Cine póte o viăâţă astfelă de a suferi ? !

Şi a nu avea répausü, corpulă fiindă ostenită
Pentr’ună omă e morte viăe, décá nu s’a odihnită.

A purta corpulă de humă, cu eolóre de pământă,
Şi ’ncărcată de lâncecţire, cu mirosulă de mormentă;

A vedea prin secoli monştri de natură m onotoni;
A trăi ’n timpă de corupţii şi-a vedea numai poltroni;

A se nasce fii de omeni deprinşi numai la trădârî
Şi-a nu-i muşca conseiinţa lăsândă altoră supérári,

A h ! grozave-’să la vedere acestă felă de rătăciri !
A h ! câci nu potă... Vino mórte... scapă-me d’aste priviri !

Măniosule Jehova! n’ai în arsenalulă teă
Yr’o dreptate mai simţită, spre a-mî slrobi capulă meă ? 

Lasă trâsnetulu să vie preste mine furiosă.
Şi-uraganulă sâ m’avénte din Carmilu în vale josă,

Şi la pólele lui astăijî să fiă întins găfăindă
Şi în spasmuri espirarea sâ mi-o daă îndat’ murindă.

Ah, ajunge-a ta urgia, nu mai potă sâ suferă eă,
Amă greşită, sciă, ceră iertare, c’amă respinsă pe fiul téü!“
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Indát’ ceriulü ín turbare sé ’negri desă fulgerândă, 
Preste munţi lumina-í mare, trăsnetele résunándű ; 

Şi Ahasver d’ameţâlă în genunchi elü a căzută.
Iar urechile-î sâ urle furiosă a începută.

Pleópele lui stufóse nóptea i le-acoperi,'
Era ’n mare nesimţire, era gata a muri!.....—

Der’ună angelű luândă corpu-I în speluncă l’aşetţată 
Şi cu vocea lui ceróscá astfelű i s’a adresată :

„ Dormi acuma, o Ahasver, somnulă dulce, liniscitű,
Căci Jehova ’ţî dă iertare, furia şi-a potolită.* —

O Epistolă din Paris în limba franceză 
am priimit în Decembre 1882 pe Adressa 
mea, care urmeză mai în jos în traduc- 
ţiune română :

OEDIOTL MELUSINE
al

Alteţeî-S61e Maria de Lusitan 
Prinolpeuă Begală de Cypru, 

Jerusalem şi Armenia.
No. 424.

Hotel de Lusignan 
48. Arenue.Victor Hngo.

Paris 18 Decembre 1882.

Desemuul
Insigniilor
Ordinului
Melusine

Domnule !
Am plăcerea de a vé anuncîa, că Al

teţa Sea Regală, Dómna Principessă Ma
ria de Lusignan a bine-voit a lua în con- 
sideraţiune o Recomandaţiune priimită cu 
Data 15 Nov. 1882, şi a dorit a vé con
feri gracios titlul d e : Cavaleriü de 0- 
nóre, Classea a V-a al Ordinului şeii regal, 
Melusine.

Alteţa Sea este convinsă, câ acest semn 
particular de a Sea înaltă bună-voinţă nu 
va produce de cât a fortifica nobilile sim- 
ţimente de Devotament, Ataşiament gi de 
Fidelitate, de care sunteţi animaţi, câtre 
augusta Sea personă gi regala Sea familia. 
Ea nu se índoüesce, eâ veţi continua a vă 
arăta utili umanităţii gi în particular na
ţiune! Armene, prin tóté midílócele de 
care veţi putea dispune.

Currierul de as taţii vé va aduce Diplo
ma, consacrând numirea D-v.

Priimiţi, Domnule Cavalerii!, assiguran- 
ţa de consideraţiunea mea prea distinsă.

Secretariul: Camille de Vieuzval. m. p.
D-séle Zacharia Antinescu, Cavaleriă al Ordi

nului Regal de Melusine al A. S. R. Dónmei Prin- 
cipesse Maria de Lusignan. Ploesci. Romania.

Marca N o u  s , Insigniile
Dinastică M a r i e  d e  L u s i g n a n Ordinului

Melusine
Princesse Royale de Chypre, de Jerusalem et d’ Armenie,

Appréijiant les mérites, vertus et talente 
de Monsieur Z a c h a r i a  A n t i n e s c o

et dósirant lui donner une marque particuliére de Notre Estime et de Notre Satisfaction, 
lui avons conféré et conférons, par la present Diplome, le Titre et les Insignes de Chevalier 
d ’H onneur de Cinquiéme Classe, Chevalier de Notre Ordre Royal de M elusine, dans l’espoir 
qu’Il sera fidele aux devoirs imposés par ce Titre, et ces Insignes, et que résume 1’ antique 
Devise des Lusignan :

„Pour loyaute maintenir“ .
Donná a Paris, le 18 Decembre 1882. ,--------------
et inscrit au Livre d’Or sous le No. 424. La Grande M aitresse Marca
Pour ampliation et enregistrement. M A R I E ,  m. p. ' Dinastică

Le Secrétaire des Oommandements: E. S. Iaffa. m. p.
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Se vede eâ acesta fu primă surprisă 
despre care ’m i-a  vorbit Gomm. Uli 
Schanz la despărţirea nóstrá din Ploiesci; 
rn’am grăbit a trimite pe Adressa de sus 
un paquet greuleţ cu cărţi din scrierile 
melle, fiind destinate pentru faptă de ca
ritate ; şi după câte-va (Jille priimesc de 
la Secretarul A. S. confirmarea priimirei 
paquetului în coprindere: „ Alteţa Sea 
Ve mulţumesce pentru Volumele trimise. Ea 

speră că prin Actele vóstre de Ataşîament 
şi Fidelitate ve veţi face demni de grade mai 
înalte în Ordinul Sm Begal.

*«■ *
Aici este locul de a urma pentru Iu

biţii lectori şi lectrice o cunoscinţă des
pre „Ordinul Melusine“ pe care A. S. B. 
Principessa Maria de Lusignan ’lü reîn- 
viüá în Anul 1882, precum şi o scurtă 
Biographiă a Alteţelor Lor: Principessa 
Maria şi Guy de Lusignan, înaltul ei 
Consórte, alle cărora Portrete orneză a- 
céstá Operă.

Biographia ce voim a descrie, arată nu 
numai pe o Principessă de nascere, dér 
şi pe o Principessă a spiritului şi a âni- 
met. Parii se află o femeiă, care sâ în- 
trunescă tóté qualitâţile nobile în acel 
grad ca acestă femeiă, care este chiămată 
de a domina odată pe un Tron, cu Au
gustul ei Sociă, şi care în Imperiul Mu- 
selor, conduce deja Sceptrul cu omnipo
tenţă illimitată. Frumseţea ei sculpturală; 
spiritul sublim al acestei Deese blonde; 
ânima ei caritabilă sunt celle mai înalte 
qualitâţi alle Principesei, care este cunos
cută pe ambele emisphere alle globului 
terrestru. Acésta se dovedesce din răs
punsul ce a dat odinioră unei Princi- 
pesse Busse, care-I ceru sâ-i arate giü- 
vaerîurile ei tjicendu-î: „Mes joyant, Prin- 
cesse, ,ce soni mes pauvres“. Acestă singură 
espresiune póte fi destul spre a caracte
riza viixeţa cugetâreî acestei eminente fe
mei, despre a căreia vifieţă şi fapte bine
cuvântate cu profesiune le vom vedea 
mai în jos :

Maria de Lusignan, Principessă regală 
de Cypru, de, Jerusalim şi de Armenia 
este fiica Contelui Godefroy le Goupil, 
născută în Castelul Allonville, aprópe de

Havre, la 31 Decembre 1845. După ce 
perdu de timpuriii pe părinţii ei, ea priimi 
o educaţiune înaltă sub conducerea tu
torelui ei, Contele Edouard de Nourois. 
Deja în primii Ani ai copilăriei, juna 
Contessă desvolta bogate talente şi exta- 
siâ pe Instructorele ei prin mărimea şi 
proeminenţa cugetărilor ei, cum şi pe 
toţi ce o cunoscură, prin o rară bunătate 
de ânimă, unită cu o frumuseţe radiosă. 
Intre numeroşii peţitori, cădu alegerea 
ei pe un descendinte al Begilor de Cypru, 
Jerusalem şi Armenia: pe Principele Guy 
de Lusignan, născut în Constantinopole 
la An. 1834.

Illustrul ei Sociü, de origină cu totul 
Franceză, este unicul moştenitorii! al glo- 
riósei Case de Lusignan, un gentillommü 
perfect, de înaltă distincţiune: ochii sél 
aü o fineţă infinită, şi în orbita lor, ca 
un orizon de azur, se vede ca o aureală 
marea sea bunătate.

Fruntea sea denotă o intelligenţă es- 
cepţională, şi când cauţi a sei ce coprinde 
creierii séí bogaţi, nu întârzii a înţelege, 
că Principele Guy de Lusignan este un 
Literat de elită, un poliglot şi un orien
talist celebru, un savant gentillom şi mo
dest şi tot atât de Parisian, care a um
plut şi umple şi astăzi'(1896) tripla co
ronă a străbunilor sei prin prea rarul şi in
finitul talent al sciinţei şi al philantropiei.

Alteţa sea, când era în etate de 16 Ani 
începu a publica Opere remarcabile şi mai 
târziu a publicat mai multe Opere în limba 
Armenă, Turcă şi Franceză şi în multe alte 
limbi ; a tradus mai multe Opere frumóse 
în limba Armenă, precum: Telemac, Edu- 
caţiunea fetelor de Fenelon, Paul şi Virgi
nia etc. A  publicat Istoria Universală în 6 
volume; Două mari Dicţionare Francezo- 
Armeano-Turc şi alte Opere, tóté renu
mite atât în Orient cât şi în Eăropa.

Un mare piariű american, care se pur 
blică în limba franceză, se esprimâ astfeliü:

„Principele Gug de Lusignan este un 
lucrătoriă energică şi dotat cu generositate; 
decă toţi Principii ar face atâta, li s’ar 
ierta nascerea lor originală“ .*)

*) Alteţa S. R. este Membru al mai multor Societăţi 
j si înalt Protector al numeróselor Societăţi şi Academii din 
! Francia şi din străinătate. Afară de acésta, scitnţa şi litte- 
i ratura contimporană de mult să înbogâţesce prin A. S. —
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Sultanul Abdul Medjid Han i conferi 
placa Ordinului séd imperial de Medjidie 
cu înaltul Grad de „ Ula senfe éwélu care 
corrăspunde cu Gradul de General de di- 
visiune; iar Sultanul actual Abdul-Hamid 
Ghazi, a priimit în serviciul séd pe unicul 
fiu al acestuia, pe junele Principe Leon, 
care făcu briliante studii în Universităţile 
din Londra, Germania şi Lyceele din Pa
ris, unde concuistâ tote gradele universi
tare, şi fu mult timp în serviciul pressei 
ministeriale a afacerilor străine a Sublimei 
P orţi; dér pentru resóne politice ’şi dădu 
dimissjunea, şi conferindu-i-să la prima 
propunere, printr’o favóre escepţională, 
gradul înalt de „Mutema'iz“ , acest Grad se 
asimilézá celui de Colonel, voind a re
munera serviciile importante ce a adus 
Părintele séd ţârreî. Unica sea fiică, Prin- 
cipessa Emilia se căsători cu Marquisul 
Gérard de Nauroy.

Trecutul Lusignianilor nu a fost numai 
glorios şi bogat în evenimente, dér şi ne
norocit, şi încercările lor interesante um
ple un Capitol în Istoriă. Mé void măr
gini naturalmente într’o formă cu totul 
restrânsă, de a da câte-va Date istorice.
, Vechimea Lusignianilor datézá încă 

din secolul al Xl-lea şi ţine de Legende. 
Primul Şefă recunoscut al acestei familii 
a fost Raymondin, Conte suveran de Fo
rez, a cărui consortă a fost. faimosă Feeă 
Melusine.

Primul Străbun, Guy de Lusignan, a 
luat parte la a 3-a Cruciadă şi străbătu 
în Pâlestina în suita lui Philipp August 
şi a lui Richard vânimâ de Lefi“ . - -

El înfiinţase în Anul 1193 d. Chr. Or
dinul „Spadei“ pentru a încoragia hero- 
ismul cavaleresc al Cruciaţilor; a fost 
primul Rege al Jerusalimului, şi fu în
coronat cu Soţia Sea Sibilla, fondatórea 
Ordinului „Melusine“ în Anul 1189. Ver
eine va răsfoi în Istoria Cruciaţilor, va 
afla de nenumărate ori numele de Lusig
nan, pentru că odraslele familiei regale 
participară tot-d’auna la aceste sânte res- 
belle şi secerară multe lauri. După căde
rea Regatului, descendenţii casei regale 
trăiră mult timp sub nume străin, până 
când Imperatorele Nirolae I. recunoscu 
drepturile lor şi pentru reînapoierea do-

minaţiunei lor, ’şi reluară adevăratul lor 
nume. Ţarul Alexandru al II-lea şi mai 
mulţi alţi Suverani, a onorat pe unicul 
descendent al Regilor Cyprului cu deco
raţiile lor şi cu precióse Su veni rí. —

In urma acestei scurte digressiunî să 
ne reîntorcem la principessa Maria, care 
actualmente residézá în Paris, în alle că
reia Salóne totă lumea aristocratică şi 
artistică să întrunesce. Palatul ei din 
Paris are înalta önére a fi devenit numit: 
„ Templul Carităţii şi al Museloru, ca o- 
magifi al continuilor serbări artistice pen
tru bine-faceri, înfiinţate de Principessă. 
Mai cu sémá, mult regretatul de totă 
lumea decedat, Victor Hugo, Patriarchul 
Democraţiei secolului nostru, câruîa Prin
cipessa i închinase unul din hotelurile 
séle, să distingea prin amicia Alteţei Sélle, 
şi Poetul care nu reîntorcea visitele séle 
Capetelor încoronate ce’lü visita, offerea 
locul séu Piincipesseî, pentru care cul
tiva un respect illimitat, când ea appă- 
rea ca învitată la mésa sea : o önére care 
nu a demonstrat vre-odată altcuiva.

Hotelul Lusignan situat pe „Avenue 
Eilau“ este vecin immediat cu acella ce 
’1 ocupa Victor Hugo. Ambele immobile 
aparţineţi familiei vechilor Regi de Cypru. 
Grădinile sunt una lângă alta, şi Poetul 
abandona adese-ori Camera sea, eşind în 
grădină în orele de repetiţiune, spre a as
culta vocea frumósei séle Proprietäresse.

Victor Hugo afară de acésta cunoscea 
pe Principesa de mai mult timp. In piua 
centenariului d’ Hernani, i conferi Auto
rului lui d’ Hernani „Marea Cruce a Or
dinului Melusine“ , şi la Adressa ei el i 
respunse:

Mereredi 25 Fevrier.
Entre nos deux âges, Madame, il y  a la place 

pour un cinquantenaire d’ Hernani. Mes quatre- 
vingts ans offrent leurs respects â vos trente 
ans, et mes vieilles lévres baisent vos jeuries 
mains. Victor Hugo.

(Intre ambele etăţi alle nóstre, Dómná, este 
un spaţiu de o cin(|ecime de la Hernani. Cel 
opt-deci de Ani ai mei offeră respectul lor la 
cei trei-deci ai voştri, şi bătrânele melle buze 
sărută mânile Vóstre june).

V. H.
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între bogatele talente, cu care natura 
a dotat cu prodigalitate pe frumósa gi spi
rituala Principessă, este gi vocea ei mag
nifică, cu care regala cantatrice surprindea 
gi încânta câte o dată un auditoriü illus- 
tru în serviciul umanităţii. Principessă 
possedă un propriu Theatru cochet de 
casă gi arangiază adese-orl în Salónele 
ei Serate de bins-facere, la care concu- 
reză elita Societăţii parisiene. In Anul 
1874, fu pentru prima oră, câ Principessă 
lăsâ de a i se auiji vocea ei dulce, aran- 
génd o Serată în favórea unui Artist ne
fericit. Pressa parisiană d’a rândul fâcu 
infinite elogiurî despre marele talent al 
înaltei debutante. Poesii gi Dedicaţiuni 
alle Auditoriului entusiasmat, affirmară 
sentinţa presse! ca gi a Opiniunei publice, 
secerând aplause de la Dilletanţii din lu
mea mare. Dupé doui Ani mai tăr<jiă, 
iară fu emoţionată de a coopera într’o 
serată musicală, în favórea casseî orfe
linelor din S-t Honore.

Când în Anul 1880 o parte a Arme
niei fu devastată prin resbellă gi o în- 
spăîmântătore fómete se ivi în popula- 
ţiăne, Principessă arrangiâ în favórea 
sufierin<Jilor o mare Serată musicală în 
Hotelul ei, care fu decorat în mod pro
digios împreună cu grădinile ce ’lă în- 
congioră, care furâ illuminate în modü 
feerică. La acestă Serată participară Ar- 
tigtî gi Artiste din Paris. Punctul splen- 
dórei âl acei seri formâ executarea Ac
tului I-iă gi III-lea din „Faust“ de Gou
nod, în care Principessă luâ rolul „Gret- 
chen“ gi al Actelor I, II, III din „Som
nambula“ de Bellini, în care Principessă 
căntâ în rolul „Aminei“ . La acestă repre- 
sentaţiă erau presinţi: Pregedintele Re
publice!, Miniştri, precum gi Crema cre
mei din Paris.

Pressa parisiană se epuisâ în cuvinte 
de laudă pentru admirabila voce a Can- 
tatriceî regale, care răpi pe toţi cei pre
sinţi în entusiasm frenetică.

Decă Principessă possedă pentru fie
care nenorocire cunoscută ei o ânimă atât 
de susceptibilă gi compătimitore, simpa
tiile ei aparţin în prima liniă naţiuneî 
Armene, a cârei ţerri este cea mai vir- 
tuosă Protrectice, unde odinioră se afla

legănul aăgustuluî ei Soşîă. Acestă b- 
nóre i-a inspirat gi o cugetare atât de 
înaltă gi neatinsă, care póte is voii nu
mai dintr’o ânimă agia de nobilă gi plină 
de simţul delicateţei. Acesta este fonda
rea unei Şcole superióre naţionale în 
Francia, în care priimescă Educaţiune gi 
Instrucţiune junele orfane Armene, spre 
a se forma din eile mai cu preferinţă Pro- 
fessóre, ca apoi, dupé perfecţionarea lor, 
sâ se reîntorcă în Armenia spre a exersa 
acolo missiunea de Professóre, gi ast-feliă 
a duce cu eile, în acea ţerră, stindardul 
Civilisaţiuneî, în ţ0rra, unde trăîesce un 
popor pios gi fidel, care încă până acum 
este puţin civilisat. CâDd ţiiarul nLa 
Temple Frangais“ dete mai întâiă publi
cităţii în Anul 1882, acestă ideiă, nu fu 
de mirat, decă sosi Principessei nenumă
rate Adresse dedicătore, care tóté expri- 
maă admiraţiunea lor pentru acestâ gene- 
rosă propunere, offerindu-i tot d’odată 
consiliuri gi ajutore.

Póte câ din predilecţiune pentru naţi
unea Armână, Principessă reînviăâ în 
Anul 1881 Ordimil Mehisineî, care fu fon
dat în Anul 1186 de Regina Sibylla, spre 
amintire despre Feea Melusine.

Cine nu cunősce Legenda frumóseí Me
lusine, legenda origine! gi a geniului pro- 
tectoriă a Casei regale de Lusignan ? 
Principessă readuse ia viăeţă nouă Or
dinul dispărut în sînul secolilor, spre a 
recompensa cu densul pe aceia, cari se 
disting mai cu sémá în domeniul Litte- 
rilor, Artelor, al Industriei gi al Prin
cipiilor Umanitare, spre a-i încoragia la 
fapte noul.

Principessă a sciut de a se încongiura 
până acum cu o mulţime de Cavaleri de 
önére gi Dame de Önére alle Ordinului, 
carii gi-aă luat asupră-le sacra detoriă 
de a urma sublimei devise a Ordinului 
gi a Lusignianilor „Pour Loyauté Main- 
tenir11, tot d’auna a cugeta la densa, a 
se acommoda gi a trăi dupé densa, între 
cari numim pe cei-ce până astăzi s’aă 
distins în Ordinul Melusine!: Regii Spa
niei, Portugaliei gi Saxoniei; Pregedintele 
Republicel Argentiné, de Yenezuella gi 
Liberia ; Cardinalul Donnát; Cardinalul 
Sanfelice, Archiepiscopul de Neapole; Ar-
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chiepiscopul de Bordeaux; Victor Hugo; ! 
Professorul Uli Cav. de Schanz ; în Viena j 
Componistul Max Iosef Beer; Redacto
rul Iulius Popper §i Iohann Kiebeek; 
apoi Damele : Contessa Wurm brand-Ver- 
bely ; Ernestine de Bauddin precum §i 
Autórele : Roza Baracb, Carolina Murán 
§i Anna Fortenbeim.

Dovezile de admiraţiune şi devotament 
ce priimea Principessa ín tóté (Jülele de 
la adoratorii Artei sélle §i a simţimen- 
telor ei de bine-facere, precum gi de la 
Membrii Cavaleriei, eraü nenumărate ; de 
gi Principessa trăia forte retrassă în Cer
cul familiei el până la finitul viiîeţei.

In Hotelul Lusignan este destinat un 
Salon -propriu numai pentru a primi în 
sine tóté distincţiunile şi Diplomile ce 
vin Principesseî. Este, naturalmente, im- 
possibil de a menţiona aici despre tóté 
omagîurile care i se presintă Principesseî 
de aprópe gi din depărtare ; voim numai 
a menţiona, că în Anul 1888, după do
rinţa Begineî Marghereta a Italiei s’a a- 
şecjat în salla gedinţelor Academiei de 
Sciinţe din Roma, Bustul Principesseî, exe
cutat cu multă artă din marmoră de Car
rara, a câruia inaügurare a avut locü în 
modul cel mai solemn.

In fine, voim a da o scurtă descriere 
a Ordinului Melusine. *) El se divide în 5 
Classe: pentru Classea I-iü sunt desti
naţi 20 Demnitari: 10 Cavaleri de Onóre 
gi 10 Dame de Onóre; pentru Classea a
Il-a 100; pentru a IlI-a 500; pentru a
IV-a 1000 Demnitari, Cavaleri gi Dame 
de Onóre. Numai numărul Membrilor 
Classei a V-a este illimitat. Ordinul în
suşi este lucrat în email alb séü. albastru, 
în micjiloc cu 4 Câmpuri cu armele Lu- 
signanilor, d’asupra Corona regală şi se 
portă la o panglică albastră pe marginea 
ei cu alb. Pentru Cavalerii de Onóre există 
o unică uniformă; ea consistă dintr’un 
pantalon albastru închis, cu tresse late 
de argint, giletcă albă gi fracb albastru 
ínchisü cu revers albastru gi două tresse

*) Casa regală de Cypru, Jerusalem şi Ar
menia are 3 Ordine pe care le-a fondat, ca: „Spa
da“, „S-ta Ecaterina din Muntele Sinai“ şi „Me
lusine al sântului Mormânt.“ {,Melusine de Saint- 
Sépulcre“).

de argint pentru Cavalerii Classei a V-a. 
Pentru fie-care Classă mai superioră se 
portă cu un şiret mai mult. Epoletele şi 
pintenii sunt de argint; tot astfeliü gi mă
nunchiul spadei care represintă Marca 
Lusignianilor; Spada gi Pălăria sunt gar- 
nite cu bordură de argint, gi portă cifra ! 
M. L. şi d’asupra Corona regală. !

Numele tuturor Cavalerilor şi Damelor \ 
de Onóre, împreună cu meritele lor pen- I 
tru care aű fost distingi cu Ordinul Me- 
lusineî sunt înscrise într’o Carte numită : 
„Livre d’ 0 r u. — Mai departe sunt adu
nate într’un Album Photographiile tu
turor Cavalerilor gi Damelor de Onóre, j 
provă(]ute cu Subscrierile proprii. Ase
menea gi Adressele de mulţumire care a- 
dreseză fie-care Membru noü câtre Prin- 
cipessă se conservă în Archivele Ordi- 
nului. —

Principessa ’şi dete Obştescul sfârşit la 
24 Septembre 1890 în Houlgate (Anglia), 
gi la mórtea ei mai mulţi Suverani, Pre
şedinţi de Republici, Miniştri, etc. ’gî ma
nifestară regretele gi c.ondoleanţele lor 
Principelui, Aügustuluí ei Sopiii, gi mii 
de săraci gi familii cari se bucurau de 
Caritatea sea binefácétóre gi cu deosebire ! 
totă Armenia vărsa lacrămî de recunos- 
cinţă pentru perderea acestei Provedinţe 
protectóre gi bine-voitóre acestui popor, 
în midllocul câruia într’un viiioriü necu
noscut, era destinată de a purta pe fruntea I 
ei Diadema regală, cuvenită, după dreptul ! 
jstoric, illustrei familii regale de Lusignan. j 

Ea fu îngropată în Templul Pere La- ; 
cbaise în Paris, ornată cu flori pe mor- i 
mentül ei de marmoră- —

Eternă fiă Memoria EI!

O a doua Epistolă surprin<]étóre ’mi 
sosi acum din Italia, în coprinderea ur- 
mătore:

Ohieti (Italia) 22 Decembre 1882.

Stimabile Domn!
In urma recomandaţiuneî unui Amic al 

Academiei nóstre, am onóre a ve face cu
noscut, că în urma propunerii mele, Con
siliul general v’a admissu în unanimitate
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ca Membru allü Academiei nóstre „La Stella 
(P Italia“ pentru care ve felicit cordial.

Cu acelaşi Currier ve expediez astădî şi 
Diploma ca Premiu, şi nu va trebui nici 
o taxă nici altă plată.

Aveţi curtenia de a face să se publice a- 
céstá numire a Dv. în vre un Jurnal ro
mân, şi a ne trimite o Copiă pentru Ar- 
chiva Academiei.

Bine-voiţi assemenea, a ne trimite Copiile 
lucrărilor vóstre literare pentru Bibliotheca 
nostrâ, deja bogată* şi daţi-ne scirî din acele 
frumóse locuri, unde sera cu siguranţă, câ 
mintea şi anima lucrézá cu Concordiâ pen
tru binele umanităţii.

Priimiţi etc.
Preşedintele

Eaffaele Tarantelli m. p.

Alegoriă Lavoro e Concordia 
Perfezionamento morale 

Patria.
Alegoriă

,LA S T E L L A  D’ I T Â L I A . “

Acad e mia
Agricola — industriale — scienţifica — letteraria 

artistica — umanitaria.
Sotto 1’ Alto Pretettorato delle Loro Maestâ 

UMBERTO I- e MABGHEBITA di SATOJA.
II Consiglio Direttivo, col presente Diploma, conferisce al Signor 

PROFESSORE ZACCARIA ANTINESCU di PLOIESCI
Stato di Romania, la nomina di SOCIO EFFETTIVO per il suo volume poetico „Flori de 
pe Carpati“ ed altre sue pubblicationi, ehe lo qualifieano buono scrittore, e pone il Suo 
nome nell’ Albo de Socii col N. 283, confidando ehe i suoi lavori non verran meno alia 
nostra benefica Instituzione.

Chieti 13 Novembre deli’ Anno 1882.
Il Segretario

Camillo di Bias m. p.
L. S.

II Presidente
Prof. Eaffaele Cav. Tarantelli m. p.

Alegoriă Alegoriă Alegoriă

M’am grăbit a trimite Academiei „La 
Stella d’ Italia“ un paquet cu lucrări li
terare de alle melle, conform dorinţei Pre- 
sidiului Academică, şi am priimit urmă- 
tórea Epistolă:

Stimabile Domn!
îmi sosi prea plăcuta Epistolă a Dv. de 

la 8 current, cu Copiile cellor doué apusadé 
alle Dv. „F lori de pe CarpaţI“ şi „Geo- 
graphia Bomănieî“ din care* v ’a plăcut 
a ne face un dar, pe care ’lă priimesc, 
midţumindu-ve cu distincţiune.

Le-am citit pe ambele cu un interes par- 
ticidar, şi am înţeles mult, pentru că astă 
limbă Română are şi din Latinesce şi din 
Italienesce.

Potü deci a elice, câ în privinţa Poemei am 
găsit concepţiunî patetice şi adesea vivace, 
talent poetic prea-curgétoriü şi adesea Clas- 
sică; în privinţa „Geografă“ apoi trebue 
să laudă frumbsa dispunere logică şi stilul 
didactic prea bună, pentru mintea Copiilor.

Aveţi o applaudare pentru nobila D-v. 
gândire şi o mulţumire.

Primiţi, Ve rog, scuzele bunei-voinţeî mede, 
pentru cuvintele gragióse aduse la Adressa 
mea personală, pe care aşiu voi să le merit 
Íntr’adevérü, şi tot d’odată assigurarea dis
tinsei mede consideraţkmî.

Preşedintele:
Eaffaele Tarantelli m. p.

11 20‘395 20
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Spre a avea Lectorii mei o ideîă exactă 
despre Academia regală „La Stella d’ Ita
lia“ reproduc dupé piarul „Alarma“ ur- 
mătorea descriere a mea, pe care am pu- 
blicat’o în Anul 1885:

Academia regală „La Stella d’Italia“ 
din Chieti şi Preşedintele ei fondator: 
Profesorul Ralfaele Comm. Tarantelli.

In compartimentul frumósel Italii „ A- 
bruzzo e Molisa“ ; în provincia Chieti, în 
immediata apropiere a rîului Pescara, 
la Costa A-driaticei, este situat frumosul 
Oragiü Chieti, Capitala Abruzzeî citeri- 
óre, care este un centru de lumină, pos- 
sedénd într’ensul Institute literare, artis
tice, comerciale şi agricole, pe lângă un 
Collegiü regal, unul dintre celle mai prin
cipale alle Italiei.

In acest Oraşiu, situat pe classicul pă
mânt, plin de reminiscenţe antice, care 
înfloresce astăzi vecjend cu ochii, sé în- 
fiinţâ în Anul 1881, luna Iuliă, Academia 
Regală : „La Stella d’ Italia“ sub aügus- 
tul Patronagiü al M. M. L. L. Regele şi 
Regina Italiei.

Preşedintele şi fondatorul ei, Illustris- 
simul D-nü Professor Raffaele Comm. 
Tarantelli, unul dintre cei mai distingi 
gi neobosiţi scriitori de Opere sciinţifice 
gi umanitare ai Italiei, care luptă pentru 
lumină gi umanitate, el este sufletul a- 
cestei june Academii, care în scurtul timp 
de aprópe 4 Ani ’gi a câştigat un Re
nume distins pe ambele emisphere alle 
globului terrestru. Am înaintea mea Bro - 
giura intitulată: „Discorsi alP Acade
mia“ „La Stella <P Italia“ sedente în 
Chieti: Discursuri ţinute la prima şi se
cunda aniversare a înfiinţării acestei A- 
cademii, pline de înveţiăment gi simţi- 
mente nobile, gi de principii umanitare, 
esprimate în termini dulci gi precişî, care 
mişcă sufletul fie-câruî lector.

Voiü pune la probă debila’mí péná spre 
a urmări textul acestor Discursuri ; a 
spicui frumuseţile acestui stil escelinte 
gi a se vedea nobila tendinţă de care este 
animat doctissimul Autor gi confratele 
nostru de sânge, care de câte-ori ne face 
distinsa onóre de a-ne scrie, trimite din 
partea Italiei, scumpa sea Patriă, câte

o dulce gi fraternă Salutare „fnmibseî şi 
heroicei sétte Sorori, R om â n ia după cum 
o numesce tot d ’auna D-sea.

In Discursul solemn al primei Aniver
sări din 23 Iuliü 1882, ţinut în vasta 
Sală a Municipiului Cetâţii Chieti, ilustrul 
Preşedinte al Academiei începe astfeliü: 

„ Toţî omenii de pe păment constituescu, 
ca să clic aşia, sufletul acestei părţi infinite 
a Universului; iar Sciinţa este Sbrele ce 
încăldesce omenirea intrigă. Ea lucriză *pre 
a distruge distanţele şi a face pe Naţiuni 
de a se reuni intr’un singur punct, legate 
intre sine, spre a compune o singură fami
lia. Ea lucriză spre a înfrăţi pe omeni, 
spărgând munţii, tăind istmurile spre a se 
apropia; încercând de a trece pe sub Mări, 
de a unifica, limbile, sistemele de adminis- 
traţiune şi sistemele monetare; devisa eî este: 
de a unifica legile şi detoriile spre a forma 
an singur popot', care va fi reînviuerea u- 
maniiâţiî şi care va aduce pe păment fa- 
vórea Laboréi, a Concordiei, a Perfecţiuneî 
morale şi înflorirea Patriei.“

„Iată Bandiéra Academiei nbstre, pe care 
noi o privim încongîurată de lumină, care 
este principiul şi raţiunea Universidiiv, lu
mină intelectuală, plină de Ambre, de acea 
Ambre, care mişcă ori-ce animă.“—

Apoi dupé ce arătă într’o mai mare 
extensiune bine-facerile Sciinţeî, revine 
asupra înfiinţârei Academiei gi a divisiu- 
nilor Secţiunilor, precum urmézá :

„ Academia nbstră sé divide în Secţiunile 
următore : Agricolă, Industrială, Comerci
ală, Sciinţifică, Literariă, Artistică şi Uma
nitară ; iar basea eî este labbrea, care înalţă 
şi onoriză pe om în fraternitate şi pace. 
Agricultura mai întâiu, apoi Industria şi 
Commercîid sunt triada cugetâreî nbstre. 
Ramurile sciinţifice sunt prescrisse. Sciinţa 
este anima corpiduî social, şi are raţiunea 
de a fi călăuza aspiraţiunilor nbstre. Aca
demia nbstră unesce multe ănimî de fraţi 
de preste Alpi, mulţi Cetăţeni din tbte na
ţiunile Europei, şi încă mai departe până 
în India, în Africa şi în celle mai depăr
tate Regiuni din America. Acest fapt de- 
monstrézá încă odată, câ Sciinţa, are de 
Patriă lumea Íntrégk, Universul pe care ’lü 
unesce! Ideile nbstre nu simt noui; eile I  sé găsesc în sinul umanităţii; noi nu fa-
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cern nimica nou, ci avem numai intenţiu- 
nea de a reuni elemente spre lucrarea bi
nelui. Noi nu avem pretenţiunî, ci devisa 
nostrâ este : A m őrea ; şi Amdrea nu se 
iuventezit, nu se Tinde şi, prin consecinţă, 
nu să cumpără.“

„Noi trimitem astăzi din acesta Sală a 
Municipiidui scumpei ndstre cetăţi natale, 
salutări fraterne bărbaţilor Mustri ai tutu
ror naţiunilor, manifestând regretele nbstre, 
că nu putem de a le citi numele pentru ma
rele lor numără, şi renungîănd a face men
ţionări parţiale, pentru a nu da preferinţă 
nimuruî, simţimentele ndstre de affecţiune 
fiind egale pentru toţi“ . —

Apoi doctul Preşedinte termină cu un 
„Eviva“ pentru aflguştil Protectori al 
Academiei, pentru Umanitate, pentru 
pacea între naţiuni, pentru înviilerea 
classelor laborióse §i pentru concordia 
generală a popórelor! —

In Discursul de la a doua aniversare 
din 29 Iuliü 1883, illustrul Preşedinte în
cepe Discursul séü astfeliü:

„Mintea şi anima, curentul şi acţiunea 
sunt elementele care constituescpe om îri câm
pul social. Totă cugetarea care isvorâsce din 
orizonul cel mai întins al sufletului, trebue 
să trecâ în fântâna ânimei; trebue să atingă 
direcţiunea simţibilâ care animézá sorginţii 
ideali; fie-care cugetare reclamă un vestmânt, 
cu care trebue sâ se presinte în lumea ex
ternă şi cu acesta, care este cuvântid, se co
munică la alţii. Din momentul espressiunei 
începe acţiunea şi trece apoi la fapte.“

Şi după ce vorbesce despre om în parte 
şi despre umanitate în genere, apoi se 
esprimâ în următorii termini:

„Nu am grijă de a me teme când dis
cutăm asupra Verităţii. Toţi omenii sunt 
fraţi şi fiii ai unuia şi aceluiaşi Tată; toţi 
supuşi la legea Ambrei, având una şi a- 
ceiaşi destinaţiune: a cunosce veritatea 
şi a apăra binele“.

Apoi continuă:
„ Academia nostrâ se împarte în trei Sec

ţiuni : agricolă, industrială şi sciinţifcâ; iar 
celle l’alte două Secţiuni : litterariă şi artis
tică, sunt coajutătore; însă basea Academiei 
este: Secţiunea Umanitară, care are în 
culmea intenţiuneî selle devisa: Amórea 
reciprocă şi labor ea onestă“.

Arată apoi ca Academia are preste 495 
Membri şi mulţi Aspiranţi, cari sunt îm
părţiţi în diverse ţerri alle lumii, între 
cari: Bărbaţi luminaţi; de sciinţă şi lit- 
teraţî ; omeni de arme ; capi de Guverne, 
artişti şi uvrieri, cu un cuvânt, de la po
poran şi până la Suveran. Possedă o Bi- 
bliotbecă de mai mult ca 500 volume va- 
loróse mai în tote limbile şi în toţi tim
pii, începând cu Anul 1489. Ea se bu
cură de înaltul protectorat al M. M. L. 
L. Umberto I. şi Marghereta de Savoîa, 
Suveranii Italiei; al M. S. Erancisc lo- 
sif, Imperatorele Austriei; al M. S. 
Leopold II-lea Regele Belgilor şi al Al
teţei Selle regale, Maria de Lusignan, 
Principessă de Cypru, Jerusalem şi Ar
menia. Are de Preşedinte onorariu per
petuă pe Excelenţa Sea Comandorul Do- 
menico Berti, Ministru Agricultureî, In
dustriei şi Comercîului; de Vice-Preşe- 
dinte onorariü pe Commandorul Gaetano 
Prof. Cantoni, Deputat al Parlamentului 
naţional şi Directore al Şcoleî Regale su- 
perióre de Agricultură în Milano; în fine, 
este protegiată de mulţi Principi şi Sa
vanţi din tóté naţiunile din differite ţerri 
şi principale cetăţi, unde sunt înfiinţate 
Secţiuni principale academice, adică : în 
12 térrí şi 15 Cetăţi principale de pe 
ambele emisphere.

Savantul Preşedinte conchide apoi cu 
următorele cuvinte:

„Noi cari nu suntem divisaţî în bogaţi 
şi săraci, nici în mari şt mici, suntem toţi 
fraţi; toţi lucrăm cu cugetul şi cu acţiunea 
sub mâna lui Dumnedßü în marea Arenă 
a umanităţii. Câmpid este vastă; aici este 
locul pentru toţi. Aşîa dér: Am Ő r e  şi C o n -  
C O r d i ă ,  şi nu vom fi încellaţi!“ —

Din celle ce preced se póte vedea, că 
Academia „La Stella d’ Italia“ este un pu
ternicii Pharü la cóstele Adriaticei, care ’şi 
întinde lumina până dincolo de Ocean.—• 

Noi, fraţi mai mici, colonisaţi de di- 
vul Traian aici lângă bătrânul Istru, ad
mirând unirea şi activitatea prea scum
pilor noştri fraţi din Patria-Mamă, pen
tru răspândirea lumineî şi a principiilor 
umanitare între popóre, i salutăm cu a- 
móre fraternă, urând junei Academii pros
peritate ; iar eruditului şi neobositului ei
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Preşedinte viiieţă lungă, spre a putea 
continua Opera începută de dânsul, cu 
îndoiiită forţă, în favórea binelui comun, 
a umanităţii şi a generaţiunilor viitóre.— 

Zaeharia Antinescu.
Ploiescî, Februariü 183B

Dupé piarîul italian „Istonio“ adăogâm 
şi urmétórele relaţiuni la acéstá solem
nitate :

Una dintre celle mai principale Aca
demii alle Italiei, „La Stella d’ Italia“ 
cu Sediul în Cbieti, pusă sub aügustul 
Protectorat al M. M. L. L. Regele Ham- 
bert I-m şi Marghereta de Savoia şi-a ce
lebrat la 20 Iuliü curent aniversarea Sea 
cu un succesü eclatant.

Serbarea s’a executat întocmai dupe 
Programmü. Marea Sală municipală con
ţinea într’ensa o aglomeraţiune ne mai 
pomenită de public din tóté Classele So
cietăţii. Dómnele şi Domnişorele ocupară 
forte multe locuri.

Intre asistenţi se vedéü : Generalii ar
matei Regale: D-nii Pinelli şi Olivero ; 
Prefectul Provinciei ; Proveniterul Stu
diilor ; Sindicul (Primăriul) Cetăţii; Pre
şedintele Curţii; Procurorul Regelui şi 
tóté autorităţile în măre ţinută.

Discursul eruditului Preşedinte al A- 
cademiei, D-lü Raphaelle Tarantelli fu 
intrerupt forte adese-ori de viui aplause. 
Ridicarea Bustului de marmoră în acea 
Sală a marelui Poetü Dom. Stomeî, care 
a murit mare şi séracü . . . . . Autorul 
mai multor Opere ca : „Furcile caudine,“ 
şi r Emisar iul ClandionetteLi ş. a. a fost 
întâmpinate cu vivate continuânde din 
tóté ânimile celor presinţi.

S’a priimit Telegramme de felicitare 
din Stocbkolm de la D-nu Kreüger, Con- 
tre-Admiral; din Londra de la D-lü L. 
A. Grotb, Consulul Şvedieî ; de la Repre- 
sentantele acestei Academii pentru Ro
mánia, D-nul Professor Zaeharia Anti
nescu din Ploîesci; din Dresda de la D-lü 
Klemm ; din Paris de la D-lü Flammant; 
din Nizza de la D-lü Latlós ; din S-t 
Petersburg de la D-lü Lodovsky şi din 
Lacce de la D-lü Schander-Begh; din 
Bruxel de la M. S. Regele (prin Secre-

tariul Séü), din Roma, Frasinone, din 
Averse, Florenza, Ne apó le, Milan, Madrid, 
Yasto, Iacco, etc.

Academia „Stella d’ Italia“ agricolă- 
industrială-sciinţifică-literariă-artistică-u- 
manitariă, se bucură de un renume eüro- 
pénü, avénd de Membri ai ei mulţi băr
baţi meritoşi în tóté ramurile de sciinţă. 

** *
Eruditul Professor Cavaleriü Raffaelle 

Taranteli, fondatorul şi Preşedintele Aca
demiei Regale „La Stella d’ Italia“ , şi 
actual Membru (Korrespondent al Socie
tăţii nóstre Geografice române, ’mi făcu 
onóre de a’mi trimite la 6 Decembre 1886, 
două Broşiurî alle séle, întitulate ; „ L’in- 
giustizia a la quistione sociale“ ş i : „Mondo 
e FatriotismoLi, ambele de o sublimă cu
getare, tratând questiuni morale, social“ , 
politice şi umanitare.

Asupra acestor doue excelente scrieri, 
la 11 Decembre 1886, am publicat în 
„Gazeta Prahovei" No. 19 urmätoriulü 
Articol:

Raffaelle Tarantelli.
In epoca în care trăim, când injustiţia 

ţine locul justiţiei; când corrupţiunea o- 
cupă locul moralei; când indiferentismul 
pentru moralisarea popórelor este la cul
me ; când Societatea umană, de sus până 
jos, este bântuită de un soiü de filoxeră 
destructóre a bunelor moravuri ; când bu
nele intenţiuni se interpretă a fi lingu
şiri şi când defectele naturali se consi
deră— de omeni passionaţi-— ca defecte 
morale, este cineva nevoit de a se resigna, 
şi, din când în când, în durerea sea su- 
fletescă, a căuta câte un punct de rézim 
în ver-ce regiune a pământului, unde se 
potă a se linisci câte-va momente, spre 
a ’şi alina durerile spirituale în miojilocu! 
acestui chaos de incorrectitudini, care 
strică morala publică, verjénd cu ochii.*)

*) Aducă de exemplu „âdeverul illustrat“ 
din 12 Iuniü 1895, şi cel din 5 Februarie 1896, 
alle cărora illustraţiuni nu voescü a le descrie 
aici, spre a nu le citi tinerimea studiósá de ambe 
sexe de astăcfi şi spre a nu li se învenina ino
cenţa moralei, punându-şi mânile la ochi de 
ruşine. —
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Şi acesta pentru ce ?
Pentru câ nimenea astădî nu se mai 

ínchietézá, decă acest morbü epidemică 
al destrăbălârei generale, face séü nu pro
gresă cu paşi gigantici; pentru câ mai nici 
un om de carte nu mai scrie tratate de 
morală ca maî’nainte, care să atragă de 
la marginea abysuluî juna generaţiune ce 
se ridică , pentru câ nici bătrânii nu mai 
cugetă, câ, capătul viăeţii li să apropiă 
şi nu aă grijă de a lăsa un Testament 
moral şi politic fiilor lor, spre a-i învăţa 
cum se scie a ’şî conserva moşia părin- 
tescă, Patria Bomână, ce aă moştenit’o 
ei de la părinţii lo r ; pentru ca nimeni 
nu mai crede în salutariul principiă, câ, 
labórea înobileză pe om, şi câ apetitul 
de a câştiga fâră a munci, cresce din 
<ji în <ji; şi din aceste cause culpabile, se 
veştejescă frunţile junelor vlăstârî româ
ne, care sunt astăzi destinate de a cresce 
frumos în moşia lor străbună, şi a’şî în
călzi fragetele lor ânimi la sântul sőre 
al Bomânieî.

Din fatalitate însă, astăzi este la or
dina (Jilleî numai materialismul căstigat 
cu ori-ce preţ; iar fantoma periciunei, 
cu vocea ei de sirenă, cântă refrenul: „La 
o parte cu principiile de moralitate 
publică! “

Orróre ! ! . . . .
Nu aşia să înalţă şi se cultivă naţiu

nile care aă în sînul lor sucă de viăeţă, 
şi sunt destinate la mari fapte; nu aşia 
să crescă copiii unei naţiuni, cari. după 
un scurt timp vor înlocui pe părinţi spre 
a dispune de sortea ţerrel lor; nu aşia 
prin indiffeiinţă şi inerţiă se facă naţi
unile mari şi renumite.

Nu trebue dér să uitam, câ mai aprópe 
este cămaşîa de cât haina de pe d’asu- 
pra. Inţelâgă-me cine voesce.

Voiă cita câte-va fragmente din am
bele Opere menţionate mai sus, alle neo
bositului Preşedinte al Academiei „La 
Stella d’ Italia“ spre a se putea înţelege 
înaltele idei alle acestui fiă laboriosă al 
scumpei nóstre sororî mai mari, frumósa 
Italiă, pentru satisfacţiunea tuturor âni- 
milor nobile, ce doresc moralisarea între
gului genă umană.

In prima Operă, la pag. 20, se esprimă 
Autorul astfeliă :

Sciinţa este vineţii, şi o va face când va 
fi şi o va voi. Sciinţa este şi morte, când 
nu este însoţită de morală, care ar trebui 
să guverneze töte lucrările omenescî; şi nu 
vorbim de morala ipocrită, care se perde în 
lucrări esterne ! ..................ci de cea fon
dată pe onestitate, pe lucrări bone, pe 
ouóre socială, pe concordiă,pe muncă !
..............Sciinţa este lumină, când răs-
păndesce radele ei asupra unor minţi fecun
date de bine; astfeliă ea îndeplinesce opera 
sóreluí jpe petre ridicate spre sphere cu 
semn mai mare, din care isvorâsce un rîă 
de viăţă. Sciinţa este lumina când ra
dele ei nu trec prin lentile colorate şi nu 
întâlnesc ânimi de stâncă, care aşteptă fi
nitul stagiunei lor, spre a se reîntorce în
tre materiile aride. — Sciinţa este obscu
ritate, când radele ei lovescă prea mult 
ochii ignoranţei şi ai presumţiuneî; pentru 
că ea, trecénd prinţi*un fiHru, depus într’un 
cristal şi mai reă, nu intră în suflet pen
tru a’lă clarifica cu limpedile séle scântei.11— 

Iar la pag. 18 din Opera a doua ur- 
meză astfeliă:

„Mulţi trăesc din fapte relle, acomodân- 
du-se unei inclinaţiuni miserabile a timpu
rile»', care nu mai aă caracter...................
. . . .  şi aü perdu,t stéüa pohrâ a bunelor
acţiuni.— ......................................................

„ Patriotul adevărat voesce binele seă în 
perfectă armoniă cu al altora; voesce Ins
trucţiunea, Educaţiunea, Progressul activi
tăţii operatőre a popbreloră, şi doresce, ca 
totul să se aplaneze între partidele sociale, 
de la basă până la înălţimea întregei pira
mide naţionale la lumina Civilisaţiuneî şi 
a Beligiuneî. Elă, în fine, aşteaptă tot d’a- 
una momentul, în care, sub ceriul senină, 
pe turnurile cetăţeniei reínviüéte sâ fâlfâiă 
stégurile cu semnul Crucii la suflarea Ámo
réi; iar strigătele de bucuriâ să răsune în 
orientul tuturor locurilor bine-cuventate de 
înfrăţire.“

Iar la pag. Bl face Apelul următoriă : 
„Junime laboriosă, înainte! Priimiţi 

Consiliul şi fiţi siguri, că veţi rănviăea Pa
tria ; veţi face să se nască Libertatea care 
astădî este numai scrisă pe stindarde! “

„ Aduceţi-ve aminte, scumpă junime i-
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falîanâ, că de nu veti cugeta cu mintea, 
grelle pericole se prepară pentru Patriâ. In 
tine faceţi-ve demni de a fi cetăţeni ai a- 
cestuî păment înţelenit, unde pe Scuturi vic- 
torióse şi pe Lauri pline de sudori dormü 
Cei Mari ai l n n t e i —

„Reíntorcéndu-vé dér cu toţii la Arte şi 
la Industria, şi luminaţi de sărbătorea mo
numentului neclintit al muncii, clopotid tem
plului concordiei nu va întârdia se răsune
suprauman între omeni!“ -------

Terminând cu Citaţiunile, mé adresez 
ou căldură către tine, junime Română, 
ca şi eruditul Autor al sublimelor Opere 
menţionate către juna generaţiune a I- 
talieî :

„La lucru, Dragi Copii ai R om âniei!
La lucru pe callea Ondreî, a Moralei şi a 
Demnităţii naţionale. Numai pe aceste Căi 
veţi putea respinge pe Hanibal de a nu in
tra în Cetatea Română; numai imitând 
faptele frumdse alle predecessorilor voştri, 
veţi putea avea un viitorii, fericit. —

Şi voi, Poeţi Români, întindeţi cordele 
Lyrelor vóstre, şi invocaţi pe generósele vós- 
tre Muze, ca să vă inspire, spre a deştepta 
pe cei ce d orm u ! ! !  —

In fine, Voi, Bătrânilor de astădi, cu 
esperienţa trecutului, ca să nu rămâneţi 
culpabili înaintea posterităţii, mai ridicaţi 
vocea înţelepcîunei vóstre ; mai mişcaţi con
deiul de a scrie înţeleptele vóstre cugetări 
morale, mai nainte de a pleca pe callea e- 
ternitâţiî, ca să nu se împlinescă la noi, din 
causa tăcereî şi a indiferentismului vostru, 
propheţia biblică:
„Ferirea ta prin tine ra fi, o Is ra ile ! “

Eremitul din Carpaţi.

Scumpii noştri fraţi mai mari, Italienii, 
mai aprópe de peptul Mamei nostră co
mune Roma, nu uită, că noi fraţi mai 
mici de lângă vechiul Istru, fiind espuşi 
multor tentaţiunî şi duşmănii, din partea 
elementelor străine vecine, când audă ge
metul frăţiorilor sél mai mici, trag cu 
urechia şi daü alarmă, în lume, spe a nu 
se atinge nimenea de fraţii lor, pentru 
că: „sângele apă nu se face.“

Aceşti fraţi buni şi sinceri, cari sunt 
toţi Italienii, naţiunea întregă, represen- 
tată în Parlamentul Italian prin adevă

raţi fii ai Patriei, în epoca actuală a Pro- 
cessuluî dintre Unguri şi Românii de sub 
corona Habsburgică într’o <]i ea prin 
propunerea Marquisuluî de Pandolfi, a 
dat alarma prin vocea Parlamentului, în
trebând, ca o ageră sentinelă: „Cine e 
acolo ? “ şi Echo a răsunat în bătrâna Eü- 
ropă care dormita, şi la acestă puternică 
voce a tresărit, s’a deşteptat, şi s’a con
vins, că sentinela de la Adriatica a a- 
vut dreptate de a da alarma, când a vă- 
4ut că vântul otrăvicios asiatic, cletină 
cu furiă şi furtuDă duşmănâscă mlădiţele 
tinere estreme alle bătrânei tulpini de 
lângă anticul Tibru, spre a le frânge, 
dâcă s’ar putea.

Vocea şi Condeiul sunt trompetele deş- 
teptătâre, de care se teme inemicul, care 
se simte câ dreptatea nu este cu densul, 
şi câ în locu de linisce va culege furtună.

In Parlamentid Italian, Vocea; în Pressa 
italiană Condeiul, a făcut, ca duşmanii se
culari nobilului sânge latin, să tremure, 
cugetând, câ rătăcirea lor din urmă să nu 
fă  mai rea de cât cea dintăiu; şi în acestă 
tremuroră agitată, totuşi ei continuă or- 
besce, până când se va împlini proverbul 
popular câ: „pe omul pe care va D-d/iic 
să ’lă pér dă, mai întâii i ia mintea.“

înainte dér, ră tă c iţ ilo r !
Unul dintre fiii Italiei, care mănui con

deiul cu dor şi iubire pentru ginta lui, 
în epoca actuală, esteD -li Professor Comm. 
Raffaele Tarantelli, al căruia Portret or- 
neză Opera nostră.

Distins Geolog, Professor de sciinţele 
agricole, campion al poporului, Protector 
al nenorociţilor, erudit sociolog, Autor 
laborios al mai multor Opere sciinţifice 
şi umanitare, Membru al mai multor So
cietăţi savante, între care şi Membru 0 - 
norariü al Societăţii nóstre Geografice 
române, el este Preşedintele şi Fonda
torul Academiei „La Stella d ’Italia“ din 
Chieti.

El nu are de cât 48 Ani, şi în acest 
scurt timp el fu însărcinat pentru cjua- 
litâţile séle distinse cu multe onoruri care 
face pe om iubit şi admirat. In Anul 1877 
fu representant abruzzesc, în primul Con- 
gressü national technico-agronomic din 
Roma şi în multe alte ocasiuní el a fost
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distins în Adunări generale; astfelíü în 
1878, în timpul Exposiţiunei de la Paris 
la Adunarea generală internaţională a So
cietăţii Agricole, ţinută la Trocadero i se 
făcu distinsa onóre de a fi proclamat ca 
Preşedinte al Adunâreî. — Cu ocasiunea 
solemnităţii centenarii şi ridicarea Mo
numentului al marelui bărbat italian Fer- 
dinando Galliani, ţinută în 1891 la Chieti, 
(cu care ocasiune am salutat Adunarea 
printr’o Telegrammá de felicitare) ţinu 
un Discurs patriotic ca din partea Aca
demiei ce presidéza, în care vorbind des
pre cel sărbătorit, vorbi şi în parte des
pre fie-care din ţerrile latine sorori, unde 
sunt Secţiuni, menţionând cu iubire şi 
despre scumpii săi fraţi de la Dunăre— 
după cum se esprimă el tot-d’auna— şi 
fu aplaudat de imensa Adunare, care pro- 
rupse în strigăte entusiaste: „ Trăiască 
Italia şi iubita nostră sororă mai mică 
Bomănia! El la aeéstá serbare representa 
Secţiunile din Francia, Spania şi Bomă- 
nia. Eruditul Preşedinte a voiagiat Bel
gia, Francia şi Elveţia. Are intimă Ami- 
ciţiă cu celle mai distinse personage din 
tóté ţerrile şi Victor Hugo într’o Epis
tolă din 1879 între altele cjice: „ Voi a- 
mate, caro Tarantelli, i voştri Compatrioţi 
ed avete spinta la vostra generosită sino all’ 
esagerazione.“

„ Vogliate ricevere una cordiale stretta di 
mano.11 v . H.

Peptul lui este ornat cu mai multe 
semne de distincţiune pentru meritele 
séle personale.-------

Preşedintele Tarantelli îubesce pe Bo- 
mânî în gradul cel mai înalt. A fost des
tul ca sâ-I trimit un Memorand al stu
denţilor Universitari din Bucurescî în 
limba Italiană, şi a publicat în mai multe 
Diare Italiană un Articolü întitulat : „Gli 
Studenţi Universitari di Rumenia,u din 
care mî-a trimis două Numere din ţ)ia- 
rul Italian „Istonio“ din 12 Iuniu 1892, 
care a făcut un mare Echo în totă Italia.

Un Exemplar l ’am trimis mult regre
tatului Preşedinte al Ligeî Culturale cen
trale din Bucurescî, Grigore Th. Brătianu, 
care a îngrijit de a se traduce în Bomă- 
nesce şi a se publica în ţ)iarele din Ca
pitală şi „Democratul” din Ploesci.

I)-lü Grigcrre Th. Brătianu, Preşedin
tele rLigeîa, ’mi scrie la 16 Iuliü urmă- 
tórea epistolă :

Joüí 16 Iuliü 1892.
Bucurescî

Stimate Dommde Antinescu!
Ve midtumesc din suflet de Articolul- 

D-lui Cavaler Tarantelli.
In flne am găsit un traducétoriü, şi Ar- 

ticolul e tradus. El e admirabil prin fru
museţea sea şi iubirea pentru Români. Nu 
se putea să avem ceva mai frumos !

D-lui Cavaleriü Tarantelli ar trebui sâ-î 
mulţumim de aici în particulariü; căci e o 
lucrare extraordinară pe care a făcut'o şi 
e un serviciu immens adus causei Române.

Domniei tale nu pot să-ţi mulţumesc în
destul, căci prin D-ta, D-lü Cavaler Ta
rantelli a avut ocasiune să ne cunoscă şi 
să ne îubescă.

Bine-voiţî etc. Gr. Th. Brătianu m. p.
Iar la 19 Iuliü am priimit a doua E- 

pistolă :
L I G A

pentru unitatea Culturală
A

R O M Â N I L O R .
Comitetul Central Executiv.

PBEŞIDENŢIA.
No. 547.

Stimate Domnule Antinescu !
Mulţumindu-ve de Ariicolul din „Isto - 

nio“  scris de D-lü Cavaler Raffaele Ta
rantelli asupra studenţilor Universitari din 
România, pe pare aţi avut amabilitatea de 
a ’lu trimite „Ligel“  pentru a fi tradus şi 
publicat, am onóre a ve felicita de simţi- 
mentele înalte pe care aţi sciut să le in
spiraţi D-lui Cavaleriü Tarantelli asupra 
României şi Românilor în genere; căci, cu 
deosebită plăcere trebue să constate ver-cine, 
că din fie-care frasă reese iubirea pe care 
o are D-lü Cavaler Tarantelli pentru noi, 
aşîa că cu toţii trebue să-l fim recunoscători.

Deocamdată ’mi permit a ve trimite „ Vo
inţa Naţională“ „Românul“ şi „Adevérul“, 
care aü publicat Articolul D-lui Cavaler 
Raffaele Tarantelli.

Priimiţî etc.
Preşedintele Comitetului central executiv.

G r . T h .  B r ă t ia n u  m. p, .
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D-séle D-hd Professor Z. Antinescu, Ca
valer al mai multor Ordine, „Bene-merenti“ 
şi Membru al mai multor Societăţi de cul
tură. Ploîesci.

Din cele oe preced, se póte înţelege 
puterea importantului Articol pe care re
gret ca nu l’am putut publica întreg din 
caîisa micului spaciü al acestei Opere; 
totuşi ca specimen i facem locü conclu- 
siunei :

„Mulţumim prea illustrului Cavaler, Pro
fessor Zacharia Antinescu din Ploîesci, care 
’mî-a trimis o Copia a Memoriului, pe care, 
după cum se póte observa, l’am citit şi a- 
déncü l’am admirat.

Eruditul meü Amică, nu putea să lip- 
sescă de un asemenea cadou pe un Amică 
al séü din Abruzzo, de óre-ce statua ridi
cată lui Kasone în Constanţa, antica Tomi 
der pe Marea Negră, vorbesce nu numai de 
iăbire pentru totă Italia, din partea acelei 
Naţiuni de pe Danubiă,dar chiar pentru 
înşiî Abruzzi în particolar, pentru că exi
latul Sulmonez, ce din caăsa urei lui Aă- 
gust a fost înstrăinat acolo, a unit cu le
gături de aură anima Românului cu aceia 
a acestei regiuni italiene, care a contribuit 
atât de midi la unitatea Patriei.

Tinerimei Române, care gondesce, stu- 
dibză şi speră în Universităţi i surrîde pu
ternicii sprijin al spiritului eüropénü. Ro
mânilor din Transylvania şi Ungaria în- 
trégá le surrîde gondul Patriei lor comune. 
Ungarii vor trebui însă să priimeseă 
sărutul eivilisaţiunei moderne şi a- 
tuncî pace va ii'între celle doug Po- 
póre.

Raffaelle Tarantelli m. p.

CAP. XXIII.
Continuarea la Cap. XXII. — 0 adoüa epis
tolă surprindétóre. — Admiterea mea ca 
Membru al Academiei „La Stella d’ Italia”. 
—Academia Legală „La Stella d’ Italia” din 
Chieti, şi Preşedintele ei fondator, Profes
o ru l Raffaels Comm. Tarantelli. — Vocea 
şi Pressa Italiei în questiunea Română — 
Amórea cordială între aceste două Naţiuni 
surori- — Lőtté Epistole alle Preşedintelui 
„Ligei Culturale” Grigore Th. Brătianu din 
An. 1892. — 0 Conolusiune înţelâptă. — A 
treia Epistolă surprindétóre —Un mare Cu
tremur de pământ în Italia. — Societatea 
Canottieri Salvatori deli’ Arno.— O nuntă 
de Argint în Brasîovfi.— Representantele 
Academiei „La Stella d’ Italia“ pentru Eo- 
mănia.—Peoe Maitt 1883 în Ploîesci— Mi
chail Popp Pictor în Braşiov.—Marsiul Pre
miaţilor pe Bulevardul Independinţei în 
Ploîesci— Odă la o di onomastică la Paris — 
O diplomă neaşteptata. — Nicolae Vlădica 

Xilograph.

J
Jţ-n luna Noembre 1882 m’a surprins
ty'pentru a 3-a oră primirea unei A- 

dresse cu No. 767 din Livorno (Italia) 
din partea Societăţii Naţionale ,,Croce 
Bianca”, prin care mă anunşîă, că Co
mitetul Directivii în şedinţa de la 28 
current ’mî-a conferit prin acclamaţiune 
titlul de Membru al Societăţii „Croce 
Bianca” cu gradul de Cavaleríü de 
Classea I-iü, trimiţendu’mi şi Insigniile a- 
cestuî Ordin de I-a Classă, împreună cu 
Diploma respectivă.

Am trimis la Adressa Societăţii o quan- 
titate din modestele melle producte li-

>» rxxrxnrxxx;

S O C I E T Á  N A Z I O N A L E  D E L L  A  C R O C E  B I A N C A .

11 Comitato di Direzione certifica ehe il distinto Letterato Rumena, dimorante in Ploîesci. 
S i g - e  Z A C C A R I A  A W T I 1 N E 8 C Ü  

e stato ascritto alia OROCE BIANCA, col grado di CAVALIERE DI I-a CLASSE.
Dato a Livorno li 17 Dicembre 1883, e inscritto al No. 634.

Per 11 Segretario 
A , Balena m. p.

L. S.
II I-e Consigliere 

V .  M o v l u  m . p .
L. S.

11 Presidente Generale 
V .  14. B i l i o t t i  m. p.
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terare, atât pentru Bibliotheca Societăţii, 
câtă gi pentru a îndeplini cu valórea lorü 
fapte caritabile, de a cărora primire am 
fost avisat.

Un cutremur terribil de pământ a avut 
loc in anul 1888 în Insula Iscbia (Italia). 
Populaţiunea gi visitatorii Apelor mine
rale din Cassamicciola fură înspăimân
taţi prin acestă neaşteptată fatalitate. 
Mulţi, foarte mulţi gí-aü găsit mormântul 
sub ruine ; iar locuitorii indigeni forte 
mulţi aü remas fără locuinţe, dărămân- 
duli -se prin grozavul cutremur.

Me aflam la Băile de la Câmpina. 
Tare migcat de acestă mare nenorocire 

şi de stimulul moral pentru ajutoriul celor 
nenorociţi, am făcut Apellü la caritatea 
Amicilor aflători la staţiunea balneară, 
şi am collectat suma de 60 Lei, pe cari 
i-am trimis la Livorno în priimirea Pre
şedintelui Societăţii naţionale: „Croce 
Bianca“ spre a se întrebuinţa în íavórea 
cellor infortunaţi.

Tot-d’odată am trimis gi un Exemplar 
din piariul local „ Democratul“ în care 
am publicat următorea Poemă, gi care 
dupé informaţiunile ce am avut, s’a pu
blicat şi prin piarele italiene; tradusă din 
Bomânesce :

INSULA LACRÁMILOR.
O Aenaria m ea! Tu eşti Insula 

ánimei melle, a nebuniilor junefel 
şi a répaosuluí maturităţii melle !

Petrarca.
I n  sorta omenirei, când trist’ evenimente 

Distrug locaşîurî vaste cu tot ce le ’ncongior, 
Orrăre me coprinde şi lacrime ardente 

Se scurg pe a mea fatpâ din ocMű’mi plângător.

Durerea ’mi e ’ndoăită, când sciă că sub ruine 
Adorm pentru vecia fiinţe ce-aű fost vim, 

Surprinse de odată ca trăsnetul ce vine,
Cű-a morţii mână rece lovind sute şi mii

Terribil fu momentul când Ischia ’ntr’o gură 
Ţipă, şi apoi Ceriul d’ odat’ s’a ’ntunecat; 

Când subterranul vuet mugea ’n sguduitură,
Iar pulberea în valuri fiinţe-a ’nnecat.

Din grottele profunde fiinţele iubite 
Eşiau ca din morminte în fiiűa de apoi;

Iar tristele ruine tot valuri ’năbuşite 
Scotéú, şi desperarea schimba ânimi în sloi.

Vaiű ! Golful Neapoleî spuma de îngrozire 
Şi ’naltul Epomea *) sforţat se clătina ;

Acest pămănt vulcanic ferbea în clocotire 
Şi nu era speranţă de a se alina.

Popor, visitatorii la thermele faimóse
De la Cassamicîolla erau toţi consternaţi,

Plăngănd pe sub ruine căutau cu frica ’n őse 
Părinţi, copii, surore, amici şi iubiţi fraţi.

Fatala catastrophă a devastat natura 
Bogată, admirată de sub un ceriu plăcut;

Sfarmat’aü viitoriul, a dat şi lovitura 
Din urmă, făr’ cruţare la un popor avut.

Şiroîele de lacrămi făcu să s’ amărască
Chiar apa ce ’ncongioră acest clasic pămănt;

Deplânge totă lumea suflarea omenăscâ 
Ce ’şî a găsit aicea eternul ei morment.

In a’stă desolare o lacrim’ adorată,
O lacrimă de Rege dureri a alinat:

Augusta lui presinţă pe rana sângerată 
Şi ’n suflete-amărîte balsamul a turnat.

Pe ambele-emisphere fatala noutate 
Ca fulgerul ajuns’a în sufletul creştin ;

Şi simţimentul nobil de sânta caritate 
A deşteptat în ânimi preceptul cel divin.

Din ţărrile străine, de preste Oceane,
Obolul carităţii sosesce abundent

La tristele victime : bătrâni, orfani, orfane 
Lipsite de asyluri, şi chiar de nutriment.

Din Patria lui Dante un ţipet plin de jale,
A răsunat şi-aicea la ţărmul Dunărăn,

La sora cea mai mică ce ’n cugetele selle 
Durerea o coprinde ca fiică-a lui Traian.

Suspină Romania de sora ei mai mare,
Ce ’n ligăn a 'ncăhJAt’o cu fraternelul dor,

Din peptul ei de Soră o jalnică strigare 
Răsună ’n totă ţărra: Români, daţi ajutor !

Z. A  ntiiiescu.
1883. Ploieşti,

*) Munte mal în centrul Insulei, din vârful căruia se vede 
frumósa Insulă Procida, Neapolul, Vesuvul şi şirurile mun
ţilor de la Gaeta La Terracina.

20,395 21
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Póte că publicarea Listelor prin f i a 
rele Italiene pentru ajutorul nenorociţilor 
din cutremurul cel mare din Insula Ischia 
a făcut gi pe Societatea Umanitară „Ca- 
nottieri Salvatori deli’ Arno“ atentă, ve

rsend gi din Romania o collecţiune, un 
modest obol caritabil lângă numele meü, 
câci m’am vecjut surprins cu următoriui 
Document:

Marca Casei Regale a 
Lusignianilor.

P o a r  L o y a iitC  m a in te n ir .

SOCIETA U M AN ITARII DEI CANOTTIÉRI SALYATORI DELL’  ARNO
in

S a n t a  C r o o e  s u li ’  A r n o
Sotto V Alto Patronato

DI S. A. B. LA PRINCIPESSA DI LTJSIGNANO. 
D I P L O M A .

11 Consiglio Rirettivo di questa Istituzione in sua Adunanza del 28 Novembre 1882, 
apprezzando i meriţi filantropici e letterarii del CHIAR™ SIGU PROF : ZACCARIA ANTI- 
NESCU FI PLOJESTI {Romania). Lo proclamava con voti unanimi SOCIO BENE MERÍTŐ detta 
medesima.

Santa Croce Suli’ Arno dalia Sede Sociale li 9 Oennaio 1883.
II Vice Presidente II Presidente Fondatore II Segretario
G. Parenti m. p. Comm. Dr. A. Sirotti m. p. G. Giannotti m. p.

' UNO PER TUTTI.L. S. TUTTI PER UNO. M.

Respectabilul meii Amicii din Braşov, 
D-lü Tache Stânescn, comerciante frun
taşii! acolo, căsătorit în Anul 1858 cu 
D-na Hareti, născută Bureţia, aü dus 
în durata căsniciei lorü fericite de 25 
Ani, o viudţă exemplară de Concordiă gi 
Iubire, în care interval ceriul i bine-cu- 
ventară cu mai multe odrasle gentile gi 
intelligente.

La împlinirea de 25 Ani de convie
ţuire, a voit a’gi serba Nnnta de Argint, 
la care aü fost invitaţi tóté notabilită
ţile din Bragîov, precum gi mulţi Amici 
din Romania.

In sera de 12/24 Ianuarie 1883, solemni
tatea avu locü în marele Salon al Ho
telului „L a  Sőre“  din Bragîov, unde se 
dădu o masă strălucită, gi unde se căută 
Margiul „Stănescn“  compusă espresü de 
un Artist din Bragîov, executat de mu- 
sica oraşîuluî, gi, în fine unde se danţâ, 
până când Aurora se ivi la Orient.

La Mesă se distribui la ospeţî Poema

ce urmeză diai josü, imprimată în 300 
Exemplare, gi pe care am trimis’o cu o 
(ji mai nainte, ca dedicaţiune amicală gi 
omagiü fericitei perechi conjugale: Tache 
şi H areti Stănescu, cari avură fericirea 
de a se bucura de o viăeţă fericită îm
preună un quart de secolü.
S a l u t ü  S o le m n i i  d in  R o m a n ia .  

LA NUNTA LE AEGTNT.

M e  strigă őre-cine,—
Colo din locul meü natală,

Spre Munţi, de unde vine 
Vibrările—argintine,—

Să cântă cum se cuvine
Un hymnă duîosă ca din Cymbal.

laă Lyra’mi adorată 
In mâni, să cântă armoniosă,

Acelui ce odată 
La legănă al seă Tată,

Cu voce delicată,
Pe frunte ’l mângâia f rumom.
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Sub Ceriul României 
Lumina ’ntăiic tu o-aî véflut, 

Şi cu-aripa junieî,
In culmea bucuriei,

In braţele frăţiei 
Sburând, Carpaţii i-aî trecut.

La braţu cu-a ta Sogiă 
Sperând în bunul Dumnezeu, 

Aveţi credinţa viuă 
In Cel ce tóté scie,

Că viiieţa-o să ve fiă 
Frumosă ca un Curcubeu.

Viăbţa fu senină 
In doue-fleci şi cinci de Ani ; 

A fost ca luna plină 
In tót' a ei lumină;

Voi afli sunteţi tulpină 
Cu ramuri vergii, şi Veterani.

Odrasle cultivate 
S’aveţi, într’una v’aţi silit; 

Sunt pietre nestimate,
Valori adevărate,

Ca florile ’n smălţate 
Pe câmpul cel împodobit.

In casa vostră plouă,
Din Ceriul bine-cuventat,

A abundanţei rouă 
Căci daţi dovadă nouă

Cu mânile-amendoue 
Câ ajutaţi p ’ infortunat.

La ori-ee faptă bună
Tu puni prinosul pe Altarvă,

Cu anima ta jună 
Esd demnii de o cunună,

Poetul vrea să 'ţi pună 
Pe fnmte-ţi una de stejariű.

Şi-a lui dorinţă plină 
Acum voesee ca s’o sd ţi:

Ca nunta ar gin tină 
Să trecă cu lumină,

Şi cea d’ auru să vină 
Şi s’o ajungeţi fericiţi.

Poetul e ferice,
Când astăŞi l’al teu Jubileu 

E l póte să ridice 
Şi vocea lui propice,

Din ânimă a flice :
„Sub scutii să v’aibă Dumnezeu!“ 

Zaeharia A ntinescu.
Ploiesci i‘2/24 Ianuariü 1883.

In luna Aprilie 1883, Academia „La 
Stella d’ Italia“ ’mi trimisse pe neaştep
tate Diploma următore, onorându-me cu 
numirea de Bepresentant al acestei Aca
demii pentru Romania :

»SIS

Lavor o e Concordia. 
Perfezionamento morale. 

Patria.

„ L A  S T E L L A  D ’  I T A L I A "
A c a d e m i a

Agricola — Industriale — Sdentiflca — Letteraria 
Artistica — Umanitaria.

Sotto 1* A lto  Protettorato delle L oro  Maestâ 
U M B E R T O  I .  e M A B G H E B I T A  di S A V Ó J A .

E  Consiglio Direttivo, col presente Diploma, conferisce al Signor Prof.
ZACC ABIA ANTINESCU PI PLOIESCI (ROMANIA)

la nomina di Eappresentante Rumeno, perchi riconosciuto, sotto ogni rapporto. degno della ri- 
guardevole e delicata cartea, e pone il Sun nome nelV Albo dei Rapţf NazlL col No. 68, confi- 
dando ehe i Suoi lavori non verran meno alia nostra beniflea Instituzione.

Chieti 20 Aprile deli’ Anno 1883.
II Segretario

Awo.Francesoo Gentile fa Alessandre m. p.
L. S.

II Presidente
Prof. Ing^BaSaele Cav. Tarantelli m. p.
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în Analele viăeţei Române, de astâfjl 
înainte, <3-iîia de 10 Maiü este o Data 
memorabilă, despre care Românii pot 
vorbi cu iubire şi mândria naţională, şi 
prin care trecutul glorios al némuluí no
stru să legă de acesta di măreţă.

In toţi Anii acestă <Ji se serbeză cu 
entusiasmü, pentru că este diiia şi Data 
care însemneză încetarea luptelor din- 
năuntru pentru partizanii de Domniă, 
prin suirea pe Tron a unui Principe 
străin ; este sigilarea muncii a doué ge- 
neraţiuni successive, care aii dat sem
nalul Independinţei nóstre la 1821 şi 
1848 ; este proclamarea înălţării Ţerreî 
la rangul de Regat şi a Suveranului no
stru de R ege; este încoragîarea viito- 
riului prin Devisele: „Unirea face pu
terea“ , şi „Voesce şi vei putea“ .

In acestă cji mărdţă de 10 Maiü 1883, 
la Te-Deum ţinut în Cathedrala Ora- 
şiului, Biserica Sf. Ión, dupé serviciul 
divin am rostit urmátórea Poemă oca- 
sională în aurjul numerosului public cre
dincios, şi mal în toţi Anii la 10 Maiü, 
nu am lipsit de la mulţumirea mea su- 
fletescă cu câte o asemenea Poemă oca- 
sională, fâră a ţinea compt decă Roşii 
séü Albii, Vernil séü Fistichii sunt la 
Guvern; câci o fácóm pentru poporű 
după cum ’mi dicta anima, iar’ nu pen
tru partide, care nu produc alt-ceva, de 
cât stagnaţiune în affacerile Ţerreî; pa- 
ralisarea progressuluî comunü şi ca de- 
visă aü : „Scolă tu, ca să şe^ii eu".

io fA h vC s 1885.
Sursum corda.

I

D  ece M aiü ! Tu 4i suavă, 4i frumosă de mărire,
9 Te salut a$î cu iubire dupé doui Ani îm pliniţi;

Tu deştepţi în al meü suflet o prea dulce suvenire 
Ce vibrâză ’n toţi Români! ori pe unde ’să risipiţi.

Acum doui Ani Capitala era ’n <Ji de Sérbátóre,
Veselia era ’n culme şi poporul anim atü;

Iar pe ceriul ţerreî mele surîdea splendidul sore,
C’a mea scumpă Romăniă fu ’nălţată la Regat.

De la Tisa pan’ la Vardar *) ori-ce animă Română 
Palpita cu bucuriâ într’un suflet románescü;

Tóté unghiurile ţerreî, téra ’ntrégá, mână ’n mână 
Din Carpaţi pân’ la Danubiü ínvértéa danţul frăţesc.

*) Fluviü în Macedonia.

Cine dete Românie! gloriă şi nume mare ?
A l voinicilor braţă tare cu aügustul Căpitan,

Cari ’n focul de iubire merse brav! preste hotare 
Şi răpi stégül din mâna arogantului Osman.

Cât de limpede atuncea curgea Dunărea ‘bătrână,
Când într’ensa, ca ’n oglindă, baionetele lueéü !

Ea e martoră constantă la victoria română,
Când cu pepturl decorate şoimi! ţerreî se ’ntorcéü I

Şi când' ve<Jti-eu aste peptur! strălucind prin vitejiă, 
Saltă ânima în mine, d’un focü sacru sum coprins;

Nu am témá de nimica pentru scumpa’mî Romăniă 
Când ostaşiul d ’un simţă nobilă e în ânimă aprins.

Sentinella ce veghiază sus pe culmea Carpatină,
Adí íntrébá p ’ al séú frate de ia ţărmul Dunárénü :

—„De ce apa din Danubiü nu mai curge astă(J! lin ă ? ; 
De ce-i turbure, cu spume, acest fluviü eüropénü ?w

—„N ’avea grijă, frăţiore,“ i răspunde al séü con frate:
„O vicléná vijăliă apa o a turburat;

Am jurat să mor ma! bine, când eü sciü că am dreptate, 
Apărând aceste ţărmuri ce străbunii mî-a lăsat. u

„Ara învins Leul din Plevna, voia sdrobi şi ori-ce ciocuri 
Ar ciupi ’n carne română, în pământul străm oşesc;

Câci de secoli moştenire posedam aceste locuri,
Şi-o serbare mai splendidă voiü sei eü să pregătesc.“

II
Romăniă, scumpă ţârră, diua d ’ a4i e*o suvenire, 

Suvenire preţiosă pentru care te-ai distins;
Sunt doui Anî de când Destinul te-a dotat cu strălucire 

Şi ’mprejurul frunţii tale Aureola s ’a întinsă.

Sunt doui Anî de când poporul în a térrel Capitală 
Aclamă p’ Acella care a fost mare în resbelü;

Elü pe Umérul sáü tare ’şi puse purpura regală,
Iar pé fruntea-î gloriosâ o coronă de oţelă.

Sunt doui Ani de când Acelei, ce ’n resbel fu consolare, 
P ’a Ei frunte radiosă Diadema I s’a p u să ;

Care a<JÎ, de şi-l departe, dâră geniul EÍ mare 
E cu noi, e adorată, o-aşteptâmă de la Apusă.

C’un pământ plin de rodire; c ’un popor vitéz de frunte; 
Cu un Rege şi-o Regină mult iubiţi d’al Lor popor;

Cu Curcani de pe cămpiă şi cu şioîmii de la munte 
Nu ’mi e frică c ’o să piară ţârra ce iubim cu dorü.

Astăiji însă bra4ii tineri şi stejarii ţârrii melle
S’adunară ’n Capitală întruniţi în modă frăţescO,

Unde*alâturi cu Coróna vorü vorbi din timpuri grelle,
Şi Românul va da probe câ-i de sânge vitejescă.—

III
p ece  M aiü! Tu 41 mârâţă, 4i de scumpă suvenire,

Te salut cu bucuriâ*şi din suflet plin de dorü;
Providenţa va protege Romăniă ’n fericire,

Iar Românii deveni-vorü ce aü fost străbunii lor. —

Scumpă este suvenirea Amiciţiei, mai 
cu séma când ea dateză încă din etatea 
Copilăriei; dér mult mai agreată este ea,
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când despărţiţi douî Amici conşcolarî, se 
revédü după mai multe decenii, fâră a se 
fi mai întâlnit vre-odată, de cât tocmai 
în etatea, în care cei douî copii Amici 
se revédü acum cu surprindere douî băr
baţi vechi Amici, acum cu perul alb, şi 
când Amicia din copilăria lor a fost tim
brată cu sigiliu] sincerităţii şi al constanţei.

Nu ’mi a plăcut să am mulţi Amici, 
câcî cine are mulţi Amici, nu are nici 
unul; şi mai cu sémá în epoca nóstrá, 
când Amicia, poreclită în rjiua de astăzi,
„sinceră“ este numai o spoială de poli
teţă, iar nici decum adevărata loialitate.—

Era în Anul 1883 când asistam în Bi
serica S-t. Ioan la un Te-deum. Privesc 
preste lumea adunată şi douî ochi ai unui 
bărbat străin nu se mai satura privin- 
du-mă. Părea, câ voesce a’şî face loc prin j 
mulţime spre a me privi mai de aprópe. 
Observam acesta, şi o căldură neînţelesă 
simţim în peptul meü, care me atrăgea 
spre contemplatorul meü.

Se termină Serviciul divin şi la eşire 
din Biserică, mă pomenim în braţele pre
ţiosului meu Amic şi conşcolariu din Co- 
pilăriă, pe care, după trăsurile figurei lui, 
acum ’lü recunoscuiü : era scumpul meű 
Mişu Popp, născut în Braşiov, Pictor de 
la Academia din Viena şi Professor de De
semn la G-ymnasîul Român din Braşiov.

După ce ne săturarăm de plăcuta Re
vedere, me rugâ a’lfi visita la quartirul 
séü, învitându-me a merge în 2-3 cjille d’a 
rîndul la dânsul spe a mă picta şi a’mî 
lăsa ca Suvenir Portretul meü lucrat în 
Uleiü, în mărime naturală; dorinţă, (Jisse 
ellü, pe care doream de midt timp a mî-o 
realisa.

Astâtji am în posessiunea mea preţiosul 
suvenir amical în fruntea Salonaşiuluî 
meü.

Spre resuvenire am publicat şi eü Po
ema ce urmézá, în onórea Amicului şi 
confratelui meü de Şcolă, acum cu perul 
alb ca şi mine.

j R . E Y E D E R E A .

(DEDICAŢIUNE AMICULUI MEŰ DIN COPILĂRIA. D-nu MICHAIL POPP, 
PICTOR DE LA ACADEMIA DIN VIENA. *)

lăcută-î suvenirea când omul ’şî cimintesce 
De casa părintescă în care fu-ălăptat;

Dér nu-i mai puţin didce, când él reîntâlnesce 
Un bunü Amic cu care în şcolâ-a studiat.

Căci decă dond Mamei pe jiul séü încântă 
Şi-î dâ forţă morală în peptu-i delicat, 

Aceiaşi fericire pe tot omid l’avântă
Yédfénd dupé decenii p’ amicu-î devotat.

In astă lume vastă e omul o fiinţă
Ce nu ’şî cundsce callea; el e un pelerină; 

Şi decă întălnesce pe omid de credinţă,
P  amicul de odată, ferice e deplină.

Aşia simţii eă acuma, Amicul meă iubite,
Când cuget că în şcolă trăiam ca nişte fraţi; 

Dér, timpul se strecoră şi grijile ’nsutite 
Ne-aduseră în stare d’a ne vedea bărbaţi.

Te-aî devotat pictureî, iubind tu arte belle;
Pe Tizian şi Rubens ai vrut sâ-î studiezi;

*) Decedat în Braşiov acum câţî-va Ani, după ce nu voi a priimi nici un ajutoriü medical afară 
de cel religiosü.
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Pe Haarlem, Schnorr, Murillo, celebrul Raffael e 
In plastica Iară artă voescî sâ-î imitezi.

Ai reuşit, Amice! Căci geniul artei télé
Pe frunte-ţî să depinge ; destinid ţi-a cedat 

Penelul şi Paletta pentru-a vineţii caile,
Să multiplici natura sub ceriul înstellat.

Cu ochiul teu, viu, ager, răpescî ori-ce ’n natură 
Şî-a ta mână legeră creîază la moment;

Pe pânza ta întinsă, prin arta ’ţi de pictură 
Tu imitezi natura prin rând teu talent.

Sumă vesel dér, Amice! de scumpa-ţî revedere;
Te felicit; iar Cerml acdrde-ţî scutul seă;

’Ţî dedică aceste strophe cu intimă plăcere;
Ţî-admir talentul, arta, ce-aî tu, Amicid meu! 

Ploîesoi, 8 Iuniü 1883. Z. Antinescu.

In copilăria mea fiind Elev, nici o so
lemnitate nu mé impresiona mult, ca a- 
ceîa din diua Distribuţiunei Premiilor; 
şi acésta mal mult din causa, câ forte 
adese-ori am avut fericirea (nu norocul, 
cum se obicînuesce în diua de astăzi prin 
şcoli) de a obţinea onórea spre a fi pre
miat.

In qualitatea mea de Professor în timp 
de 43 Ani, eram în rolul meii asemenea 
impressionat, şi simţem o bucuria feri- 
citóre, când chîamam pe Elevii séü E- 
levele mele diligente in Sala Adunâreî, 
ca sâ ’şî priimescă recompensa meritată 
pentru ostenelele lor anuale : Premiul.

Asistenţa numerosului public ; bucuria 
generală a părinţilor; veselia zugrăvită 
pe feţele tinerime! stúdiósé, escita în pep
iül meü o satisfacţiune morală indescrip
tibilă, sciind că la acesta solemnitate a- 
nuală am fost şi eii unul, care am con
lucrat la luminarea şi cultura acestor ti
nere odrasle alle poporului nostru, şi la 
care, cu mulţumire sufletéscá privém în 
Elevii séü Elevele melle, frumosul vii- 
toríü al scumpei nóstre Patrii.

Mi-a fost dat ca să particip cu activi
tate şi la serbările scolastice de încora- 
giarea fiilor şi fiicelor Orăşenilor noştri 
în Anii 1883, 1884, 1886 şi 1890 a doua 
4i după Distribuţiuni, când Primăriul Ur
bei din acei Ani, D-lü Radu Stanian, îm

preună cu Consilierii sei comunali, des
chise Era unor sărbători scolastice extra
ordinare pe Bulevardul Independinţeî din 
Ploiesci, a doua di după Distribuţiunea 
Premiilor, unde Oraşiul întreg, de la mic 
până la mare, de la bogat până la sărac 
inunda Bulevardul, spre a vedea, cum fiii 
şi fiicele lor din Classele primare, înso- 
<jite de D-niî şi D-nele Professóre res
pective, priiméü din mâna Primăriului, 
ca Părinte al Oraşîuluî, daruri plăcute 
fragetei lor etâţî: cornete cu bombóne, 
plătite din Casseta sea particolară, ca 
tribut de dragoste paternă pentru copiii 
Orăşenilor, pe cari i Iubea ca pe inşii 
copiii sei.

Putem să fiú eü indiferent la aseme
nea demonstraţiuni inocente, fâră ca sâ 
particip activ Ia nişte serbârî şcolare, ori
cine ar fi fost Edilii Oraşîuluî? Nu mé 
lăsa generósa mea Musă ca să fiü mută 
la asemenea ocasiuni!

Nu căutam cine sunt persónele de i- 
niţiativă, acésta nu mă importa, şi nici 
nu voiam să sciü; dér simţdm o putere 
neînţelesă care mé attrăgea spre a con
tribui şi eü la scopü ; adică: la încora- 
giarea junime! stúdiósé pe callea pro- 
gressului.

Nu ’mi a plăcut a face elogii şi curte 
persónelor, ori-cine ar fi fost eile; dér 
idela şi scopul frumos mă răpea din li-



—  167 —

nigtea mea, ca să adaog gi eü ceva la bu
curia Elevilor séű. Elevelor melle.

Ori-cine ar ű fost iniţiatorul unor ase
menea solemnităţi încoragiătore, îşi avea 
meritul lui în faşîa mea, gi nu agíü fi putut 
a me reţinea în neactivitate; căci totă acea 
ţii ar fi fost pentru mine o di tristă, o 
4i perdută din vifieţa mea.—Lăsam voiă 
liberă orî-cuî de a aprecia, decă acţiunea 
mea era bună séü rea, de aprobat séű. 
nu, fără a me turbura, d e ............spiri
tul secolului în care träimü.

Programul serbâreî era acesta:
La 30 Iuniü, a doua di după distribu- 

ţiunea Premiilor, Şcolarii primari de am
bele sexe, premiaţi în (}iăa precedentă, în
soţiţi de corpul didactic primariü, avéü

să plece din Curtea Lyceuluî la 4 ore 
post-meridiane, cu Musica Oraşluluî în 
frunte, cântând Margîul; iar Şcolarii gi 
Şcolarele, doui câte dóul, se concentraü 
în Rondul de pe Bulevard, unde lumea 
Ploeştenă, cu micü cu mare, aştepta cu o 
bucuria serbătorescă.

Serbarea de la 30 Iuniü 1883 s’a în
ceput prin Discursul de deschidere al 
Primăriului, după care am citit „Margîul 
Premiaţilor“ compus de ocasiune, care 
urmeză, gi care s’a publicat în „Vocea 
Prahovei“ No. 51; după aceia, s’a dis
tribuit darurile la Premiaţi gi Premiate, 
gi séra Bulevardul fu illuminat cu focuri 
de artificiă. *)

/VLa RŞIUL  ^ R E M f A Ţ I L O R .

^^űrora (fiUci s’a ivit în sântă sérbátóre;
Sosit’a cfiăa ce-am dorit cn sőréié ’n splendóre ;

Câci astădi Ceriul e seninii şi Şcola în serbare,
Să mergem dér cu pasul plin la Câmp cu mic cu mare.

Minerva afli a triumfat
Pe noi pe toţi ne-a ’ncununat 

Cu fior?, şi cu speranţă; 
Călca-vomu dér şi’n viitorii 

Cu pasul nostru sdrobitor 
Pe négra ignoranţă.

Părinţii noştrii ne’nsoţescii, pătrunşi de bucuria,
Câci nemül nostru romănescQ e plin de vitejia;

Yom conserva ce ne-or lăsa ca sacră moştenire,
In peptü virtuţi, dór mai pre süsü: a Patriei iubire. 

Părinţii noştri ne-aü crescut 
Vom sei lucra ca şi ’n trecut 

Fugind de letargiă;
Consiliul lorü vomü asculta,

In bine i vom imita,
Cu sacră détoriá.

In fruntea nóstra ne conducă Miniştrii ai sciinţeî, 
Professorii, ce ne rapescű din gbiara nesciinţeî;

Ne daü lumină şi moral, ne-arată callea bună,
Planteză ’n peptul nostr’ amor de patria comună. 

Aceşti părinţi spirituali,
Ai noştri mentori ideali 

Ne daü în consciinţâ 
Thesaurul nepreţuită ;

Le détorim ne índoüit 
Respect, recunoscinţă.

*) Poemele de la sérbárile şcolastice de pe Bulevard din Anii 1884, 1886 şi 1890 vor urma la Anii respectivi, şi vor 
forma o collectivitate sub următorele titluri: 1. P loiescii de odinioră şi Ploiescii de astădi, 1884. 2. Ploîescii de mâne saü, 
Viitorii Ploiesteni, 1884. 3. Epoca nostră, 1886 şi 4. La 29 Iuniü 1890.

Elle vor fi ca dedicapune şi Omagia Oraşluluî Ploiesci, pe care l’am Iubit, în care am trăit şi în care mî-am crescut 
şi educat Copiii mei. —
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Edilii noştri ne prepar acéstá sérbátóre,
In frunte ou demnul Primar, cu ânimî iubitóre ;

Şi grija lorü nu este alt’ de cât încoragiare,
Iar scopul lorii este înalt : a nostră prosperare.

Ei sunt părinţi cetăţenescî,
Şi nobili animi romănesci 

In peptul lorii palpită ;
Iar noi suntem ai lor copii,

Le-aducü lor ac[i omagiuri viui 
Junimea lor iubită.

La Câmpii, în marşîu, sâ mergem fraţi şi scumpe surióre, 
Ce ’n şcolă brave imitaţi a Muzelor candóre ;

Părinţi, Profesori ne’nsoţescii, Edilii şi poporul,
Cu simţul lor cel părinteseii ne’ncoragiază sborul.

L’ al térrel falnicii tricolor 
Junimea caută cu mult dor 

Şi-esprimă bucuria ;
Pe Elü noi a (ţi îlu adorămii

Săltând în juru-i, şi strigâmii :
Trăiască Romania !

La 15 August, st. n. 1888, fiind <Jiúa 
onomastica a A. S. R. Principessa Maria 
de Lusignan, i-am trimis urmâtorea Odă, 
ca omagiu al virtuţilor şi talentelor Seile 
sublime şi ca Protectóre şi Provedinţă 
cellor ce suffere.

P  M A G I Ü.

vty/ voce-armoniosă
Din nűori mé cbîamă ca să cântă 

Cu Lyra mea doüiósá,
Din ânima ’mí piosă,

S’asculte cei de pre pământ 
In astă (ţi frumosă

La vocea chiâmătore,
Ascult cu totul liniscit,

Ca într’o Sérbátóre 
Când luce sântul Sőre 

Prin vâi, pe câmpul înflorit,
Şi ’n pept simţ o dogóre.

Cu ochiul minţii melle
Privesc la mii ce’n jugü ei gemu 

Aicea, josü sub stele,
Şi Lyra’mi cântă-a gelle 

Orfanii plâng, bătrâni se temu,
Şi sufferü multe relle.

Când însâ-o mână tare,
Cu’n mare trecut gloriosü,

Le’ ntinde consolare, 
Şi-augustă protegiare,

Un sunet iar melodiosü 
Din Lyra mea tresare.

Cu totă veselia
Ce-ac0rdă bunul Dumnecjeü 

La omeni ambrosia,
Am astăfli bucuria 

Ca să depun omagiul meu 
La numele : „Maria !“ —

O Epistolă cu Data 25 August 1883 
priimeso de la Paris în coprinderea ur- 
mătore, tradusă din limba franceză.

Paris, 25 August 1883.

Domnide Cavaleríű!
Am avut onórea de a pune în vederea 

Alteţei Seile Legale Poema vostră, ce 
l-aţi offerit ca un Omagiu de simţimen- 
tele Vóste de devotament pentru aügusta 
Sea personă.

Am avantagiul de a ve anuncia, D-le 
Cavaleriü, că Alteţa Sea a fost încântată 
de a vedea, câ nu aţi uitat nobilile sim- 
ţimente de care sunteţi animaţi în faşia 
nominaţiunei vóstre, şi c i  le esprimaţi 
încă cu atâta sinceritate prin frumósa 
vostră Poemă. A. S. ve mulţumesce şi
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spera a putea sâ ve considere tot-d’auna 
ca pe unul dintre cei mai fideli şi devo
taţi Cavaleri.—

Priimiţî, Domnule Cavaleriü, etc. etc.
Camille de V ieuxval m. p,

Secretariü.

„Cabinetul de Lectură şi Stanţe po

porali“  din S-ta Croce sulPArno, în A-
nul 1888 mé onoreză cu Titlul de Mem
bru onorariu, trimiţendu-mi şi Diploma 
cuvenită. Am priimit’o cu recunoscinţă, 
trimiţând şi eü din parte-mi câte-va 0 - 
pere literare de alle melle, pentru Bi
bliotecă, mulţumindu’mî pentru acestü 
modest dar.

5S(jSisasat!iaSi

ISTRUZIONE EDUCAZIONE

GABINETTO Bl LETTURA E STANZE FOPOLARI BI S. CROCE SÜLL' ARNO. 

D I P L O M A .  D l  S O C I O  O N O R A  R I O .
II Consiglio Direttivo del Gabinetto d i Lettura e Stanze P op o la r i nett’ adunanza tenuta 

nel di trediei Agosto nominava il S î g ' :  P r o f i :  C a v .  A n t i u e s o u  Z a c c a r i a  a suo
Socio  O norario in omaygio ai suoi distinti meriţi.

Santa Croce su li’ Arno li Venti Agosto 188 tre.

11 Presidente 
A urelio  V allin i m. p.II Proveditore 

A gostino Duranti m. p.
II Segretario 

J. B u f i  m. p.

Tot în Anul 1888, am făcut cunoscinţă 
în Ploîesci cu un frate de la Pindü (Ma
cedónén) Nicolae Vlădica, în vinele că
ruia se cunoscea că circulă sânge latin.

Venit în Ploiesci, se anunciâ, câ este 
Xylograph (scriitoriü séü săpătoriă în 
lemn) şi câ scrie orî-ce documente séü 
suveniruri şi pe ver-ce metal, cu littere 
abia visibile.

In adevér Arta sea este ceva care nu 
c póte imita ori-cine. Ţii în mână o carte 
de visită albă, şi nu se vede nimic scris 
pe densa. Cu multă ostenelă vei căuta 
pe densa şi abia vei găsi o linioră nâgră, 
abia visibilă. Dór privind printr’o Lupă, 
îndată se vede lisibil Numele şi Connu- 
mele téü. Dór până sâ o găsesci, trebue 
sâ calpi bine, decă este scrisă în m ill
ióéul, la marginea séü la colţul hârtiei.

Astfeliă priimiiă de la Sinaia (fiind el 
acolo chiamat de M. S. Regele) o scri- 
sóre, rugându-me pentru ceva, în care 
era anexate §ése cârţi de visită forte ele
gante, cu ape ca de marmoră. Abia mî-am 
găsit numele pe eile. 'Mi a mai trimis 
într’un tubă de sticlă înfipt într’un acă,

un grăunte de grâă, pe care era scrisă 
întregă Adressa mea.—Mé rugâ apoi sâ-î 
descriă familia mea pe o hârtiă, cu toţi 
copiii mei, etatea lor etc. etc. şi ’mi ceru 
şi o mică Poesiă de patru ronduri scurte 
şi orologiul meă ce purtam, şi dându-i-’lă 
mi l ’a înapoiat scris după Arta Xilogra- 
phică, gravat în tasul din întru al oro
logiului. Poesia gravată este următorea :

Bate Orologiul meu
Ast-felü precum doresc eu;

Iar când va vrea Dumnezeu,
Voiu urma pe tactul téü.

Ploiesci, 7 August 1883. — Z. A n  tine seu.
Apoi urmeză pe acelaşiă tasă din întru 

al Orologiului, Biographia familiei melle 
şi se încheiă cu cuvintele: „Sic transit 
gloria mundi. —

Vexând atâta talent şi artă la acest 
confrate macedónén nu am putut a nu-I 
dedica următorea Poesiă, pe care citin- 
du-o în facla mea, publicată în piarul 
„Vocea Prahovei din 29 Sept. 1883, sus
pină cu lacrămile în ochi de sincera prii- 
mire ce a aflat în Romania la scumpii 
sei fraţi de sânge lâtin.

20,395 22



A M I C U L U I  M E U
N. VLĂDICA, XILO&RAPH.

.jji^şra vrea sâ-ţi laudă Arta, talentul, ce uîmesce 
Pe omul ce contemplă la scrieri ce lucrezi;

Dór nu sciă ce ţi-aşiă djce; căci ochiul nu zăresce 
Nimica de cât linii, ce numai tu le vec}i.

Iar când privesc prin Lupă şi vâ4ă ce nu se vede;
Pe cartea ta poştală o Biblia citescü,

De şi în prescurtare ; dér cine póte crede 
Că tu ai scris acolo cu deget omenescă ?

Pe bobul de fasole făcuşi Dacia mare;
P’ailaltâ jumătate făcuşi un Planiglob;

Tu scrii şepte-opt pagini cu perfecţionare
P ’un spaţiu de un deget, pe cum ai scris pe bob,

Tu Harta României pe marca cea poştală 
Perfect ai desenat’o ornând’o cu colori;

Şi tot mai avuşi spaţiu d’a scrie cu îuţâlă 
Cuvinte 4eci şi sute, cu ochi pătrundători.

Când scrii p ’un bob de linte, tu litere trei sute 
Cu ocbiu’ţi microscopic, tu eşti de admirat; 

Te-admir şi eu acuma! Successele ’ţi avute 
Le scie totă lumea; eşti omul minunat.

Pe lângă admirare ’mi mai simţ un ce spre bine;
Un simţiment d’ amóre în mine-i deşteptat;

E simţul de frăţia ce mişcă p’ ori şi cine
Cănd are tot o Mamă ce ’n scuteci l’a ’nfăşiat.

Şi te iubesc, Amice, câcî noi suntem d’un sânge,
Un spirit ne ’nsoţesce în cugete, ’n simţiri;

De şi Patria ’ţî geme şi póte câ a4i plânge,
Dér sângele-i tot sânge, e-al dulcei înfrăţiri.

A ta ţârră născut’a un Şina, un Şiaguna,
Un Deak, Un Collettis şi un Bolintinénű,

Un Mocioni şi alţii ce-aü meritat cununa
De gloria, de geniu, cu pept Macedonénü.

D ’ aceia ’ţi admir Arta, Amice, cu iubire;
Venişî în Ţorra-Mumă, tu, frate de la Pindü ;

La sînul ei ea strânge pe fii fâr’ osebire:
Bomâniî toţi cu mine a4i mâna ţî-o întindă. —

Ploiesci, 26 Septembre 1883.
Z . A n t in e s e u .
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X X IV .
Acte filiale de recunoscinţă.— Funeraliile 
decedatului Philantrop Vasilie G. Faapa.— 
Modul Criticei litterare la noi. — Cântul 
Gintel latine.— Ori Libertate ori Morte — 
Apelor Câmpinei. — Holera în Neapole — 
Amorţirea nostră.— Suspinul unui Veterac. 
—Floescii de odinioră şi Ploescil de astădi. 
— Ploesoii de mâne séü. viitorii Ploiesceni.—

I
vîflâţa omenescă sunt cjille şi de

Og bucuriâ şi de întristare. In fie-care 
familia se întâmplă caşuri şi evenimente 
care varieză în bine şi în réü, fia care 
animă simte aceste variaţiunî, séü cu plă
cere séü cu durere.

întristările şi Bucuriile vin alternativ 
după natura şi destinaţiunea lo r ; une-ori 
întristările vestejesc bucuriile, alte-orl bu
curiile transformă întristările în bine, pen
tru că este lucrul evident în natură ca: 
dupé sőre urmézá nüorü şi dupé nüorü 
reappare sórele; aşîa şi ín vi0ţa omenescă 
se <jice: dupé réü sosesce bine şi vice
versa.

Am prevăzut încă de la început când 
m’am decis a’mi descrie viflaţa mea sub 
titlu de „Aűtobiographia meaíl séü „ Un 
voîagîă în timp de 70 Anîa (Călletoria vin
eţii melle de 70 Ani) că, spre a fi conse
cinţe, voiü fi silit a da în cunoseinţa se
menilor mei.atât bucuriile cât şi întris
tările melle din viiieţa socială şi famili
ară, şi nu m’am sfiitü a mé decide de a 
face acésta, luând de bază cuvintele lui 
Terentius care a rjis înainte cu 2090 A n i: 
„Omă snm; şi în ceîa-ce privesce pe omü, 
nimic nu póte să fid pentru mine o affacere 
străină.“—

De doüé ori în vifieţa mea am fost trist 
cu durere profundă, percend pe ambele 
companióne alle vmeţii melle, care am
bele mi-a lăsat spre consolaţiune odrasle 
fragete, pe care a trebuit să le cresc şi 
să le cultivez, cu speranţă, de a deveni 
ceia-ce Divinitatea a voit şi a destinat 
ca omul sâ fiă pe pământ. Mi-am împli
nit detoria pe cât am putut cu fiă-care, 
şi prima ra<jă a bucuriei melle a fost în 
Anul 1871, când fiulü meű prim-născut

Victor, atunci ca student în Gymnasiul 
vPetru şi Paul“ dass III-a, m’a surprins, 
întrebându-me, décá-I permit a adresa Di
rectorului Gymnasiulul urmétórea Adres- 
să, şi mi-am adus aminte de cuvintele 
Psalmistului : Cel-ce semăna cu lacrămî, 
cu bucuriă vor secera :

jRespectabile Domnule Directw!
Intre celle l’alte DesemnurI ce am lu

crat în acest An ca Elev în Classa III-a 
la Gymnasiul ce aveţi onórea de a diri- 
gea, Tabloul ce represintă „Bătălia de 
la Călugărenî“ l’am lucrat cu mai multă 
plăcere şi ardóre, sciind din Istoria Ţerrel, 
că p’atuncl Românii, sub Michuiă- Vitézid, 
eraü adevăraţi fii ai Patriei, cari nu to- 
leraü ca străinul să profane pământul Ro
mâniei după capriciul séü.

Menţionatul Tabloü fiind espus la exa
menul acestui An scolastică 1870—71, 
juriul examinatoriü inspirat de simţimen- 
tul dreptăţii a bine-voit a mi’lü premia.

Ca Elev dór al Gymnasiulul cutez, Dom
nule Director, a veni, plin de recunoş
tinţă câtre scumpii mei ProfessorI şi câ- 
tre D-ta, D-le Directore, al Gymnasiulul, 
sub a câruî înţeleptă conducere ’ml prii- 
mesc Instrucţiunea şi Educaţiunea, spre 
a ve propune şi a vé ruga, ca decă cre
deţi câ ar merita acest Tabloü, sâ bine
voiţi a ’lü priimi ca semn de recunoscinţă, 
şi a-I destina un modest loc în Cabine
tul Museulul de la Gymnasiul nostru.

M’aşm crede fericit, D-le Director, decă 
D-v. aţi bine-voi de a’ml împlini ardenta 
mea dorinţă.

Sum cu tot respectul 
Al D-vostră Devotat şi supus Elev, 

Viotor Z. Antinescu.

A doua radia de bucurie am simţit în 
sufletul meü, când tot acest fiú Iubit al meü 
a terminat cu bun succesü Classele gym
nasiale din Plolescl şi a trecut şi pe celle 
lyceale de la Lyceul „Mateiü Bassarab“ 
din BucurescI, fiind şi Bursierlü în In
ternat, sub înţeleptă şi părintesca Direc
ţiune a D-luI loan M. Rîurenu; apoi lu- 
ânduşi Licenţa în Facultaiea de Drept 
şi tipărindu-şl Thesa, ’ml-a trimR din Bu
curescI următorea Epistolă cu data de la
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14 Iuniű 1883 împreună cu un Exemplar 
din Thesa cu titlul urmätoriü:

FACULTATEA BE DREPT DIN BUCUBKSCI.
TEORIA CULPELOR

în
Dreptul Roman.

TH ESA PENTRU LICENŢĂ
de

Victor Z. Antineseu.
Bucurescî, 1883.

Respectabilul meü Părinte!
Eşit de atâta timp din casa părintâscă, 

trecut prin atâtea nevoi şi sufferinţe cu 
care a trebuit sâ lupt, ca orl-cine, care 
nu este favorisat de sorta, lată-mă ajuns 
în stare de a începe lupta cea mare, pe 
vastul câmp al vmeţiî sociale.

Cuî détorez successul acestei întreprin
deri, spre al câruî fine erau îndreptate 
tóté dorinţele D-v., decă nu îngrijirilor 
doüíóseí mele Mame, decă nu consilielor 
şi solicitudinei ce ’mi ai purtat ?

EI —nu’mi rămâne de căt a-î conserva 
o dulce reamintire, o eternă memoriă ;

D-tale — în slabele’mi micjílóce,— ’ţî 
dedic prima mea lucrare, ca un mic semn 
de recunoscinţă şi respect ce ’ţi détorez.

Al D-tale devotat fiu, 
V i c t o r  m. p.

Aceste două caşuri m’a bucurat forte 
mult, câci am simţit, câ prin caşul dintăifi 
fiul meü are aplecare spre a fi recunos
cător câtre făcătorii săi de bine şi voesce 
a nu fi egoist spre a păstra pentru sine 
Tabloul, ci a îndemna şi pe alţii spre 
al imita, pentru binele comun; în caşul 
al doüilea, a dovedit, câ scie a respecta 
pe părinţi şi pe bătrâni : ceîa-ce este po- 
dóba junilor Studenţi.

Nu mi-a fost scopul de a lăuda pe fiul 
meü, descriind aceste fapte frumóse alle 
lui, cu tote că ar merita laudă ; dér nu
mai spre a’lü aduce de exemplu fraţilor 
săi mai mici, şi altor şcolari, cari vor 
voi, fiind dători, a face bucuriă Părinţi
lor şi Professorilor lorü. Doresc, ca toţi 
părinţii să aibă bucuria şi fericirea de a 
fi surprinşi de copiii lor cum am simţit’o

eu, mai cu semă în epoca presinte, când 
multe obstacole şi tentaţiuni li se pun 
în caile prea iubiţilor noştri Elevi stu
dioşi. —

In Anul 1884 Ianuariü 30, se sevîr- 
şiră în Biserica Sf. G-eorge nou din Bu- 
curesci funerariile decedatului Philantrop 
Vasile G. Paapa, adus mort din străină
tate, despre ale câruî qualitâţî frumóse, 
morale şi generöse arn vorbit în acestă 
operă la pag. 37 şi 91, când l’am visitat 
la Moşia sea „Vallea Boului“ din Jude
ţul Prahova.

Dorinţa sea a fost de a fi înmormântat 
lângă Biserica făcută de densul în acea 
comună, care s’a şi executat, conform 
Testamentului séü bogat de binefaceri.

La sosirea corpului séü la Gara Ploiesci 
într’un sicriü acoperit de frumóse corone 
din partea Amicilor săi din Bucurescî, 
’lü aştepta pe peronul Gâreî Elevii Şco- 
lei normale şi ai Şcolei de meserii cu 
Bandierele. Elü a fost unul dintre Pro
tectorii lor. Musica Regimentului din 
gamisonă, cânta differite Marşiurî fune
bre. Administraţiunea locală, Consiliul Co
munal şi cel Judefénü, Magistratura, DD-nii 
Officerî cu Şeful Qarnisoneî, Corpid Pro- 
fessoral, Comercianţi, Industriaşi şi Ţerranî 
eraü representaţî la acestă solemnitate 
funebră. —

Depus sicriul înaintea Bisericii din 
Vallea-Bouluî, tot poporul rural din Co
mună, mari şi mici, cât şi de prin Co
munele învecinate venea în grupe spre 
a depune flori şi câte o lacrimă de re
cunoscinţă pe sicriul bine-făcătoriului lor, 
a acestui caritabil bărbat.

piua înmormentârei fu la 2 Eebruariü. 
Lumea rurală în veştminte de sărbătore 
umpluse curtea bisericii, edificată pe o 
frumosă movilă.

Domni şi Domne din Bucurescî, Plo- 
esci, Urlaţi etc. asistam

La începutul serviciului divin sosiră 
două delegaţiuni : una din partea Jude
ţului, representat prin Preşedintele Co
mitetului permanent de Prahova, D-lü 
Petre Apostolescu, care a depus o fru
mosă coronă pe sicriü cu Inscripţiunea: 
„Consiliul Judetén de Prahova lui Ya-
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sile Paapa, eternă recunoscinţă“ ; şi alta 
din Partea Societăţii Corpului didactic din 
Ploieşti, representată prin I)-niI luliu 
Worunénu, Directorul şcoleî de meserii, 
Ios if Ionescu junior şi Zacharia Auti- 
nescu, cari aii depus pe sicriü o altă co
ronă elegantă cu Inscripţiunea: „Socie
tatea Corpului didactic din Ploiesci lui 
Tasile Paapa, spre eternă memoriă“ .

Mai ’nainte de terminarea ritualului, 
am citit urmétórea Elegiă ocasională, în 
memoria illustrului decedat.

In tot timpul serviciului divin, Elevii 
§i Elevele Şcoleî din acea Comună, ţinend 
stindardul Şcoleî, cantaü: „A lleluia“  şi 
„Yeclnica pomenire“  şi alte cânturi ri
tuale, care impressionâ mult lumea asis
tentă.

E L E G I A
LA SICRÍ UL REGRETATULUI DECEDAT VASILE G. PAAPA.

Respect profund fie-care, 'cestui nobil căllâtorm,
Oare ’n tót’ a lui vihâţă a sciut să fiă mare

Nu prin vorbe, dór prin fapte ce 'nalţă pe muritoriü.

Respect profund fle-care la a Pindului vlăstară,
Care astăcţi veştejită stă sub tristul Baldachin ;

El fu omul Provedinţei de o bunătate rară,
Ce sciea că omu ’n lume nu-i de cât un Pelerin.

Faceţi loc, ca unui Rege, glorios în a’stă lume,
Câci sciu sâ 'şi înţelegă missiunea pe pământ;

El în urmă afli îşi lasă un frumos, illustru nume
Scris cu littere de aur, şi-acum............intră în mormânt!

Ascultaţi tuciul cum plânge sus la templu, pe movilă ;
Ascultaţi prin vâî şi dóluri, bătrâni, tineri cum suspin,

Căutând p ’ acella care într’a lui frumosă Villă 
Le era o Provedintă, un părinte, un sprijin.

Ascultaţi ţipetul jalnic al copiilor ce ’n Şc01ă
El le da lumina minţii, şi veştminte, nutriment;

Cum ílű strigă cu ardóre: „ Protectorul nostru, scotă / “
Dér el tace, c ’al lui suflet a sburat spre firmament.

Priviţi Cricovul cum curge aşia turbure ’n măniă,
Chiar el însuşi limpefliroa ’şi-a perdut’o desolat;

Câci prin Plasa cu-al séü nume avea şi el o mândriă 
Ce acuma dispărut’a sub pământul înghiăţat.—

Intr’o zonă subsolară, colo, pe ţărmuri străine,
Unde clima e mai dulce, mâna morţii l’a atins,

Şi departe d’a lui ţârră espirâ între suspine,
Şi íntréga lui fiinţă ca o candelă s’a stins.

Este o viüétá mortă, precum şi o 
mórte viüé ; dér este o viüétá ce nu 
mai are mórte.

I. Heliade-Bădulescu.

sunteţi d’ori-ce stare;
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S'a stins, Yasile Paapa, el, bărbatul de onóre ?
A murit? Ba nu! Tráiesce, a trăit şi va trăi ;

Cári un suflet c’al lui nobil nici odată, el, nu móré :
El trăi, nu pentru sine, ci pe alţi a ferici.

Multe pharurî de lumină el aprinse ’n astă ţârră ;
Multe rane vindecat’a în poporul ce ’lu iubea;

Multe suflete scăpat’a din miseria amară ;
Câci sciea câ nici chiar Cresus nu credea ’n averea sea.

Casa lui era deschisă ca isvor de caritate ;
Mâna-i darnică ’ntr’o parte şi într’ alta împărţea;

Cu-a lui ânimă candidă el privea în om un frate,
Fiă ars de serăciă, fiă-avut, el îlu iubea.

Blânda lui înfăşişîare te-attrăgea îndat’ la sine,
Şi ’lű privéi ca p’un părinte ce ’şî iubesce p’al séü fiii; 

Dér în peptul séü cel nobil el avea scântei divine 
Ce-i formau aureola încă pe când era viu.

Décá ’n ori-ce colţ de ţerrâ fiii ei cei cu avere 
Imitare-ar cu iubire pe illustrul decedat,

Atunci scumpa nóstrá ţâră nu ar mai simţi durere 
Şi viitoriul Naţiunei el ar fi assigurat.—

Dér momentele trec iute între viuâţă şi ’ntre morte;
Faceţi loc să trécá omul la locaşiu-i preparat;

A ’sta e pe globul nostru a muritorilor sórte
Să trăiescă şi inari fapte sâ lucreze ne’ncetat.

Pasă dór, bărbat illustru, la eterna-ţi locuinţă!
Prahovenii, mic cu mare încongîor al téű sicriu ;

Ei coróne immorlale 'ţi depun cu recunoscinţă !
Ca tribut, şi ’n amintire tot d’auna vei fi viu.

Ast-feliü se termină ultima pagină a 
vinetei fericitului decedat Vasile G.Paapa, 
care <Jicea,: câ numai Şcola este salvarea 
poporului Român.

Şi Vasile G. Paapa fu în adevér conse
cinţe cuvintelor sélle ; élű făcu mai mult 
de cât a vorbit. Fiă eternă memoria lu i !

Z . A.

„Chi sprezza altri sprezza sé stesso“.
Baffaele Tarantelli.

Privesc cu regret şi durere sufletescă, 
câ polemicele séü criticile litterare la noi 
în ţerră au aspectul unor lupte învîer- 
giunate, unor sfâşieri personale, pogorîte 
adese-ori la nivelul polemicelor politice, 
care şi acelea ar trebui să fiă mai urbane,

iar nu de tot înjositore şi scandalóse ; câci 
tinerimea stúdiósa, de ambe sexe, copi
laşii noştri iubiţi, cari le citesc, se scan- 
daliseză şi se deprind şi ei la asemenea 
espressiuni, care numai urbane nu pot fi, 
şi nu védü în acestea de cât relle exem
ple ; câci inocenţii copilaşi aşîa vor crede, 
câ vdecă Tata astfeliu, apoi aşîa trebue 
sâ fiău.

Ce educaţiune le putem noi da, când 
ei, cari învăţă carte, vor vedea la căr
turarii noştri nişte espressiuni triviale ?

A se apuca cine-va sâ critice o operă 
literariă, este ca să fiă critic în adevă
ratul sens al cuvântului, adică: a fi im
parţial, a fi perfect, a fi citit mai mulţi 
Autori, şi mai cu semă scrierile anteri
ore alle Autorului, al cârui opu voesce
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sä-lü critice, spre a sé convinge mai în- 
táiü despre talentul, gradul capacităţii gi 
meritele séü defectele literare alle ace
luia ; câcî altfel va fi considerat séü ca 
un calomniator invidios, séü ca un sala
riat spre a lăuda pe alţii în detrimentul 
Autorului criticat, séü în fine, a fi un spi
rit réü, înarmat cu dreptul, pe care gi’iü 
ia însuşi, spre a înăbuşi talentul altuia.

Afară de acésta, Criticul trebue să cu- 
noscă bine limba, gramatica, să nu se 
facă ridicul cu renumele de Critic, cbîar 
până într’atât.

Am citit înainte cu 13 Ani într’o Re- 
vistă literară o critică a unui critic api- 
ripjsit, care lăuda pe Bardul de la Mir- 
cescî, pe Principele Poeţilor Români, Au
torul „Cântului ginteî latine“ care repurtâ 
Victoria pentru acest „Cäntü“ al ginteî 
latine la concursul de la Montpellier, recu
noscut de totă lumea literară a latinităţii, 
ca cellü mai talentat Poet, pentru Poesiile 
lu i; gi mi se pare, tot acel adoratore al lui 
V. Alesandri dupé un Anü, ’lü dedea prin 
noroiü, criticând Classica Piesă theatrală 
„Rontana Blandusiei“ . *) Buşine să fiă 
Criticului acestuia cu asemenea Caracter.

Intre altele spunea câ, Poesiile sunt 
comedii; recunoscea singur ca rolul cri
ticului nu este tocmai plăcut. In cât pen
tru espresiunile alese de care sâ servea, 
mî-e gi ruşine a le gi cita ca sâ nu le 
citescă studenţii şi Elevii ce frequentă 
Şcola. Sciea gi Gramatica. Criticul scriea 
cuvântul „esie“ , puindu-i la început gi un 
i, (ieste) prefăcându-se că nu scie, că a- 
cest verb ’gi are origina de la verbul latin 
„esse“ gi care are în persona a 3-a In

*) Sunt unii Criticomanî (bunioră ca D. cu
tare) care voind a figura între Criticii vestiţi, 
ca să aibă renume de mare critic în scrieri li
terare, facă schimbări în textul Autorului, ca să 
fiică că face critică de savant, mai cu sómá când 
nu găsesce vr’o falsificare séü vr’o plagiatură 
în text. Ast-feliü în Piesa theatrală: Fontana 
Blandusiei, se silesce a schimba acest cuvânt în 
F. Bandmid, şi în altă ocasiune, în loc de „Flori 
de pe Blaiu“ schimbând în „Flori DE PlaiiÍ“, ca 
cănd ar fiice: „Caşcaval DE Penteleu“.—

D ér: mulţi sunt chiămaţî şi puţini aleşi, 
fiice Evangeliul; iar o locuţiune vechiâ fiice: 

Multa licent stultis, pictoribus atque . . . .  
Criticis !

dicativului singular „est“ iar nu „ied“ ; 
apoi cuvântul „e x i s t ă ’lü scrie „egsistă 
gi veü“ ’lü scrie: „ieă“ care provine de 
la „ego“ iar nu de la vr’un „iego“ — Cu 
un cuvânt, este un reformator al Grama
ticei române vii tőre, pentru generaţia vii- 
tóre a lumeî cellii noui.

Apoi spune, că D-lü Maîorescu ar fi 
(Jis odinioră că „nu trebue mediocrităţile 
şi nulităţile încoragîate“.

Nu cred câ să fiă D-nu Maîorescu de 
acéstá opiniune, de şi chiar D-sea cri
tică spunând în „Foişora J)ianduvl „Fede- 
raţiunea“ din Pesta din Anul 1860 Apri
lie 21. No. 42, câ : Istoria Românilor de 
Petru. Maior, acesta ar fi un falsificator al 
Istoriographiei cum gi „Lexiconid de Buda“ 
este o falsificare a Etymologieî; pe când 
D-lü Bacalbaşîa, în Adevărul Literar„ (Jice 
contrariu!, câ : la Oraşiu avem nenumărate 
Gazele, Broşîuri, Cărţi, care tote aü rolul 
lor, şi ori cât de slabe ar fi — contribuesc 
la înălţarea nivelului cidtural obştesc.“ Iată 
două opiniuni contradictorii!

Agîa dér, după D-lü Maîorescu tot ce 
se scrie de alţii, afară de cei bogaţi în lo
gică sunt falsificatori; precum gi după 
Criticul „Fontäne! Blandusiei“, perfect 
în Gramatică, c â : tot ce nu se scrie de 
Socialişti, (bunioră „ Criticul“) nu e bine 
scris, dar tot e ceva; prin urmare după lo 
gica egoistică nu trebue a se perfecţiona 
nimenea prin activitate gi zel, ci medio
crităţile omenescl trebue sâ nu se perfec
ţioneze nici o-dată, dâcă nu s’a născut lo
gician séü socialist. Dér atunci pentru ce 
mai strigam: „Progressü, Perfecţiune! séü 
că D-lor se cred a fi pui de ţe l , gi: „Quind 
licet Jovi, non licet bovi“. O Egoism, egoism !

Dér sé venim acum la „Főntana Blan
dusiei“ .

Criticul nostru care lasâ Poesiile D-luî 
V. Alexandri lăudându-le, se apucâ a cri
tica cu neruşinare acéstá Piesă clasică, 
publicând un Articol în Contimporanul, 
din 1 Februarie 1884 No. 13, la pag. 513 
întitulat: „Ignoranţa Classicä“ , referân- 
du-se la acéstá Piesă, în care sé trateză 
un Episod din vmăţa lui Horatius.

La Critica dintáiü lăudând pe Poet, se 
subscria „Criticus“ , iar la „Fântâna Blan
dusiei“ se subscria ,,Classicus“ .
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El se miră, cum Autorul ignorâ numele 
Főntáneí, numindu-o Blandusia şi nu 
Bandusia; şi cum aţâţi filologi şi Pro- 
fessori de limba latină au uitat pe Ho
ratius, şi cum chiar filologii noştri de 
frunte de la Academia Română, unde s’a 
citit Piesa de Autor, n’aü observat câ 
titlul Piesiî este greşit.

„Classicus“  al nostru apoi recomandă 
Aütorilor sâ fiă în viitori mai băgători 
de «0mă în citatele lor classice, şi reco
mandă Autorului ca sâ îndrepteze titlul 
Piesei, până mai este timp, ca sâ nu de- 
viă ridicol în străinătate. *

Credénd, câ póte marele nostru Poet
Y. Alexandri nu va descinde de a se jus
tifica câtre D-lü „Criticus“ care stâ pi
tulat sub pseudonimul „Classicus“ , de 
aceia spre a mé convinge de adevâr, şi 
a convinge şi pe D-lü „Classicus“ câ D-sa 
este cel greşit, şi spre a da dovezile ce
rute şi de Revista „Contimporanul“ de la 
16 Februariü 1884, No. 14. Pag. 559 care 
susţine, câ numele „Bandusia“ este sin
gur correct, şi se mulţumesce, până la 
dovedi contrarii, cu Yocabulariul de nu
me Geografice etc. al lui Guicherat—care 
spune la pag. 24 numai atât: rtBandusia'1 
ae. f. Hor. Fontaine des Sabins—am con
sultat pe Lexicografii următori pe cari 
i possed în Bibliotheca mea, şi iată ce 
gäsescü asupra cuvântului în questiune: 

In Lexiconul Universal german al lui
H. A. Pierer (tipărit în Altenburg, în 34 
Volume de la 1840—1846, în Yolumul al
III-lea pag. 668, «jice ;

Bandusium (Alte Geographie) Stadt 
der Sabiner, unweit Tibur. Dabei der im
mer Müde Quelle Bandusia. (Bandusia fons) 
— Siehe Sabinum.

Sâ căutâm acum cuvântul: Sabinum : 
Sabinum. Das Landhaus des Horatius 

im Sabinerlande, welches ihm Mäcen ge
schenkt hatte. Es lag in Gebirg wenige Meilen 
über Tibur an der Digentia etc. Nebenfluss 
des Tibris, dessen Quelle Bandusia hiess. —

* Audi co lo ! Ridicol în străinătate acela, pe 
care l’a admirat străinătatea literariă, dându-i 
primul loc la concursul de la Montpellier, ob
ţinând unicul Premiu pentru „Cântul ginteî la
tine“. Cenuşe pe cap, invidioşilor!

j Până aici Lexiconul lui Pierer. —
I Insă în Dicţionariul Latino-German al 

D-ruluî Reinhold Klotz din 1857, iată ce 
găsesc:

Blandusia ae. f. Liebliche Quella bei 
Yenusia. (Locul natal al lui Horatius.)—

Din celle ce preced dér, se póte con
chide, câ se numea şi Blandusia şi Ban
dusia, după Autori şi Epoce şi după cum 
afirmă şi un Anonim din Bucuresci în 
rContimporanuF No. 14 pag. 559, câ a- 
mândouă se află în Ediţiunile lui Hora
tius.

In fine, în Dicţionarul latin (tipărit în 
Basilea, Bâle, Bassel din Elveţia la A- 
nul l544, prima ediţiune) întitulat: Ono- 
masticon propriorum nominum pri
mam a Dr. Conrado Gesnero ex variis 
Dictionariis collectum la pag. 61 iată 
ce <jice ;

Blandusia. In agro Sabino regio est, in 
qua Horatius habuit Villám, et in ea fon
téin, quem celebrat elegante carmine, cujus 
Principium est: 0 fons Blandusiae, splen- 
didivo vitro, etc.— iar’ de Bandusia D-lui 
Classicus nu se pomenesce.

Sper dór, câ D-lü Classicus se va con
vinge acum, câ torma BLANDUSIA este 
singură corectă, iar nu BANDUSIA; 
câci ori şi cum, va trebui să crócjá şi 
D-lui mai mult în autoritatea unui Dic- 
ţionariu de o Ediţiune vechiă de 340 Ani, 
naturalmente mai apropiată de epoca cla
sicităţii, şi prin urmare, mai aprópe de 
adevâr. Aducă D-lü „Classicus“  o do
vadă mai autentică, mai vechiă de cât 
acésta, numind şi Anul în care s’a ti
părit Yocabulariul lui Guicherat citat 
de D-lui, şi atunci i vom da dreptate; 
dór deocamdată rolurile s’aü schimbat şi 
titlul criticii sóié de „Ignoranţa classică" 
atribuită Autorului Piesei theatrale în 
quest’une s’ar potrivi mai bine criticului 
nostru ; câ ci: Si tacuisses, Philosophus 
mansisses; sóü pe romănesce :

Deoă táréi . . . Classicű rémauél.
Ploiescí. Z a n t i p .

Am trimis la Mircesd, D-lui V. Alexan
dri un Exemplar din piarul ín care am 
publicat celle ce preced, şi am priimit 
răspunsul urmätoriü :
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Mircesci 14 Februariü 1884.

Domnul men I
Ve mulţumesc pentru notiţele ce ’mî-aţî 

trimis asupra numelui de Blandusia. EUe 
probézá că iscusitul Anonim, poreclit de la 
sine „Classicusa s’a păcălit în critica lui 
asupra titlului piesei melle, întocmai ca Ţi- 
gamd care întrebat de un JRomân : „Ce 
este ?“  — a respu D S  : „liomân din ceî 
noul4' — „Dér Copihâ téü?u — „Tot Ţi
gan“ .—

Deci sâ-î fia sciinţa classică şi iste
ţimea uşi óra !

Priimiţî, Domnul meu, încredinţarea 
distinsei melle consideraţiuni.

V . A le x a n d r i  m. p.
Pentru importanţa Poemei marelui 

Poet Yasile Alexandri, lăsâm sâ urmeze 
aici „Cântul Grintei Latine“ .

P Á N T U L  p I N T E I  Jl/ATINE.

Latina gintă e regină
Intre-alle lumei ginte mari ;

Ea pórtá ’n frunte-o stea divină,
Lucind prin timpii seculari.

Menirea ei tot înainte
Märet îndreptă paşii séi,

Ea merge ’n capul altor ginte 
Vărsând lumină ’n urma ei.

Latina gintă e virgină
Cu farmec dulce, răpitor ;

Străinu ’n cale-i să înclină 
Şi pe genuchi cade cu dor.

Frumósá, viűé, zímbitóre,
Sub ceriü senin, în aeră cald,

Ea să mirăză ’n splendid sőre,
Să scaldă ’n Mare de smarald.

Latina gintă are parte
De-alle pămăntului comori,

Şi mult voiosă ea le ’mparte 
Cu celle l’alte-a ei sororî.

Dór e teribilă ’n.măniă,
Când bracul ei liberator 

Lovesce ’n cruda tiraniă
Şi luptă pentru al séü onor.

In (fina cea de judecată,
Când, faţă ’n ceriu cu Domnul sânt, 

Latina gintă-a fi ’ntrebată
Ce a făcut p’ acest păment?

Ea va răspunde sus şi tare:
„O ! Domne ’n lume cât am stat 

„In ochii săi plini de-admirare 
„Pe tine te-am representat!‘‘—

„Ori Libertate, ori morte11 a fost Devisa 
primului Cavaleriü al Umanităţii: Giu
seppe Garibaldi, care cu Victor Ema- 
nuel şi cu Cavour compunea triada li
berării Italiei.

In resbelul Buso-Pomano-Turc el ne 
încoragiâ printr’o Telegramă ce este pu
blicată la pag. 99.

Am priimit pe neaşteptate o Diplomă 
întitulată „Premiu de virtute G. Gari
baldi“  cu data de 14 Marte 1884.

Am priimit’o cu mulţumire, căci era 
de la o rudeniă a nostră, de sânge latin, 
cum se esprimă el în Telegramă:

Copia O Stea cu Inscripţiunea:
„Unita d’ Italia“ .

O Aquilă cu aripile întinse.

& P r e m io  d i v ir t u

Fondato in Livorno.

t í i u s e p p e  G -ariD ald i

O Liberta O Morte. II 2 Giugno 1892.
Questo premio che ricorda 1’ immortale nome del Primo Cavaliere deli’ Umanită viene 

dai Comitato di Direzione della Societâ Nazionale della Croce Bianoa solennemente confe
rite al S1G. PROFESSORE CAVALIERE

ZACCARIA ANTINESCU di PLOESCI
il quale concorse col suo obolo e con quello di altri amici alia sottoscrizione aperta in 
favore dei poveri danneggiati di Casamicciola.

L. s. Dato in L iv orn o  li 14 Marzo 1884.
Genetliaco di S. M. il Re d' Italia Umberto I-o.

11 Triumvirato: V. R. Biliotti m. p .; S. Floss m. p . ; 0. Bertona m. p.

20,395 23
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UN ADIO LA PLECAEEA MEA LIN CÂMPINA, 
UNDE AM FĂCUI CUEĂ.

Ea danţeză ’n marea sală 
Veselă tot câte douî.

A P E L O R  m A M P I N E I .

20/cumpe ape sulphurose 
Ce-acum îar v ’am visitat, 

Voi ’mi-aţi dat mie fölöse 
La dureri ce-am încercat.

Curgeţi, curgeţi desfundate 
Din al vostru-adénc isvor 

Şi daţi scumpă sănătate 
La ori-ce visitator.

Pe voi munţi vercţi vé ’neonjoră. 
Şi al Prahovei murmur 

ţ>iua, nóptea vé adóra 
Câtre bolta de azur.

Trenul şîueră în vale,
Vé trămite salutari,

Şi ’n avânturile sele 
Vé anunţă prosperâri.

Şi în starea actuală
Câmpina-i mândră de voi ;

Vé las, ape de plăcere,
Vé sum recunoscător !

Şi vé 4 ic : La revedere,
Pentru anul viitor !

Z .  A n t i n e s c u .
Câmpina 3 August 1883.

In Jurnalul „II Pallans“ din Lanciano 
(Italia) dela 28 Dec. 1881 No. 52. Preşe
dintele Academiei „La Stella d’ Italia“ 
a publicat, câ : Prof. Zacharia Cav. Anti- 
nescu din Ploîescî în Romania, Membru 
representant general, a trimis la Preşiden- 
ţiă cu Mandat postai 60 franci, collectaţi 
din Ploîescî, pentru nenorociţii orfani şi 
véduve, victime alle Holefrei. Suma a fost 
expediată îndată la Eminenţi a Sea Car
dinalul Sanfelice, Archiepiscopul Neapoleî.

Acest jurnal mi s’a trimis ca confir
mare de primirea sumei, la care ânimile 
caritabile din Ploîescî aü bine-voit a 
contribui.

Tot d’odată am priimit Diploma ur- 
mătore cu Medalia de Bronz a lui Vic
tor Emanuelle.

s!

In piarul „ Alarma“ din Ploesci de la 
19 Marte 1884 No. 2, am publicat urmă- 
torîul Articol, întitulat: Amorţirea nostrâ. 

Mé coprinsese o durere sufletésca de

ori-ce vedémü petrecându-se în societa
tea nostră; nu voiam nici sâ védd, nici 
sâ auijü celle-ce se petreceri. Meritam cu 
toţii sortea Sodomei gi Gomoreî. Dorem
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să fiă orbii gi surdü. Aceste accente de du
rere, egite din sufletul unui bătrân ca mine, 
le-am pus pe hârtia, spre a le citi lumea 
amorţită, cu speranţă, de a se desmorţi.

Iată Árticolulü:
Amorţirea nostrâ.•

Ori-ce lucru amorţit este jumătate mort.
Sângele din vinele nóstre, aprinsă în 

resbelul trecut de preste Dunăre, acum 
a amorţit, s’a închlăgat, gi corpul ni s’a 
răcit de boia indiferentismului şi a egois
mului culpabil.

Carpaţiî suspină şi Dunărea plânge; ore 
de ce ?

De ce ? Pentru câ poporul, ce locuesce 
pe frumósele câmpii dintre Carpaţî gi Du
năre, a apucat pe callea degenerării.

Sufletul se sbate în peptű, aprópe să 
Iasă; sângele abia circulă, fiind aprópe 
închiagat în vinele poporului.

Yaiu !
Care sâ fiă causa acestei agonii ?
Indiferentismul ce omora sufletul gi pas- 

siunea ce învenineză Corpul Românului.
Dincóce de Carpaţî, Românii se mă

nâncă unii pe alţii ; dincolo de Carpaţî, 
Hunii torturézá suflarea română.

Românismul este în agoniă, este în pe
ricol de morte. Patriotismul s’a stins în 
pepturile romănesci.

Românul este amorţit.
Auriţi voi Veterani Români ? V ’astu- 

paţl urechile, voi, Junime română, spe
ranţa viitoriulul ?

Mama plânge, fiii dormiteză!
Lăsaţi-o să plângă; lăsaţi-î nu’i incom- 

modaţî !
Dér, dugmaniî ţerreî, interni gi externi, 

nu dormă!
Colo süsü, representanţiî poporului le- 

giferézá a lene, vorbesc mult şi fac pu
ţin ; gi cei-ce au puterea, amână după 
placă, executarea legilor.

Este mal comodă! —
Colo süsü, păstorii sufletesc! al turmei 

cuvéntátóre se sfâşia ca tigrii între dânşii 
pentru pradă, gi se tăvălesc în noroiul 
desfrîuluî, ultându-gl de turmă.

De acela turma nu mal ascultă pe păs
tori, pentru câ şi Păstorii se daü leni! 
gi nu disciplineză turma cu cuvântul gi

cu fapta, ca fiul lui Dumnecleă.— Amar lor, 
năemiţilor; dér, vaiă gi de biata turmă!

Colea josă, adoratorii lui Moisi, amă
gesc cu strălucirea aurului lor pe adora
torii lui Christă, propagând poporului 
Român frăţia universală, falsă, pentru 
scopurile lor proprii, ca în urmă sâ-I 
strige : „U ha ! decă esc! popor Român, 
descendent al lui Tralan, acum mântu- 
esce-te“ ; aşla făcură gi străbunii lor, când 
strigaă batjocorind pe Isus, pe când era 
răstignită : „U ha! déca esc! tu fiul lui 
Dumnecjeu, pogoră-te acum de pe Cruce!“

Atunci eraă Leproşii contra lui Isus.
Acum Nemaculaţii, contra cooperatori

lor Români, contra progressulul naţional.
Atunci ingratitudine pentru bine-face- 

rile lui Isus nemulul lu i; acum acelaşi 
ingratitudine pentru ospitalitatea ce le 
am dat în Patria nostră.

Josă, unii dintre Români, surprinşi şi 
amăgiţi fâră să cugete, fâră a presimţi 
reulă ce facă, cadă în cursa nemacula
ţilor, înfrăţindu-se cu seminţia lui Iuda, 
cu noăil cetăţeni, spre a coopera contra 
progressulul Patriei loră ; dér preste 20 
Ani cel mult, nu’gî vor mal cunósce pe 
Mama lor, gi vor deveni străini în ţârra 
loră ; Iar fiii gi fiicele lor îi vor blestema 
d’asupra mormintelor loră.

Indiferentismul, egoismul gi passiunile, 
vaiă ! aă ajuns a róde la mâduva Româ
nului. Râul este general. Tinerimea, în 
mare parte, astă-di nu mai simte respec
tul câtre bătrâni gi dorul pentru Patriă, 
câcl materialismul gi libertinaglul l-a a- 
morţit ânima ; morala gi patriotismul nu 
li-o mal póte încălzi; bătrânii, nu mal 
pot avea acum autoritatea morală de mal 
nainte ; câcl râul cresce, amorţirea este 
în culme, moralmente suntem pe margi
nea abysulul.

Orróre!
Vor da séma fariseii némului nostru, 

cari nu ne-aă fortificată ânimile cu cu
vântul gi cu fapta!

Ceriul se va fi întunecând; din năoril 
cel negrii vor fi egind fulgere anjetóre, 
pe care eă nu le vâdă; tunetele se în- 
teţescă, trăsnetele se apropiă. Le au<jă!

Români, vă jură pe memoria părinţi- 
lór gi străbunilor voştri, degteptaţi-vă,
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uniţi-ve, aveţi milă de Mama vóstní, care 
este R om ânia!

Ştergeţi-I lacrămile prin iubirea vostră 
filială, căci, Hannibál este la porţile ce
tăţii române.—

Palavre, Poesiă, vor cjice culpabilii şi 
indifferinţil cei cu vedere; iar eü rjicü .• 
Români, v a iü ! mâne va fi prea târdiii ţ

U n ii O r b ü .

Puterile Europei, mai cu seină celle 
vecine nouă, din când în când fácéü pla
nuri infernale spre a prepara dificultăţi 
prosperâriî statului nostru, scumpei nós- 
tre Romanii.

Eü ca bătrân şi minuţios observatoriü 
al meschinăriilor diplomatice ce se urzéü 
în secret, privăm aceste demersuri în ques- 
tiunea Dunării ca fapte de o patentată 
immoralitate din partea acelora, cari sunt 
destinaţi de a face pe popóre fericite.

Un suspin dureros isbuonea tot-d’auna 
din peptul meü, vécjénd câ tot de süsü 
vine reul, de la acei patentaţi, cari prin 
faptele lor, prin nedreptăţile lor demo- 
raliseză pe popor şi ’lü face a întrebuinţa 
chiar contra capetelor lor dinamită; a se 
coalisa cu Socialişti, Nihilişti, Comunişti 
şi Anarchiştî, a cărora devisă este : dis
trugerea a tot ce există creat până acum.

De multe ori asemenea circumstanţe 
fatale înneca peptul meü, şi mé mai u- 
şîuram când el prorupea în vr’un suspin, 
prin care blestemam pe culpabili.

Iată unul dintre suspinele melle :

S U S P I N U L  U N U Í  V E T E R A N .
Români din patru unghiuri, acum ori nici odată, 

Uniţi-vă în cuget, uni ti-vi ’n sim ţiri;
Strigaţi în lumea largă, că Dunărea-I furată
Prin intrigă şi forţă, viclene uneltiri.

Andreiű MurSşianu.
I

Aü trecut pe dinainte-’mi
Regi, savanţi şi-avuţi o miiă, 

Şi ca visul ce dispare 
ei acuma nu mai sunt;

Au trecut din zona nostră 
într’o alta ’mperăţiâ,

Unde véra este rece,
şi-unde ierna nu e vént.

Am vecţut virgini candide 
şi mirese la altare; 

Admirat’-am flori frumóse 
ce ornau juneţea lo r ;

Dór’ ca fulgerul ce trece 
dispărură în uitare 

Şi-a’le flori voluptuóse
şi-au perdut al lor color.

Am vecţut schimbări în lume, 
lipsă de stabilitate; . 

Studiat’-am caractere
între omeni şi-între fraţi;

Şi am plâns văţând alături 
cochetând cu falşitate 

Viperi cu Cameleonii, 
unii p’alţii încelaţi.

Câte-odat’ ’mî aduc aminte 
din etatea mea de flore,

Când a Mamei melle mână 
peru’mi blond ’l mângâia :

Şi acum cu ce ’ntristare
privesc fruntea’mi cu ninsóre 

Şi ilusiile-’mî tote
simţ că ’ncep a mai scădea !!

Nu mai staü să mai enumăr 
ce-am vecţut ’n a mea viuâţă, 

Câte crime şi abusuri
s’aü comis p’acest pământ; 

Vaiü, durerea mé consumă 
şi-un fior rece de ghiaţă 

Simţ în mine câ se ’ntinde, 
fior rece de mormânt!

II
g ţjm  tot stat, am stat pe gânduri 

vr’o Poemă d’a mai scrie.
Dér cu scop d’a mé distrage 

şi să uit multe dureri;
A  trecutului oglindă

voiü s’o sparg să nu ’mi mai vie 
Inainte-’mi, şi decenii 

sé-í privesc ca efemeri.

Şi sum trist! Yoesc să fugă 
de la mine întristarea;

Iar’ în sufletu’mi să pice 
un balsam consolatoriü;

Déré unde eü afla-1-voiü? 
Iată asta-î întrebarea!

A ! Aflatu-l-am acuma : 
e ’n al ţârrei- viitoriü.
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Tinerimer-í viitorîul, 
viitoriul României;

Tinerimea este flórea, 
forţa şi progresul e i;

Acum sufletul ’mi e vesel, 
ridic cupa bucuriei,

Câci în ea este nectarul 
ce derivă de la ţ>eî.

Dér’, vaiü ! Unde-i tinerimea V 
N’o vécj, ’mi a slăbit vederea! 

Sum betrân şi-aşifi vrea s’o aflu 
în mişcare ne’ncetat:

Lângă tron spre apărare, 
la fruntarii cu veghiărea,

La tribună cu-elocinţa 
şi cu peptul înfocat.

Mai dorire-aşiQ ca să lupte 
— cu morala înarmată — 

Contra hydrei ce ’şi aruncă 
în popor negru-i venin;

A sfâr’ma corupţiunea, 
a goni tot de o-dată 

Letargia ce-o domină 
şi câştigul cel meschin.

Şi în fine, mai dorire-aşiii 
sâ ia plugul şi să are 

Suprafaţa României
ca s’o cureţe de spini;

Şi în focul tinereţei
trâcă şi preste hotare,

Să nu ’şi uite nici o-dată 
câ sunt viţă de Latini.

III

Timpul trece, viiieţa-î scurtă, 
pârul alb el dâ năvală 

Preste fruntea vostrâ jună, 
şi, vaiu, totul e perdut!

Cu o oră mai ’nainte
fiţi a ţerrei vóstre fală,

N’asceptaţi fliua de mâne : 
poîmâne ea a trecut.

Priviţi Dunărea betrână, 
ea, sufletul României,

Cât de turbure ea curge, 
fiind pusă la mezat;

Sanhedrinul o condamnă, 
e victima vicleniei,

Tu ca bravă sentinelă 
fii cu ochiul desceptat.

Ţâra vóstrá-í românescă, 
românâscă ea sâ fiă ;

Faceţi-o să prospere
pentru al vostru viitoriü;

Şi p’ori-care s’ar retrage, 
caflâ-a cerului urgiâ 

Preste dénsul, şi în faţă 
Spuneţi-i câ-i trădătorii!.

Vreţi s’aveţî o Româniâ : 
ţâră viüe şi nu mortă,

Nu lăsaţi din dreptul vostru 
până peptul v’este v iu ;

Grăbiţi desceptarea ţârei,
Hanibal este la pórtá,

Şi când el o va deschide,
Vaiii, atunci va fi tărfliu!

Eremitul din Carpaţi.

Tinerime! Tinerime!
Fruntea sus, sus fruntea lată!

Nu e timpul de dormire 
d’a dormi pe braţe m oi;

Nu e timpul d’a surîde 
la moneta blestemată;

Ea seduce ânimi caste, 
le ’njosesce mai apoi.

Singură escî avantgarda, 
sufletul meii: Tinerime !

Ah, copii ai Romănieî, 
nu uitaţi ce sunteţi v o i ;

Sunteţi şoimi de voîniciă, 
sunteţi geniuri sublime;

V’aű. născut măicuţa vostrâ 
bravi, în pace şi ’n résboi.

p M A G I Ü  L A  ^ L O Î E S C Î .  *)

Ploiescii de odiniórá ţi Ploîesoi: de astăzi.

Dedicatiune Cetăţenilor Ploîesceni şi Cetăţii lor la 
1 Iuliii 1884 din partea Autorului.

loiesci, oraşiii de munte, oraşift de libertate, 
Vestit în vitejiă pe locul care stal;

Istoria te’nalţă cu drepturi câştigate
Prin marea ta bravură cu care te armai.

Judeţul ce te are pe tine Capitală
E mândru acji de tine, de locul ocupat 

în scumpa Romaniă, cu haina el regală; 
Câci ţie Provedinţa favor! ’ţi-a acordat,

*) A se vedea Notiţa de jos de la Pag. 167.



Pe tine te’ncongioră Carpaţii eeî gigantici,
Şi Dunărea te’ncinge cu un albastru brâu;

Iar* Prahova murmură prin munţii ei silvatici, 
Telégenul s’aventă ca un istoric rîu.

Plăieş! de ai lui Mircea, cu frunţile pletóse 
Pázéü de sentinelă al patriei păment;

Iar’ când duşmanii ţerrei pe crestele muntóse 
Yenéü, atunci Plăieşii i asvărlea ’n mormént.

Aici fălfăia stégül lui Mircea celui Mare ;
Ploescii era punctul, al Mircii Stat-major;

D’aici priméü lozinca acei cu peptul tare,
Ca şi şioimiî, pe plaiuri d’aici plecaü ca ’n sbor.—

Trecură doué sute de Ani şi ’ncă mai bine, 
Ploescii-avéü în sine ostaşii lui Mihaiü,

P’ai Iui Mihaiü-Yitézul, cu sânge-aprins în vine,
Ce aicea ei jurară sâ trécá preste Plaiü.

Trecéü ostaşii falnici — c’atuncl suferéü fraţii, —
Şi şioimiî de sub denşii grozav mai nechezaö;

Iar flamura română sburând trecéü Carpaţiî,
Şi-a bravilor trompette prin vai, munţi, résunaü.

Trecură şi’nvinseră; iar gloria străbună
Sub ceriul României ea mândră străluci;

Câcî ori-unde Românul oştirea îşi adună
Şi plécá ’n ori-ce parte, el tot heroü va ii.

Telégemi-i aprópe, să spule el, betrânul,
Cum apa lui odată de sânge s’a roşit;

Când Mihail Vitézül lupta brav cu păgânul.
Gu Turcii de p’atuncea, pe cari i-aü nimicit. —

Ploiescl, oraşul istoric^tu ai avut vigóre 
Şi ai încă in tine străbunele virtuţi-,

Tu ai sciut produce bărbaţi plini de amóre,
Constante caractere, tentaţi, dér nu perduţî.

Exemple sunt o sută. Să amintesc din eile,
Şi vom vedea ce póte poporul viguros,

Când ’şi apără el locul al locuinţei sélle 
Cu dreptul ce îl are de cetăţen virtüos:

Era ’n timpul zaverei şi térra traversată 
De gruppe voluntare plătite a lupta;

Dér tot d’odat’ deprinse d’a mai lua o plată,
Prin jaf şi siluire ori p’unde sâ’ndrepta.

Păcatul i împinse să tréca pe aicea
Şi poftă avéü mare d’a trece prin oraş:

Dér Ploiescenii sdraveni le înmuiâ cerbicea
Spuind sâ’şi caűte drumul câcî nu le daü locaş.

Dér de voesc mâncare le póte lor trimite;
Iar’ décá cutezanţa pe ei i va orbi

Să intre în cetate, eî nu le vor permitte,
Ci toţi cu mic cu mare pe ei vor năpădi.

Şi Eteriştii noştri având acestă scire,
Plecară înainte Tergoviştea cătând;

Şi numai orăşenii, legaţi într’o unire,
I-aü făcut să plece, din guri vociferând.—

Un alt exemplu încă. Vedeţi acele case
Numite „Muruzóíe“ ce-acum staü în ruini ?

Sunt martori-elocuente de ce se întâmplase 
Pe când în Románia domnéü nişte străini.

Tradiţia ne spune c ’acea proprietate 
Era o locuinţă a Prinţului Muruz ;

Şi’n loc de mulţumire el vrea o nedreptate 
Românilor să facă, prin forţă şi abuz.

El susţinea că Vodă p’atunci i hărăzise 
Ploîesciî, moştenire ca dar iiuluî său,

Pe care ’l botezase ca Naş, cu Acte scrise: 
Răpea în oraş locuri luându-le cu réü.

pieea că Ploiescenii acum sâ-i facă clacă;
C’a lui este moşia şi el este stăpân;

Iar ei, armaţi cu drepturi, i impunea să tacă, 
Câ’n ţera románéscá stăpânul e român.

Principele-apeleză, câ lui i se cuvine 
Moşia dăruită, la Comisariul rus;

Iar pe de altă parté lua locuri vecine,
Să’ntinde ’n tot oraşîul prin forţă şi abus.

Un oficíer sosesce c’o sotnă căzacime
Ca să ’mproprietáréscá p’acel Usurpator,

Şi apoi să supună íntréga romănime
Născuţi, crescuţi, aicea sub jug apăsător.

Guragiosul Lamba cu orâşenii’n frunte,
Cu toţi uniţi ca unul să mişcă în Ploiesci;

Se duc la oflcierul rusesc ca să-i asculte,
Şi ast-fel i vorbesce cuvinte românescî:

„Ca să te baţi cu Turcii tu ai venit în ţără,
Iar nu să te amesteci în dreptul comunal -,

Străbunii noştri-aicea ei sângele ’şi vărsară 
Sâ ’şi apere căminul, ca drept naţional.

Şi te rugam d’ast’dată ca să ne cruţi amarul 
Ş’a nu da ascultare d’a face nedreptăţi;

Decişi suntem cu toţii să afle d’asta Ţarul, 
Măcar pe câte unul de ne-aí tăia’n bucăţi.“

Un ordin chiar sosesce şi înapoi rechiamă 
Oştirea să se’ntorcă curând de la Ploiesci;

Dér orăşenii plécá, şi fără nici o témá
Se duc ca să reclame întins la Bucuresci.

Ajung la Mavrogheni, biserică ’nvechită,
Unde era atuncea quartirul general;

Să duc la Comisariul, cu jalbă iscălită
De tótá Ploeştimea, în contr’al lor rival.

I se presintă Acte cu mult anteriore
Acelor ce presintă Principele Muruz;

Să vede nedreptatea, şi lipsa de onóre,
Şi ast-fel le vorbeşte acel Comisar rus:

„Duceţi vé acasă, câ voi aveţi dreptate.
Vi se va da pământul ce voué s’a răpit;

Voiü dice ia Ispravnic că ori ce*o fi luate 
Să vi le ’napoieze; e dreptul cuvenit.
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Păstraţi-vé pământul, Români, aveţi dreptate;
Oraşiul e al vostru că’n el voi v’aţi născut;

Iar cei străini, creştinii, luereze’n libertate,
Dér’ să vé dea ei dijmă ca sub al vostru scut.“

Atuncea Pîoeşteniî strigară împreună:
„Noi în oraşul nostru n’avem nici un străin: 

Bulgarii şi cu Grecii sunt fraţi în voiă bună,
Ne-am încuscrit cu denşii, sunt rude, fraţi deplin.

Câci în oraşiul nostru orî-cine locuesce,
Destul să aibă cinste, şi ’n caz de suferinţi 

Să nu se dea în laturi, să simtă românesce,
Şi i privim ca fraţii pe fii şi pe părinţi.“  —

Palatul în ruine e tristă suvenire ;
Muruz plăti cu fuga intenţiunea rea ;

Câci nóptea p’o portiţă avu a lui eşire,
La Bucuresci se duse sâ-şi scape viâţa sea. —

Trecutul e oglinda prin care-o naţiune 
Se apără de relle, voind a’l studia:

Să nu rîdem de densul, câci e o versiune ;
Câ nimeni viitorîul nu’l póte prevedea.—

II
Dér’astadí. . .  ce schimbare! Ploiescii de o dată 

E transformat în totul spre binele obştesc: 
Privesc totă mulţimea aicea adunată 
Şi sufletu’mi să’nalţă d’aspectul ce privesc.

Oraşiul aiţi e liber, el e independinto,
Şi populaţiunea cultura ’şî-a’nsuşit.

Poporul prosperézá, el merge înainte,
Progresul ílü doresce d’a fi în el sădit.

(
Privesc a’stă serbare cu satisfacţiune,

Câci fiă*care astădl aicea a venit 
In aerul âst liber, coprins d’emoţiune,

S’affirme biruinţa pe care o a dorit.

Dér mai târdifi sub alt Domn ceru usurpatorul 
Sâ-i recunoscă dreptul pretins ca usurpat;

Şi Vodă cam de milă i dete’n Ioc Tergşorul,
Ca apoi să rămâiă Ploiescii cui s’a dat. —

şi câte lupte-de-astea strămoşii noştri-avură 
Sâ apere moşia, Ploesciî, neatins.

’N a cărora viăâţă, de ar avea el gură,
Ar trombiţa curagiul ce nici odat’s’a stins.

Bărbaţi, nu cu sciinfă, dérá cu suflet mare,
Ce îşi íubéü copiii ş’al lor scump viitoriü;

Eí aü luptat cu peptul, cu foc şi ’nflăcărare,
Şi astăzi sunt ţSrrenă ’n al Urbei teritoriu.

Bărbaţi, ca bravul Laraba, cu anima lui tare, 
Ca un Hagi Dumitru şi Ciauşi Panaiot;

Ca Anghel Bogaseriü, numit Anghel cel mare, 
Yisternicul Ioniţă cu sânge patriot.

Bătrâni cu suflet mare, ca un Hagi Yasile,
Ca un Marin Brutarîul (Nepotul sáü e-aicî)

Ş’un George Simigiü ce-avură grelle (Jiüe 
Spre-a apăra Oraşul ca orăşeni voinici.

Un Hagi Polichrone, un Neicu Bogasieru
Şi un Postelnic George, bătrâni încărunţiţi,

Un Tudor Abagiu şî-un Costi Rachieru 
Eraü Custodea Urbei, bărbaţi neobosiţi.

De aü şcolile nóstre un fond de’ntreţinere 
Aici în urbea nostră le suntem détori lor ;

Câ aü luptat cu peptul c’a urbei nóstre-avere 
Sâ nu se ’nstreineze d’ori ce Usurpator.

Şi ne-a iăsat’o nouă ca sântă moştenire
Ca s’o lăsam ca şi ei, l’ai noştri fii iubiţi:

Pe cari noi sâ’i crescem cu multă îngrijire 
Şi să ajungă ’n stare d’a fi tot fericiţi.

Aceşti, şi alţi atâţia, ce merit’amintire
Avură o devisă: câ mici lucruri tot cresc,

Se fac mari prin unire; dérá prin neunire 
Ori cât de mari să fiă, de tot se nimicesc.

Părinţii pot fi mândri de fii lor şi fiice,
Ce deee luni de <|il1e cu mult zel a luptat,

Sâ ’nvingă inemicul, şi l’a făcut să pice 
La alle lor piciére ucis şi sfărâmat.

E însăsi „Ignoranţa“ , duşmanul emininte.
Pe care fiii noştri ei astădi l’a ucis 

In luptă uriaşă; şi d’astădî înainte
Prin porţile cetâţii lui drumul e închis.

Acesta-î inemicul ce luptă cu popóre
Ca să le îngenuche sub lanţul lui cel greü; 

Acesta-i inemicul ce-ar vrea ca să omóre 
Intréga omenire ce luptă ca un leu. —

Priviţi Arena luptei, priviţi Lyceul, care
Cu frontispiciü d’aur el caută ’n sus spre nüorí 

Acela este templul, e locul de salvare 
Al generaţiunei din timpii viitori.

Şi-acel grandios templu, Oracol al junimei,
Yoi înşivă, părinţii, în sus l’aţî ridicat,

Cu sacrificii demne, cu aurul muiţimei;
Acela-i monumentul ce fiilor l’aţî dat.

Priviţi acea Statuă, figura Libertăţii,
Ce astădi ea ornézá terrenul principal;

E tot opera vostră, bărbaţi ai demnităţii 
De cetăţeni integri; e*al vostru ideal.

Şi-acest Bulevard încă, simbol d’Independinţă;
E tot opera vostră, voi abili Cetăţeni;

Yoi daţi exemple bune, exemple de credinţă,
Că fiii voştri mâne vor fi şi bravi oşteni.

Când moşii noştri astădi eşire-ar din morminte,
S’ar bucura din suflet vădend p’ai lor urmaşi 

Cum ei i imitézá în fapte elocinte,
Cum calcă p’a lor urme, făcend gigantici paşi.

Priviţi voi bune Mame şi voi Taţi cu iubire!
Priviţi copiii voştri ce mândri sunt ei a(ţi;

El sunt comóra vostră, a vostră fericire;
Ori-ce fiică e flore, şi fiii tineri bradi.
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Păstraţi-le frumfiseţea, păziţi de vânturi relle,
A vóstrá-i détoria, şi-a lor d’a v’asculta ;

Câci, din fatalitate, prin déluri şi vălcelle 
E aerul cam aspru, uşor d’a se’nfiltra.

Un şârpe se tărăsce pe stradele cetăţii,
Şi-l veninos, spurcatul, vărsând al séü venin;

E „Indiferentismul“, duşman moralităţii,
Sa’lü punem sub piciére, sá’lü sfărîmăm de plin.

Sâ punem interesul copiilor d’asupva 
A orî-ce interese de fel material;

Câci noi suntem tulpina şi ei ne sunt odrasle;
Sâ dâm patriei fiii cu simţ naţional.

Atuncea Románia, iubita nostră térra,
De nimeni nu s’a teme şi’n veci va prospera; 

Uniţi vom li în întru şi respectaţi afară,
Iar gloria străbună curénd va re’nviuîa. —

Salut cu reverinţă acéstá <Ji frumosâ!
Salut cu fericire pe demnii orăşeni!

Salut eü cu iubire junimea stúdiósa,
Ce-a repurtat bravura ca nişte bravi oşteni!

Salut cu mulţumire pe Iniţiatorul,
Primarul Urbei nóstre, cu Consilierii sei; 

P ’acella—ce iubesce lumina şi poporul,
Pe frageta junime, ca pe copiii sei.

Tráiéscá Románia ! şi Regele, Regina !
Splendid să strálucéscá al ţerrei tricolor !

Tráiéscá toţi Românii cari iubesc lumina;
Tráiéscá Orăşenii şi cu Primăriul lo r !

Zacharia Antinescu

După trecerea vacanţei cei mari din 
acelaşi An, se făcu iar o serbare populară 
pe Bulevard la 15 August, pentru reîn
ceperea cursurilor la şcolele primare pu
blice, spre încoragiarea şcolarilor, cu care 
ocasiune am rostit urmétórea Poemă:

PL0ÎESC1Î DE MÂNE SAÜ VIITORI! 
PLOÍESCENI.

Dedicaţiune Mamelor Plolescene, din partea 
Autorului.

I

£J2/ e câte ori vedé-voí popor p’astă câmpiă 
Cu pepturi animate sub cerul cel senin, 

Voiü <jice cu orgoliü că-esistâ-o Româniă 
Independentă, mare, sub scutul cel divin.

Eü simţ cu bucurie că-esist-o presperare 
Pe care ’í-o aprobă concetăţenii séí.

Câci ce este ea astăzi, acéstá sérbátóre ?
De cât o ’ncoragiare a micilor copil

D’a s’ arunca în luptă cu zel şi cu amóre,
Sâ ’şî capete lumina cu raze aurii.

Acest exemplu fire-ar de mare trebuinţă 
Să fiă ca principiü admis Ia ’nvăţăment;

Câci micilor fiinţe, model de inocinţă,
Din totă Románia servi-le-ar de avânt.

Da ! Aerul cel liber pe prunc îl stimulézá 
Şi-aspectul de serbare, de-a fi tot diligent;

Şî-al publicului spirit se ’nalţă, s’animézá,
De-a’şi preserva copiii, de a fi mai vigilent.

Şi astăzi sum ferice de-a face constatare 
Câ în Ploescii noştri un spirit bărbătesc

Domină, şi vigórea ea este încă ’n stare
De-a împlini mari fapte, tot fapte strămoşesci.

Admir cu reverinţă, nu gustul de preumblare,
Nici luxul de costume, pe care le admit;

Dér mai cu preferinţă admir , iubirea, care 
Arată-ori-ce părinte copilului iubit.

Iubirea párintéscá e un isvor de lapte
Cu care se nutresce acel din sîn născut;

Fiinţa mică cresce, se ’nalţă şi mari fapte 
In vieţă-i săverşesce ca cei ce l’a crescut.

Acesta-i idealul ce ’nalţă sus morala,
— Morala ’n tinerime’! odor nepreţuit; —

Sâ ne silim cu toţii — şi-a nostră va ii fala —
D’a o ’nfiltra în ânimî plăpânde negreşit.

Să infiltrăm cu graba morala ’n tinerime,
Pericolu-i ia uşă, nu-i timpul de perdut;

Repet încă şi astăzi din strofele intime
Ge-am <Jis în sărbătorea trecută ce-am avut.

„Un şârpe se târăsce pe stradele cetăţii,
„Şi-i veninos, spurcatul, vérsánd al sáü venin;

„E „Indiferentismul“ , duşman moralităţii,
,,Sâ ’1 punem sub picióre, sâ ’l sfărâmâmG deplin

Odat’ucis acesta, cu forţele unite,
Lucra-vom cu tignire la opul început,

Vom da junimeí nóstre modele pipăite
Pe cari sâ ’l imiteze sub al moralei scut.

Atunci aureola moralei majestóse
Splendid va’ntinde raze p’al ei piedestal;

Cu ochii noi privind’o, primi-vom mari fölöse 
Când numai ea să fie al nostru ideal.

De câte ori aicea s’adună Ploesceniî 
Venind să ’ncuragieze pe copilaşii lor 

La epoce defipte, eü par'că véd oştenii
Cu pepturile late plecând Ia luptă ’n sbor.

Când vS4 că cetăţenii alerg cu mic cu mare 
L ’apelul ce se face de cel ales de e i ;

Acéstá seim cu toţii, că tot ce e lumină 
In lume se arată, s’o védá toţi lucind; 

Şi tot ce-i la ’ntunerec e crimă, este vină, 
E immoralitatea prin omeni pribegind.

D’aceia sântul sőre şi el acţi cu splendóre 
Pe bolta celestină lucesce radios,
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Şi vrea ca să orneze a nóstra sérbátóre
Cu-a lui lumină clară, cu ochiul lui focos.

Când noi vom sei transmite 1'ai noştri fii lumina 
Ce-a înălţat poporă în socoli prim itivi;

Când le vom spune fapte ce-afirmă origina 
ii Străbunilor celebri, vor deveni activi.
i|

Când vor privi ’n sciiuţă şi în religiune
Salvarea scumpei patrii din griji şi din nevoi,

Atunci copiii noştri vor face fapte bune 
Şi ca ostaşi ai ţerrei ei ii-vor toţi heroi.

Când educaţiunea va ’ncepe să’ncolţâscă 
încă din sinul mamei la fructul ei iubit,

Atuncea naţiunea avé-va să ’nfloréscá,
Şi mare deveni-va pe solu-î inverzt.

In fine, când părinţii fac jertfe cu iubire 
Şi fiii lor ’i-ascuîtă modeşti, respectuoşi,

Atunci cerul le-acordă deplină fericire 
Şi ei devin atuncea oneşti şi virtuoşi.

Atunci societatea e bine garantată,
Familia şi Ţâra la bine pot spera;

Iar Patria atuncea va fi glorificată,
Şi ’n pace séü resbele ea tot va prospera.

II

Mişcat sum pen’la suflet în astă sérbátóre,
Căci nobil este scopul ce toţi îlu urmărim ;

Cu toţii înainte, şi ’n epoci viitóre
Să nu perdem ocasii de vrem să reuşim.

Când v§4 tot Bulevardul geménd d’o lume viüe 
Bétrání cu veselie şi tineri animaţi,

Privesc în tot Ploesciul o mare familie,
Şi toţi din ori ce parte uniţi ca nisce fraţi.

Unirea pentru bine ne-asigură onóre,
Frăţia în cetate e zid nedărâm at;

Iubirea generală în popul e favóre
Ce dâ putere mare în ori şi care Stat.

Dorire-aşi ca unirea, iubirea sâ se ’ntin<Jă
Din Munte pen’la Mare, din Tisa la E uxin :

Şi focul sacru ’n ânimî la toţi sâ se aprindă 
Şi mari fapte sâ facă cruţaţi de ori-ce chin.

Şi-acâst’a mea dorinţă din verstă ’naintată 
Compete frăgedimei acestor mici c o p ii;

Ei sunt urmaşii noştril, şi lor le este dată 
Acéstá misiune, d’a fi pururea viui. —

La voi, dragă junime, junime studiósá,
La voi m ’adresez astădi cu dregostea în p ep t ;

Priviţi cu bucuriă acéstá di frumosă,
Ea este diüa vostră, pe care o respect.

Pe voi ea vé privesce. Şi lumea adunată 
Venit-a sâ vé védá ca pe copii iu b iţi;

CâcI mâne, diminâţă, e diüa destinată
Când voi cu Profesorii cu drag vé re’ntâlniţi.

De mâne înainte sunt uşile deschise
La templul de sciinţă, la şcoli ce  frequentaţi;

De mâne înainte sciinţele prescrise
Lua-le-veţi la lucru, cu zel şi animaţi.

Pe Sacerdoţii voştrii afla-i-veţi în picíóre,
în al Minervei templu găsi-i-veţi la A ltar;

Oficiul va începe şi voi plini de ardóre 
Veţi íace détoria cu zelul vostru rar.

La ale lor prelegeri voi dati-le-ascultare,
O bună conduită s ’aveţi în ori-ce di

Şi-atunci voi căştiga-veţi un merit tot mai mare,
Décá voinţa vostră nici-cum va lâncezi.

Aţi bucurat părinţii cu-a vostră diliginţă
Ce-aţi pus la ’nvétáturá în anul espirat;

Venit-aţi cu corone pe frunte, şi ’n fiinţă 
Aţi dovedit la lume câ voi le-aţi m eritat;

Primarul Urbei nóstre v ’a dat încoragîare ;
Părinţii cu iubire pe frunţi v ’a sérutat;

Şi lumea asistentă cu multă animare
La meritele vóstre cu drept v’aplaudat.

La luptă înainte, cu forţele decise,
De mâne înainte tot bravi să v ’ar0taţi;

Şi ’n Anul care vine cu braţele deschise 
Afla-ne-veţi aicea de^a fi îmbrăţişaţi.

Câci voi sunteţi speranţa şi flórea României, 
Modestia-! podobâ ia junele student;

Bravura să vé serve de lance-a vitejiei
Şi-atuncea câştigat-aţi un merit eminent.—

Iar voi, Părinţi şi Mame, ce numai pentru denşiî 
Trăiţi, ca să le faceţi un viitor frumos;

Trimiteţi-i la Şcolă, câci veţi avea dintr’enşii 
Tot fii şi fiice bune, crescute cu folos.

Sâ ’i visitaţi adesea, câci e o ’ncoragiare
Când véd ei interesul ce-adesea le purtaţi;

Vedâ-veţi ostenéla depusă în lucrare
ŞÎ-atuncea ori-ce merit veţi sei s ’apreciaţi. —

Privesc cu bucurie pe Mamele urbane
Ce sunt presinte astă di cu fiice, fii iubiţi,

Şi îmi aduc aminte de Mamele Spartane
Ce ’şi îndemnaţi copiii d’a fi ’n lupte vestiţi.

Aşa ura Spartana pe când pornea arm ata:
,,Cu Scutul téü la mână, séü mort pe al téü Scutu

Şi fiul vrea să vie cu biruinţa gata
Séü mort, adus pe Scutu-i sub care a cădut.

Aşa şi voi acuma, voi brave Ploiescene,
Adus-aţî fiii voştri ca sâ ’i încuragiaţî

La lupta cea de mâne, cu braţe erculene 
In contra ignoranţei, onórea sâ salvaţi.

Aceşti sunt fiii voştri, oştirea viitóre,
Ploescii ceT de mâne în viitor întins;

La Anul ei veni-vor aicea cu ardóre
Şi’ncoronaţi vor die® • „-Să Mamă am învins !u

Zacharia Antineacu.

20,395 24
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X X V .
O felicitare onomastică de la Mehadia la 
Paris,— Ö premiere academică.— Plecarea 
din Mehadia la Ezposiţinnea din 1885 de 
la Buda-Pesta.— Iar o serbare şcolară pe 
Bulevardul Independinţei la Plolescî. — 0 
consolaţiune falşă pentru usurparea unul 
Drept câştigat— Voiagiul meü la Carlsbad 
în Boemia, cu succesü pentru vindecarea 
bóléi de ficat. — Societatea „România, Lit

te rariă.

^-ii Anul 1885 me aflam la bâile tlier- 
f^male de la Mehadia pentru a ’mi 

căuta sănătatea contra reümatismuluí de 
care suferém. Era luna Iuliü spre sfârşit 
şi mai terminassem cura; m’am decis a 
visita §i Exposiţiunea din Pesta, făcend 
calcul, ca să am timp a me afla în Ploesci 
la 16 Aug. st. v. la deschiderea cursu
rilor şcolare.

Preumblându-me într’o <Ji pe lângă 
Statua lui Hercule, vedem câ se facil pre- 
paraţiuni pentru o serbare officială aus
triacă pe (Ji.ua de ®/15 August, sérbatóre 
catolică a Sântei Marii, gi ’mí aduseiü 
aminte câ în acea di A. S. B. Principessa 
Maria de Lusignan din Paris, ’gi va serba 
<Jiua onomastică. I-am trimis urmétórea 
Dedicaţiune pentru acea di.

Prin munţi verdi, ca ’ntr’o cetate, 
Cérna *) murmură curgéndű, 

Aerul dâ sănătate 
Pepturile palpitând.

Iară tu, Hercule mare,
De p’alü téü piedestal 

Promiţi lumii vindecare
Din al téü isvorű thermalü.

Apa ta-í vindecátóre
La séracü şi la bogatü,

Curge din munţi ín fervóre 
Pentru omulű íngrijat.

Ea e tare sulfurosă,
Suferindă caută ’n josü,

Toţi în starea lorü morbósa 
De la ea aştept folosü.

Décá dai tu sănătate
La infirmü infortunatü,

Simţul cel de Caritate 
E cu mult mai .preferat. 

Caritatea e creştină,
E balsam vindecátoriü ;

La orfani, la orfelină.
Şterge ochiul plángétoriú.—

Lângă Sena resideză 
Un magnificii ideal: 

„Caritatea“ , ce-operézá 
Ajutoriul ei real.

A ’stă nobilă fiinţă 
Pe ori-ce nenorocit 

Prin regala ei voinţă
Vrea să ’lă facă fericit.

J^A jSTATUA LUI j^ERCULE.

(Hercule-les-Bains)

Dedicatiuue*
A lteţe i  Séle Regale :

PRINCIPESSEI MARIA DE LUSIGNAN
LA

piua Sea onomastică de 15 August 1885.

‘ mblă lumea suferindă 
Pe la Thermul téü, Hercul’ ! 

Şi privind ca ’ntr’o oglindă 
Apele-ti ce-ai din destul,

Tóta lumea cu speranţă 
Bea, se scaldă ne’ncetat, 

Sănătate ’n abundanţă 
Cer’ sâ-i dai neapărat.

Tu, Hercule, sănătate,
Eorţă, dai neapărat;

Deră Ea cu bunătate ■
Stând pe tronu-î în Palat, 

D’acolo ’mparte lumină,
Nutriment şi ajutoriii 

La lipsiţi, ca o Regină,
Ca un angel protectoriű.

Eü admiră cu reverinţă 
Acestă splendidă stea,

A ei nobilă tendinţă 
E Religiunea mea.

A 41 a Ei aniversare 
Onomastică sosi ;

Glorifică cu animare
Scumpul nume de : „M arie !“  

Z .  A

*) Ríö ce curge prin Mehadia.
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La 19 Septembrie priimesc din partea 
i Seoretarîulnî A. S. R. o scrisóre în co- 

prinderea urmetóre :
Paris 19 Septembre 1885.

Í Domnule Cavaleriű !
Am priimit scrisórea Vostră de la 8 

J  August a. c. pe care am avut önére de 
a I ’-o presenta Alteţei Séle Ilegale; cu
vintele sincere ce-i oiferiţi cu ocasiunea 

! Serbării Séle onomastice, cu dedicaţiunea 
Poemei vóstre „La Statua lui Hercules“ 
a migcat’o mult. Ea este simţitore la su
venirul vostru graţios §i mé însărcineză 

; de a vé exprima satisfacţiunea Sea aü- 
gustă.

Priimiţi, L-le Cavaleriű, asigurarea de 
I prea distiusa mea consideraţiune.

F. Godefroy m. p.
| Secretariü.
| D-luí Antinescu, Cavaleriű al Ordinului 
1 Legal de „Melusine“.

Academia regală „La Stella d’ Italia“ 
din Chieti, având în vedere fondarea Sec

ţiune! Române a acestei Academii în 
România, şi acţiunea la Opere generöse 
şi umanitare în aplicarea marilor prin
cipii, destinate a regenera legăturile fra
terne pentru ecuilibrul classelor sociale 
şi pentru Pace, cu ocasiunea aniversarei 
a IV-a a fondaţiunei ei, sub Bandiéra 
sea inaugurată în <Jiüa de 18 Octombre 
1885, conferi celiui ce scrie aceste ron
duri Diploma cu Medalia de Argint din 
partea Academiei, după dorinţa Adunâreî 
generale a Academiei, în presinţa Pre
şedintelui, a Comissiunei Serbârei şi a 
Comissiunei pentru consacrarea Bandierel 
Academiei, asistând în marea Sală a Mu
nicipiului Cetăţii Chieti tóté autorităţile 
civile şi militare, şi o frumosă cunună 
de Domne şi Domnişore.

Preşedintele Secţiunel Române a a- 
cestei Academii cu sediul în Ploiesci, cu 
ocasiunea acestei memorabile festivităţi, 
felicită Adunarea printr’o Telegrammá 
ce se citi, şi care fu applaudată cu entu- 
siasm din partea Adunâreî academice prin 
strigăte unanime : Evviva Rumenia ; Ev- 
viva Italia!. —

T E L L A  D’ I T A L I A  
A c c a d e m i a

Agricola — industriale — scienţifica — letteraria — artistica — umanitaria, Sedenie in Chieti.
Questa Instituzione, posta sotto VAlto-Prottettorato déllé LL. MM. U m berto  I-o, e M argh erita  d i Savója, Fran- 
eesco G iuseppe Im peratore  d’ A u str ia  ; L eop o îd o  I I -o  K e  d e l B e lg io  e le L L .  A  A  B B .  M aria  e 
G u y d i Lu signano , P r in c ip i d i C ipro , d i G erusalem m e e d i A rm en ia ; la Presklenza Onorar ia Perpetua 
di S. E. il Gomm. Dom enico Prof. B e rt i  gib, Ministro di Agricoltura. Industria e Commercio, e la Vice-Presidenza 
Onoraria Perpetua deli' Ill-mo Comm. GAETANO PROF. CANTONI, Direttore della Regia Scuola superiore di Agri- 
coltura in Milano, ha conferito, nel giorno della Festa del IV-a Anniversario della sua fondazione, sotto, la sua Bandiéra, 
inaugurata in questo giorno, il presente

D I P L O M A
al Chiarissimo PROF. ZACCARIA ANTINESCU DI PLOIESCI, con MEDAGLIA DI ARGENTO, pel suo attac- 
camento al bene sociale e per avere fondato la Sezione della nostra Accademia in Romania, confidando ehe 
al suo grido di Scienza ed Amore, di lavoro e Concordia, di perfezionamenio morale e di Patria, corrisponde* 
ranno sempre le azioni e le opere generöse di LUI ehe, con questo titolo, â stato vie meglio accolto sotto il Ves- 
sillo dei fautori del Progresso, nell* applicazione dei grandi principii destinaţi a rigenerare i legami fraterni nelle 
appartenenze civili, per l’equilibrio delle Classi sociali e per la Pace.

Chieti 18 Ottobre del 1885.
H Presidente

della Commissione per la Festa 
Tom m ajo de G ran d i m. p.

I)
L. S.

II Presidente delV Accademia
Raffaelle Cav, Tarantelli m. p.

Il Segretario Capo delV Accademia 
G iu stin o  L a c a v a  m. p.

La Presidentessa 
della Commissione per la Bandiéra (Tj 
Baífaella Vicolí de Sari Loabardo m. p.

In Anul 1885, citisem prin piarele stră
ine, că cu ocasiunea Exposiţiunei Ma
gyaré în Peşta, se formase o companiă

de negustori de buzunare, împărţiţi pe 
la tóté gările, începând de la Predeal 
până la Peşta.
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Am plecat singur dinMehadia cu trenul, 
remâind a pleca a treia di §i compania, 
ca să ne întâlnim la Peşta, hotărînd şi 
Hotelul de întâlnire.

In cupeul de Classea 11-a mai eraii 
doüí bărbaţi, cari vorbéü unguresce. în- 
serasse. Gondul nu mi se lua de la com
pania menţionată. Mé deciseiű a umbla 
cu pardesiul tot încheiat, nu de frică,... 
Domne feresce!, (Ba bine că : N u !).

înţelegem limba, dér vorbéü încet. Când 
ajunserăm la Lugoş unul se dete jos cu 
giamantanul. îşi luă Adio, şi întrebam 
în limba germană pe Domnul cu care ră
măsesem, despre Domnul ceplecasse. Mi-a 
spus că este Perceptor în Lugogíü.

Mé mai uguraiü niţel, dór... de !—
Ajunserăm la Gara de la Temigóra, şi 

acesta se dete jos, şi ’lü întrebam décá 
remâne acolo ; el ’mî respunse affirmativ, 
şi ’mi spuse,câ este Arendaşîu prin prejur.

M’am liniştit în fine, gi ca să fiu ic ai 
scurt, iată câ am ajuns la Gara din Peşta. 
Intraifi în Gară, şi în vestibulul Gâreî 
am véijut pe un afigiü cu litere enorme 
o înfiorătore povaţă în limba Maghiară, 
Germană şi Franceză : „ Păziţi-ve de pun
gaşii de buzunare.“ Am tras la Hotel na
ţional.—A doüa <ji am mers sâ visitez 
Exposiţiunea.

Nu ţiu bine minte tot ce am vétjutü 
în detailfi la obiectele espuse, care ne
greşit nu putéü fi neinteresante.

Dór ceia ce m’a frapat mai mult, pe 
cât mî-aduc aminte, era la Secţia silvi- 
cultureî un trunchiu de nucă forte gros 
şi sănătos, ceia-ce dovedea, că Ungaria 
are lemnărie însemnată; iar la intrarea 
principală în salonul Exposiţiu'nei, era un 
mare galantariü de lemn de nucü, mai 
înalt ca de o statură de om, închis cu o 
tablă mare de sticla, gi înăuntru era în- 
ţinsă o mare slănină întregă, forte curată 
gi grosă ca de opt degete, ceia-ce nu mai 
ve^ussem încă în vifieţa mea; acesta do
vedea, că viticultura este în mare progres 
în Regatul Ungariei. Am admirat ase
menea mărime estraordinară de rîmători, 
solul acestei ţerrî fiind gras, vegetaţiunea 
abundentă, afară de Pusta Ungariei în 
care nu ve$î de cât un terren lipsit de 
vegetaţiune, colo şi colo smârcuri şi un

I
li

lac mare (póte lacul Balaton) gi mă gőn- 
dém, óre nu se gásesce lécül acestei mari 
sterilităţi, plantânau-se pusta cu păduri ?.

Era ceva trist a vedea o atâta întin
dere de păment neproductiv; me coprinse 
o melancoliă pe care nu ’mî-o putem ex
plica.

După ce visitaiü ce putuîfi în Expo- 
siţiune, mé decisseíü a pleca spre oragíü, 
câci era spre sérá. Luam un loc într’un 
fiacru de opt persóne. Partea dinainte era 
ocupată, fiind separată; iar în a doua des
părţire eram trei persóne, şi se mai aştepta 
ocuparea locului al patrulea. Cu mine eraü 
doüí bărbaţi tineri: unul sta în fapia mea 
şi cel-l’alt la stânga mea (câci băncile 
eraü în lungul fiachărului pe ambele 
pârţi).—Améndoüí eraü bine îmbrăcaţi j 
gi înmănugîaţi; cel din stânga mea avea i 
o manteluţă negră de postav pusă pe Jj 
spate. Mâna lui dreptă era spre mine gi 
ţinea ambele mâni înmănuşate pe genuchî. j I

Neocupându-se şi al optulea locü, fia- jj 
crul pleca. Cel din faţăa mea <jisse câtre jj 
cel de lângă mine cam încet în limba j 
germană: „Der üiberzieher“ , (adică: Par- i 
desiul!) acesta dete din umeri. Eram a- j 
própe să intrăm ín Oragíü. — Cel din 
facia mea mai (lise companionului séü 
în limba maghiară: „Ob kezrevel“ (adică: 
cu mâna dréptál*). Me uitaiü la mânile I 
vecinului meü din stânga, care nu se J 
mişcară după genuchî, dór de sub mán- i 
tăluţă simţiră o atingere la şîoldul meü, I 
şi mi-am imaginat că am a face cu douî 
negustori de buzunare.

Mé sculaíü în piciére gi ordonaiü nem- 
ţesce visitiului, „Kutscher, bleib stehen,“ 
(adică: opreşte visitiule!) El opri caii şi 
eü mé dedém jos pe ugîa din fund a fia- 
căruluî.

Toţi voiajorii din despărţirea de dina
inte privea cine se dâ josü, Iar CavaleriuL 
din facla mea me întrebâ unguresce: „Hăt 
hova menyen az TJr ? (Dér unde merge 
Domnul'?) — Eü ’i arătam un Palat mare 
(câci intrassem în Oragíü) pe unde tre
cem, gi ’i respunseiü unguresce: „En 
itten lakom“ (adică: Eü locuesc aici).— 
M’am dat jos, graţie cunosceriî limbilor

*) Eü cunoscü ambele limbi.
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germană şi maghiară, scapaiu de a fi 
pnngăşit. *)

Atunci am înţeles, că mâna dreptă de 
pe genuchlul drept era de Gutta-percha 
în forma mânii, şi cu mănuşîala feliü cu 
cea de la stânga ; iar atingerea gioldului 
meü se făcu, póte fâră voia lui, cu mâna 
cea liberă pitulată sub manteluţă, spre a 
lucra profesiunea de buzunărelă: câci mă- 
nuşia de pe genuchiul drept nu se mişcase.

„Domne ! ’mi am <Jis : în Ungaria sunt 
omeni gi cu trei mâni, gi eii n’am sciut!

Eram în quartir la Hotel naţional, Ca
mera No. 45.

A doua <Ji ine preumblam pe stradă, 
dorem sâ întălnesc o persona cu care sâ 
vorbesc romănesce, gi nu găsem. Atunci 
mé decisseiü a visita pe Preotul româ
nesc. Mergând, întălniiu un sergent de di, 
gi mai ’nainte voiam a visita Academia 
naţională, măcar pe din afară, câci cur
surile eraü suspendate, fiind vacaţiunea 
cea mare. întreb pe sergent nemţeşte: 
„Unde este Universitatea ?“ gi ’mî răs
punse brusc şi posomorit unguresce: 
„ Nem tudom“, adică: (nu sciü!)—Eu ’lü 
íntrebaiü răstit: Was'î (Ce? )— Atunci 
’mi răspunse descoragiat nemţesce: „Hier 
Links! (Aci spre stângă). — Atunci am 
văţjut că acesta manieră nu este eüro- 
penă ci asiatică, şi din acel moment mă 
hotărîra a pleca mai curând din capitala 
civilisatorilor orientului.—

Am visitat pe Preotul Român gi-i spu
néin câ ’lü vizitez numai ca să vorbescü 
cu cineva romănesce. A  făcut haz Preo
tul de acea dorinţă a mea; era un su
flet bun de creştin.

Am mai stat o ţii în Peşta, m’am re
întors iară la Mehadia pentru o di, gi 
am plecat la Ploiesci.—

La 1 Iuliü 1886, iară se lăcusse o ser
bare şcolară pe Bulevard, cu care ocasiune 
am citit următorea Poemă şi care face 
parte din Poemele de la paginile 167, 
181, 184, gi alte ce mai urme za, dedicate 
ca Omagiu Oragiului gi Cetăţenilor Plo- 
îegtenL

*) Dragi copii ai Românilor! când studiaţi în 
şcoli superióre, nu fugiţi de studiul limbilor 
străine, câci eile mult vé folosescü Nu ve veţi 
câ i!.

EPOCA N Ö ST R Ä .
t

rumosü crescü junii arbori plantaţi p’astă cămpiă! 
Frumosü vorü cresce încă fiind bine ’ngrijiţi;

Priviţi I’alle lorü frumje cu-a lorü verdură viuă,
Ţi-e dragü privind la denşii cu flori împodobiţi.

Ei singuri cu-al lor crescetü attragü sé röcoréscá 
Intregü Oraşîul nostru spre a ’lü întineri;

Priviţi cum mişcă frunza, ce sta ca să vorbéscá 
De tainicile şiopte din nópte şi din 4̂

Feréscá-í Provedinţa de orî-ce vijăliă,
De viermi la rădăcină, de aerü veninosü,

Pân’ ce ei dobíndi-vorü tulpină cu tăriă
Ca nici o-dată fruntea să nu şi-o plece ’n josű!

Dér pân’atuncea însă le trebue ’ngrijire,
Păziţi prea de aprópe şi-adese-uri udaţi;

Departe negligenţa ce-ameninţă perire,
Câci noi atuncea fi-vom cu toţii vinovaţi.

Să nu-î lisam a cresce strâmbaţi cum ar vrea vântul 
Să nu-î lăsâmu la crescet a fi lipsiţi de foi;

Ci ori-cine privindu-î s’aplaude avântul
Ce íaü a lor viüéfa fiind crescuţi de noi.

Câci ori şi ce tulpină la ramurile séle 
Le da direcţiunea şi forţa d’a trăi;

Aşia şi păserica în cuibul ei din văile
îşi caută puişorii iubiţi, spre a-i nutri.—

M’aţî înţeles, o sciü eü, câ nu ’mî este vorbirea 
De plante şi de arbori sădiţi, ce gemü de fo i ;

Ci de fiinţe care aştâptă fericirea,
Viüéfa, viitoriul chiar numai de la noi.

A ! Iată-le aicea! Priviţi ce bucuria
Pe copilaşii noştri coronele purtând;

A(Ji frunţile lor fraged lucesc de veseliă,
Şi animaţi triumfă stindarde ’n mâni ţinândfi.

Şi blândele copile, Eleve diligente,
De dece luni sS luptă sâ calce pe duşmană ;

Şi-a lorü voinţă fermă din ânimile-ardente 
învinse „Ignoranţa“, al omului tirană.

Priviţi voi Taţi şi Mame, a vóstre floricelle,
Nu sunteţi mândri óre ce fructe a-ţî produsă?

In sînui vostru nu-arde, ca focul de smicelîe,
Iubirea párintéscá să le ’nalţaţii în süsü?

Nu mé’ndoüescü d’acésta ; — dér când privesc grădina 
Frumósa Românii, în care noí träimü,

Cum réulü îşi întinde ca Pirulü rădăcina; 
îmi vine mai a crede, câ noi o să perimű.

Priviţi în jurul nostru, asculte fie-care,
De ce ’n grădina nostră s’aude un suspin?

Ea, care-i roditóre, din Munţi până la Mare,
De ce nemulţumirea ne’ntépá ca un spinű ?

S’o spunü, câci e mai bine s’o seim noi mai ’nainte, 
Spre a scăpa de densa muncind sâ ne unimă,
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Lipsesc’ indifferinţa de lucrurile sânte;
Lipsescă egoismul ca bine să trăimu.

Şi materialismul ce mult elő degradézá
Pe omü în demnitate de omeni valoroşi;

Lăsând din elü o parte mai mult ne onoreză;
De nu,—omul se perde. Să firaű aienţioşi.

Dér mal pe süsü de töte invidia dispară, 
Frâţiă-adev£rată domnéscá între noi;

Câci fiind tari în întru vom fi stimaţi şi*afară,
Şi ast-felü noi scăpa-vom de lipse si nevoi.

Greşalele ce facem şi-acum le daü pe faciâ,
Să nu vé pară aspre, eü însumi vé ímbiiü;

O spunü sub ceriul liber: Prudenţa ne învaţă 
Să dâmu exemple bune l’ai noştri dragi copii.

Să n’o luámü de glumă, pericolul e mare;
Curând, curând remediü, câci totul e ne’nvinsü;

De spunü eü numai vorbe, întrebe-se ori-care,
Să’mi ardeii astă mână pe rugulü cel aprinsü.

„La noi e putred mérul“, se dice c ’osebire,
„Şi tot ce se sperézá sunt simburii din elü ;u

Dér ca să créscá bine le trebue ’ngrijire 
Ca să deviîă-odatâ un Cedru tinerel.

Părinţi, Copii, Copile, aveţi CarpaţiI-n spate,
în fapiă e Danubiul, la Estü: Pontul Euxinü;

Gondiţi-vS mai iute; voi sunteţi o cetate,
Dér Hannibál păndesce la portă cu veninü.

Sâ ’mbrăţişem cu toji! stindardul ţerreî nostre ; 
Onórea sâ ne fiă devisa tuturor;

Morala cea străbună din pepturile vóstre
De locü să nu se stingă. S’avem de Ţérră dorü !

Să faeü o parenthesă. Cându vé<fü ostaşi în fagiă 
Cu pepturi decorate, cu aerü vitejescü,

Mé mişcă întrun grad mare, se simte o viüéíá,
Câci sciü cât valorézá acest bratű romänescü.—

Tot ast-feliü când védü astăcli oraşiul în câmpiă 
în plină serbătore palpită al meü peptü;

Junimea în Arenă, părinţii ’n veseliă,
Cetatea în mişcare, la mari fapte m’aştept.

Când vé<Jü eü tricolora, când musica răsună,
Când totul e’n serbare pentru ai noşlrii fii;

Eü vé4ü o deşteptare în naţiunea jună *.
Eü védü pe bunul Geniü al scumpei Romănii.—

De voi depinde acuma, o Mame doritóre,
Sâ fiţi ca santinelle l’ai voştri scumpi copii;

Ca mamele Spartane sâ-i cresceţi cu amóre,
De vreţi sâ aibă ţerră iubiţii, voştrii fii.

Şi fie-care Tată sâ’şi facă détoria
De a forma din fii-şi toţ sdraveni Cetăţeni;

Sâ-i cultive la muncă, sâ lase lenevia,
Câci numai astfeliü ii-vor ai muncii buni oşteni,

Câci când activitatea domnesce într’o ţerră ;
Când munca şi onórea mergü pe acelaşi drumü;

Atuncea ori-ce viţifi din ţârră esse-afară,
Se duce, se transformă în pulbere şi fumü.

Şi scumpa Romaniă atuncea rémánea-va 
Curată d’orî-ce vi^iü, da, ea va prospera;

Iar inemicii noştri fugi-vor toţi ca pléva
Şi din semenţă bună gräü bunü vom secera.

Iar voi, Elevi, Eleve, a căror sărbătore
E mare şi splendidă, la care asistämü;

Trăiţi c ’ aţi luat Premii ca preţu pentru laboré : 
Labore meritată, de care v’admiramü.

Să nu uitaţi vr’odată aceste mari momente, 
în care tot Oraşiul pe voi v’a lăudat;

Să nu uitaţi p’aceia ce plini de simţimente 
Spre ’naintarea vostrâ zeloşi ei aü lucrat.—

Al vostru-Î viitorîul, sâ mergeţi înainte
Ca şi părinţii voştri, fiţi bravi şin viitorü;

Iubiţi Patria vostră cu ânimă ferbinte,
Câci iie-care ’n parte cu-acésta e détorü.

Trăiască Romania şi Regele, Regina;
Trăiască Orăşenii şi cu Primăriul lor;

Tráiésca-vé părinţii şi-acei ce daü lumina,
Şi voi sa fiţi ferice ’n al vostru viitoriü !

If
La piu belia forza d’animo é la generositâ : 

verso il nemico. I
Raffaelle T arantelli, j !

Cea mai frumosă forţă a sufletului este ge* 
nerositatea câtre inemic.

Tt. T . ^

In secolul în care trăim, secolul al X IX  
care este pe sfârşit, multe nedreptăţi véd 
câ se comit: multe năpăstuiri aü Locü; 
multe usurpâri de drept se fac ; fapte 
care sunt contra moralei publice — pe 
care suntem detorî de a o conserva şi con
solida pentru fiii noştri, — şi la tóté a- 
cestea, caüsa principală este numai Po
litica.

Din acesta causă ea a devenit o pes- l 
tilenţă, care epidemiseză totul, necruţend 
nici Biserica, nici Şcola, 'nici afacerile 
comunale; iar pe popor ’lü demoraliseză, ; 
fâcendu-lu a regressa în loc de a pro- 
gressa ; băgând în popor ura personală, 
fáöénd din Amici inemici, şi de aceia nu 
póte domni pacea pe păment. Politica şi 
prea marea lăcomia de avere face de a 
dispărea unirea şi buna voire dintre omeni.

Aici este locul a vedea, ce cjic savan
ţii lumei şi asupra Politicei.

Urméza câte-va definiţiunî asupra na
túréi politicei, estrase din „Cartea Cărţi- j
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lor „ce posed în limba germană, care co
prinde „ Aphorisme din Literatura univer
sală“ adunate într’un lung timp de Ani 
de Agon Berg, în 2 volume, fie-care de 
câte 830 pagine, care ccprind 5466 Apho- 
risme vechi gi moderne asupra tuturor 
caşurilor din viueţa omenescă.

Iată câte-va asupra Politicii:
„Constituţiunile nu sunt corturi, pentru a 
adăposti pe somnuroşi.“

Royer-Collard.
„Şefâor de partide se întâmplă ca şi ca

petelor de şerpe — Coda împinge capidü 
şerpeluî.

Pulteney.
In politică, cea mai rea decissiune este, 

care nu coprinde nici o decissiune“ .
Zachariă.

„Intre tóté ramurile cunoscinţelor sciin- 
ţifice, încă din vechime, sortea n’a lovii pe 
nici o ramură în asemenea măsuri de a fi 
schilodită de mâni neabile, ca pe Politică.“

G-entz.
Sunt epoce, în care se véd apparinfe, ca 

când nu ar mai fi nimic necessariă pentru a 
guverna, de cât a despreţui cu totidpe omeni*)

Eötvös.
Iată resultatele politicii din secolul 

presinte :
S’aduc un exemplu de cum intră Po

litica în Şcolă. Mai tóté Guvernele au 
acest păcat. Era pe la Anul 1885 când 
fuiü promovat ca Institutore de la Classea 
I gi Il-a la CI. IlI-a (gcóía de băeţî Mo. 
1) şi prin încetarea din vi uâţă a Cole
gului meü de Classea IY-a B. D. urma 
a fi promovat la Cl. IV-a eü, pe caile ierar- 
chică, după cum am urmat în timp până 
atunci. După 26 Ani funcţionând la a- 
ceiagi Şcolâ, mă pomenesc câ sum per
mutat la gcóla No. 4 ca Director, la mar
ginea oragiului, aducând pe tinerul 1 . 1 . 
cel de la gcóla No. 4, în locul ce mi se 
cuvenea mie de drept. Acesta fu ca o 
consolaţiune gratuită gi recompensă din 
partea Ministeriuluî de p ’atuncî, gi ca o 
dragoste colegială a tânărului coleg, faşiă

*) Iată un Ungur savant, care ’şî cântă Im
nul séü naţional! —

cu bătrânul în questiune, care atunci a- 
junsese etatea de 60 Ani.

Am rísü de acestă politică copilărescă 
a Ministrului şi de politeţa favoritului séü, 
gi în interesul Instrucţiune! am refusat 
acea înaltă funcţiune, cerând cu stăru
inţă Ministrului de a mă cruţa să obo- 
sescü pe drum, om în etate de 60 Ani, şi 
sâ nu pot tot d’odată a’mî împlini detoria 
cu exactitate gi în conseiinţă către şcolari, 
gi a’mi permitte a rămânea tot în Clasa de 
unde m’a înălţat în înalta sea înţelepciune 
politică, ceia-ce mi s’a acordat prea graţios 
prin ordinul din 6 Nov. 1886 No. 15521.

Noul Director, fiind debil de constitu- 
ţiune, se bolnăvi, cerând un concediü, gi 
iată câ Ministeriul mă invita a ţinea acum 
locul de Director provisoriü, care mi se 
cuvenisse definitiv de Drept. Am luat în 
spinare şi acéstá sarcină gratuită, pe care 
am purtat’o până la egirea mea la pen
siune.

Când am voit sâ esü la pensiune, Mi
nisteriul m’a invitat de a mai continua, 
de şi împlinisem 35 Ani de serviciu, gi 
i-am mulţumit, refusândui acâstă minis
terială graciositate politică.—

Nu aglü fi voit să aduc pe tapet effec- 
tele politicii ce se introduc în Şcolă, gi mai 
cu semă fiind o questiune care m’a pri
vit personal în acea epocă; dér sum trist, 
câ gi astăzi se urmeză tot astfeliü, şi 
Politica predomină gi împiedică progre
sul tinerimeí stúdiósé, prin schimbări, 
transferări, retransferârî, apoi prin neu- 
nificarea cărţilor didactice la acelaşi scop 
progressiv, şi în fine, prin negligenţa ge
nerală de a’şi împlini fiecare dătoria în 
conseiinţă, escepţiunile fiind „rara avisa.

De aceia cu durere am putea <]ice as
tă«] i : Avem Şcole, dór n’avem sporü.—

în anul 1887 mi s’a recomandat de 
D-rul Stoicescu din Bucuresci spre a face 
cură contra bóléi de ficat de care sufe- 
rémü, la isvórele de apă minerală de la 
Carlsbad în Bohemia.

M’am instalat la Hotelul numit „Haus 
Hispánia“ (Kaiserstrasse) Proprietară, 
Wilhelm Falta; plátém fiorini 6 pe săp
tămână, o cameră süsü II.

Carlsbadul este situat într’o văile ro-
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mantică, încongîurat de munţi acoperiţi 
numai de păduri de pini, bra<ji, ştejari 
şi -fagi.

Starea sea higienică diu causa posi- 
ţiunei séle fericite este de secol! conside
rata ca perfectă. Este Oragíü ce numără 
mai mult de 12 0 0 0  de locuitori stabili şi 
peste 34000 de -vizitatori anuali, în se- j 
zonul de cură, afară de trecători şi turişti, i 

Centrulü isvórelor din Carlsbad este 
sursa „Sprudel“ , iar cele l’alte isvóre vin 
din crăpăturile laterale alle crustei séü 
cójei terrenulux, care staü în comunica- 
ţiune cu „Sprudelul.“

Tóté isvórele thermale au cüalitatea 
de a încrusta, adică : de a petrifica obiec- 

j tele. Acesta se întămplă şi la „Sprudel.“ 
Cea mai vechiă menţionare istorică 

despre Carlsbad datéza încă din Anul 
1327. Legenda dice, câ Carol al IV-îea 
este fundatorul locului de Cură: Carlsbad.

Călătoria de la Bucurescî la Carlsbad 
se face pe callea ferată prin Vărciorova 
în 36 ore.

Am făcut şi eü acéstá călletoriă şi, 
fiindcă boia mea era nouă, m’am făcut 

; sănătos în primul Ană; dér nu am în- 
j cetat in câţi-va Ani viitori de a ini a- 

duce direct apa prin Direcţiunea expe- 
j ditureî apelor minerale de acolo, în cât 
i astăzi nu mai am boia ficatului.
' In timp de 4 săptămâni cât am stat 

acolo, am admirat natura localităţii; am 
! admirat pe visitatori veniţi din celle 5 
Í continente de differite naţionalităţi, dif- 

feritele manieri, costume şi phisiognomii, 
pe care numai o localitate balneară re
numită în totă lumea ca Carlsbadul ’i 
póte aduna la un locă. 

j în ceia ce privesce apa ce se bea din 
j isvorul principal numit „Sprudel“ pres- 
I crisă de medicii locali, ea se oiferă pacien

ţilor prin două fetiţe, care avénd în mână 
câte un baston în lungime dublă de baston, I 
avénd în capătă forma unui pahar de lemn, I 
fiecare punea pe rând paharul seu în a- 
cea formă şi umplânduse paharul la tu
bul din mifjlîlocul basmului se oiferă po- 
sessorului lui, care trebue sâ ’lă pună 
la o parte spre a se mai răci, ca se să 
potă bea apa, avénd când ţîşnesce prin 
tubă temperatura de 58,0° Â  =  72,5° C.

Apa este clară şi incoloră, fâră miros j 
caracteristică şi de un gust cam sărat, j 
Acéstá apă minerală alcalo-salinică nu 
produce nici odată congestii.

S’a întâmplat, câ pe când mă aflam a- 
colo, se suspendase ţîşnirea apei prin 
tubul cel grosă din Basin pentru câteva 
cjile, spre a se curăţi esteriorul şi interio
rul tubului de crusta ce se face din ţîş
nirea şi căderea apei de sus, şi spală tubul 
din. mújílocul Basmului de la 2 metri înâl- j 
ţime, preste tot esteriorul lui. Acesta j 
crustă se face din părţile minerale cons- | 
titutive alle apei.

Mă adresaiă câtre Inginerul general ai | 
apeloră şi ’lă întrebaiă: în cât timpă, după ; 
curăţirea crustei, se face iară? şi ’mi res- 
punse cu multă affabilitate, ca după 4 
luni tot d’auna se curăţă crusta, şi ’lă l j  
rugaiă a’mî da şi mie o bucată de crusta ij 
spre a o duce în ţara mea Bomânia, ca ! 
suveniră : ceia ce o făcu cu multă bună
voinţă. j

Scopul mi-a fost de a o dărui Museuluî j 
din PioiescI, împreună cu alte curiositâţi Í 
atât naturale cât şi parte din o arma
tură veche.

Voiă mai adauga câte-va impressiuni | 
întâmpinate aici în timpul curei.

Mie, după natura hóiéi melle, Doctorul 
’mi-a prescris a bea din sursa „Markt- | 
brunn“ a câruia temperatură este de 35, 
40° B. =  44,2° 0 . — Pavilionul în care j j  
este sursa era potrivit în lungime şi lă- ji 
ţime de a se preumbla pacienţii, avénd j 
paharele de apă caldă în mână, cari sor- 
bóá în cursul preumblării. j

Cura se făcea dimineţa pe la 6 ore. 
Sursa acesta, propriă ^is, era într’un j 

spaţiu adencă în formă mai mare ca pu
ţurile nóstre cu ghisdurî. înăuntru eraă 
şoijănd 4 fetiţe care procura apa de la 
sursă prin tubă în modul următoriă: 

Pacienţii păşiaă încetă 2 câte 2 spre ghis
durî, în rondă în lungul Pavilionului ast- 
feliă că se întempla să fie rondul perechilor 
şi de 30. Nu era permisă sub nici un preţă 
a se pune în rőnd orî-cine şi ori-unde va 
voi, ci numai în urma celor l ’alţi ce au 
venit mai ’nainte. Eie-care ajungând la 
marginea ghisduluî punea paharul seă golă i
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pe marginea primului colţă al ghisdului 
şi plecă înainte fora pahar în jurul ghis
dului. In acest interval prima fetiţă ia 
paharul gi ’lü dâ fetiţei de din-josul ei. 
Acesta umple paharul la isvorü gi ’lü dâ 
fetiţei din partea opusă, care şi ea ’lü în
tinde fetiţei cellei de d’asupra e i ; acesta 
’lü pune pe marginea ghisdului care vine 
în partea opusă, şi în intervalul rotaţiune! 
împrejurul ghisdului, depunătorîul pa
harului ’gi află paharul plin cu apă, ’lü 
ia gi plécá sorbind preumblându-se. Câtă 
eonfusiă nu s’ar face, deeă pretenţioşii 
şi-ar lua locul în rond unde ar voi, decă 
nu ar fi agenţi ai Poliţiei cari sâ observe 
neregularitâţiîe oe s’ar întâmpla; dér aici 
nu se întâmplă asemenea caşuri, pentru 
câ visitatorii în genere se supun regu
lilor locale, dupe cum cere buna educa- 
ţiune. Pété sâ se întâmple s. e. o pereche 
de ţărani séü omeni din clase mai infe
riore, înaintea unei altei perechi din clasa 
boerâscă, ca să <jji°ü agía, séü un Colo
nel ou soşia sea, aici este egalitate; câci 
altfeliű nu ’gi-ar găsi fie-care paharul séü 
în intervalul ponă se procură apa de jos 
de la sursă. Este ceva de admirat acesta 
consideraţiune de bună cuviinţă *).

După cură imediat plecă fie-care la 
promenadă pe încăntătorele poteci alle 
pădurii din apropiere, care este obliga- 
toriű de a se face preumblarea cel mai 
puţin o oră, şi apoi pe la 8 ore cu ce 
poftă te reîntorc! la „Parcul comunal“ , 
séü la stabilimentul „Pupp“ séü în alte 
părţi spre a’ţi lua céiulü cu lapte, mult 
obicinuit gi cam obligatoriii aici la Carls- 
bad. din causa curei!

Musicăîn tóté dimineţile de Ia 6 — 8  ore. 
Concerte dupé práinjü de la orele 4-6 gi con
certele serale desfătbză mult publicu, ascul
tând Ariile cellor mai celebri compositorî.

Sute de mese aşezate în ordine, atât 
la „Parcul comunal“ cât şi la stabili
mentul „Pupp“ sunt tot d’auna ocupate, 
pentru Céiü cu lapte dimineţa, apoi ia 
timpul dejunului gi al Dineului. Serviciul

*) Acesta regulă frumósá care ar fi de dorit 
a se aplica şi la noi, am vecfut şi la Viena când s’a 
representat Opera „Aida“ . Amatorii de teatru şe- 
deu pe trotuar perechi, de şi ploa, ca sâ ’şî pótá 
procura Bilete.

se face cu o promptitudine exemplară, 
numai prin chelneriţe tinere, modeste gi 
ca bună cuviinţă; fie-care seriá de mese 

í aü serviciul propriă, care nu póte a ne
mulţumi pe cineva. Se ţine o comptabi- 
litate forte regulată.

Viaţa în Carlsbad este forte eftină 
fiind-că este pusă sub controlul Primăriei. 
Chiriile sunt hotărîte de o Comisiune a 
Primăriei, care având în vedere interesul 
şi prosperarea Oragiüluí lorü, lucrézá fâră 
lavóré pentru ori-cine ar fi proprietariul; 
pentru câ de la Primăriă se cere a lucra 
părintesce egal gi proporţional pentru 
toţi. Am aflat câ Primăriul actual este 
îu acesta funcţiune de 15 Ani conse
cutivi, din causă câ a fost realesü mai 
de multe ori în unanimitate de popula- 
ţiune pentru onestitatea, maturitatea, im
parţialitatea gi dreptatea ce ’lü caracte- 
riseză pentru toţi.—Adese ori când merge 
la Primăriă este silit a trece prin strade 
laterale din caüsa multului respectă ce i 
se dâ, fiind salutat de toţi, de la mare 
până la micü, agîa câ este silită a nu 
’gi mai lua mâna de pe pălăria salu- 
tândul toţi. *)

Respectul meü pentru D-ta, Domnule 
Primariü, din Carlsbad!

Am fost în quartir la Hotelul „Haus His
pánia“ . Cine póte a’gi imagina delicateţa a- 
cestor proprietari, cari cu multă bună-vo
inţă gi bunătate te îndatora de te punea pe 
gőnduri, cum ai putea correspunde polite
ţe! lorü, gi acésta nu numai la Hotelul meü, 
dér în genere, dupe declaraţiunile multor 
Amici ce se aflaü pe la alte locuinţe.

Dar apoi siguranţa publică cine o póte 
nega ?.

Am stat într’o sérá la Parcul comunal 
cu convoiagiorii mei, Eraţii Dobresci din 
Ploesci şi D. Nicolae Brunénu, Directo
rul Gymnasiului din Tergovigte, aflân- 
du-ne la o masă unde era gi D. G-h. I ... 
comerciante din Ploesci cu familia sea. 
La plecare, pe la II  ore, acestü din urmă 
’gi uită Pardesiul pe spatele scaunului 
séü. Tocmai acasă şi aduse aminte de 
Pardesiü. Adoüa <ji se duse la Poliţie, 
arătând uitarea Pardesiului séü în gră-

*) Apoi fiă, câ merită !

20,593 25
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dina. Un funcţionarii din Poliţia ’lü ía 
de mână gi ’lü duse într’un salonaşîă, 
rugândul aşî căuta pardesiul séu între 
alte multe. ’Lü aflâ acolo gi i se dete cu 
multă politeţă.

Am ve<|ut într’o <|i o servitóre târ
guind zarzavaturi. Ea găsi un inelü cu 
Brilianturi gi incepu sâ tremure, uitân- 
du-se în tóté părţile. întrebam pe un 
Domn ce era lângă mine, care este cuvân
tul de plânge ea gi tremură? Şi ’mî spuse 
câ se uită se vécjá vr’un Agent poliţie- 
nescü sâ-î dea inelul, sâ nu se ţlică câ l’a 
furat, ci a vet^ut şi alţii când l’a găsit. 
Adoüa (Ji am veijut pe tote stradele A- 
fişiul Poliţiei spre a merge pâgubaşiul 
sâ gi’lü ia.

Aici nu se spoliază nimic; nu se spe- 
culézá nimic; comerţul este liber, dar 
onest şi tóté după valórea lor.

Agíü dori sâ mai visitez odată Carls- 
badul, nu pentru cură, dér numai drept 
recunoşcinţă câ m’a fâcut sânâtos, gi sâ 
mai vé<Jü odată armonia gi onestitatea în 
tóté clasele societăţii locale gi farmecul 
frumăseţiî gi a climei acestui locü balnear.

în adevérü, ’mi <Jicea un Amic, căruia i 
recomandassem Carlsbadul, gi’l visitasse : 
„Mi ai spusü puţină, D-l Antinescu, 
din celle ce am ve<|ut acolo“ ; iar altű A- 
micü ’mi (Jisse: „Acolo te faci sănătos 
numai prin liniscita petrecere ce o póte

afla cineva, fâră a avea necesitate de 
cura apei“ .

Aici véijuíü pentru ultima oră pe A- 
micul meü, Episcopul I. Popasu, care 
me iubea gi pe care ’lü iubóm gi ’lü res
pectam prea mult, dupe cum am men
ţionat la pag. 24-25.—

In Anul urmätoriü 1888, mi s’a trimis 
din Neapole o Diplomă gi Medalia de o- 
nóre de la Societatea intitulată: „Circolo 
Promotore Partenopeo Qiambatista Vie,o“ 
din secţiunea Literariă — umanitară, pre
cum gi alta tot din Neapole de la Socie
tatea „ Unione operafa delle Societa di Na
poli Umberto I, mutuo soccoro e Faori, ca 
„ Membru Protector Onorariu“ pentru me
ritul bun al Instrucţiune! populare gi pen
tru fraternitatea unită cu Italia.

Le am primit cu deosebită satisfacţi- 
une pentru modestele melle servicii ce 
am făcut pentru umanitate gi progresă, 
fârâ a aştepta vre-o recompensă pentru 
faptele mele; avénd în vedere memora
bilele consiliurî morale : „ Teme-te de
D-4&Ű, fă bine, şi nu te teme de nimenea“ : 
precepte, pe care le lasă copiilor mei gi 
tinerime! în genere, de moştenire.

** *
Aceste doué Diplome le priimiiü d’o- 

dată de la Neapoie, dupé a cârora co-
Q5 cííotaj □‘cîiiuj'ci.iaî oyrîjafajoiCj-aLQ ■ojo;oioipioioio»oio:oroioio 10(0(0)0 io [oio loloioiojoloio loio

Copia
C  l ă j - E .  Î Q  fC 3  f o f c  f c f f G ’ C

Miglioriamo l’uomo 
rendendolo piu atto 
all’abnegazione col 
propagare le opere 

umanitarie e 
generöse.

C ir c o lo  P r o m o to r e  P a r te n o p e o  
GIAMEATTISTA vioo .

Litterario — Seientiflco — Industriale — Artis- 
tieo — TJmanitario.

Socceviamo i noştri 
simili coi consigli 

l’istruzione e l’edn- 
eatione ed in tutte 

Ie publiche calamitâ 
e in tempo di epi
demie e sventure.

Questo Circolo fondato in Napoli nel 1870 dal Comm . D om en ico  Ja cca rin o  allo scopo di promuovere rin- 
cremento e lo sviluppo delle Scienze, deHe Lettere, delle Industrie, delle Belle Arti, e delle Biblioteche Circolanti 
per V Istruzione e 1’ Educazione de’ detenuti nelle Carceri delle Provincie Meridionali, e delle Classi Lavoratrici > 
come anche per premiare le Opere umanitarie e virtuose si pregia conferire il Presente D iplom a da S ocio  P ro- 
te ttore  B en em erito  con M edaglia  d i onore , sezione L e tte ra r io—U m anitaria ,

A LL ’ EGREGIO SIGNORE CAVALIERE ZACCARIA PROF. ANTINESCU di PLOJESTI (RUMANIA).
Dato in N ap o li dalia Sede Sociale addi 29 Gennajo 1888. Registrato al Num. 489. Lettera A. Serie 5.

II Segretario Generale 
E n rico  B ottazzi ra. p .,

Pel Consiglio Direttivo 
Prof. Raffaele Sasso m. p. II Fondatore Presidente del Circolo 

C om m . D om en ico  Ja ccarin o  m.

L. S.
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prindere se înţelege a fi ca o încuragiare 
fraternă pentru fapte meritate umanitare şi 
de virtute, cum şi pentru Instrucţiune 
populară, după cum menţioneză Diplo
mele şi pe care aşi dori sâ le merit.

Nu şciu din a câruî iniţiativă s’a caü- 
sat a mi se face acesta onóre; dér le 
consider ca o încoragiare fraternă, spre j

a me îndemna şi pe viitoríü de a con
tinua pe acesta caile. Le-am publicat, nu 
pentru laudă, ci de a se introduce şi la 
noi în Románia totü mai múltú siste
mul de încoragiare spre a face bine, şi 
a se înoăldi si ânimile reci, nesimţitore, 
pentru nevoile semenilor noştrii, cari sunt 
infortunaţî.

rin n . i ni no n  u i. n ijiii. m  muri lusceu ui, ti untiî't tir un ti u m i ti ti m i n n  11 ti ti ti n tit tmti ti t. t  ue
B = ----- ^ 1 "
a m 
B  m 0 u m 
B  m

Copia Devoţiune alia Casa Savója.

Unione Operaja
delle Societă di Napoli

Portretele
Suveranilor

Italiei.

Bando alia Politica ed agii scioperi.

Umberto I.
M u tuo Soccorso e Fuori.

Marca
Cetăţii

Neapole

Umberto Margherita
II presente Diploma da Socio Protettore onorario se conferisce al SIGNOR PRO- 

FESSORE ZACCARIA CAVALIERE ANTINESCU, di Ploieşti (B egn o  di E um ania), 
perché altamente benemerito della popolare Istruzione nel detto regno 
tanto fraternamente unito all’ Italia, ed in segno di alta considerazione.

Dato dalia Sede Sociale in Napoli addi 29 Gennajo del 1888.

Marca
Italiei

L. S. L. S.

I I  Segretario  
Lnigi Anzelotti m. p.

Fratellanza e Heciproco Ajuto.

I I  P res idente G enerale  
Domenico Jaoearino m. p.

I Progresso Uraanitaria del lavoro.

„Romania litterara“ este o Societate i 
bine-venită, care s’a fondat în Anul 1887 j 
în Bucurescî, simţindu-se lipsa unei a- i 
semenea Societăţi. Ea are şi o Revistă j 
importantă din tóté punctele de vedere. |

Mi s’a fácnt onóre de a fi dorit în sînul 
ei. Fia ca ea sâ prospereze pe câmpul 
literariü cu abundenţă, spre cultura ti
nerime! pentru care este destinata :

1

S o c i e t a t e a .  I i  o  rn a  n i  a  L i t e r a r i ă .
Fondată în Anul 1887 în Bucurescî.

P rin  Sărguinţă Lum ină. D I P L O M Ă .  L u m in ă  p r in  Sărguinţă.

D-lă Zacharia Antinescu, abonat al Revistei „Romania literariă“ e proclamat M em bru  
de Onóre, drept adéncá recunoscinţă sprijinului moralü şi material ce ne-a dată în susţi
nerea Revistei, care e organul Societăţii.

Pentru care, pe baza votului Societăţii, avem distinsa onóre d’a vă învesti cu pre- 
sentul Actă.

Secretariă :Preşedinte :
Victor C. Badovici m. p.

No. 14l5.

Sigiliul
Comitetului

Central

— n r r r

Ioan Cătină m. p.
Astăcţî 10 Maiă 1887. Bucurescî.
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X X V I
O Sérbare centenariă interessantă. — în- 
ooragleri fraterne. — O Conferinţă publică 
în folosul săracilor.—Iar o ofrandă la Mu
zeul de la Lyoeü.— Congresul Studenţilor 
Universitari în Ploiesci — Compătimirea 
profundă şi durerosă pentru un sincerü 
Amică.— Jubileul de 25 Ani al Gymnasiu- 

lui din Ploiesci „Petru şi Paulă".

a "T" 1887, espirat, Duminecă,
(gr a avut loc înfrumosa cetate Chieti 

(Italia) serbarea primului Centenarii! al 
morţii marelui Economist Eerdinando 
Galiani, apotheosat ca un illustru fiii al 
acelei Cetăţi, inaugurându-se tot-d’-odată 
şi ridicarea unui bustü de memoriă în 
Piaţa: Largo Yezio.

La 11 ore a. m. în Piaţa „Vittorio Em
manuele“ eraü representate 27 Societăţi, 
între care gi Societatea academică „La 
Stella d’ Italia“ , apoi gcólele tehnice, e- 
lementare, de arte §i meserii, comitetul 
naţional gi comitetul Agrariü, tóté cu Ban- 
dierele lor spre a asista la acestă serbare.

Conductul plecă apoi spre „Largo Ye
zio,“ trecénd prin stradele principale care 
avéü un aspectu grandiosü; ferestrile gi 
balcónele eraü înbandierate gi pavoasate 
cu un mare gustă imaginabilă ; iar tri- 
colorile naţionale erau mişcate de véntü 
în mod majestosă. Tot Oragîul era în 
picióre.

In momentul când corpul choral al 
Cetăţii, acompaniat de musică, evocă 
memoria lui Galiano, se descoperi mo
numentul, gi apăru în formă de marmoră 
magnificul Bustă al bărbatului, care o- 
norâ acestă Patria nativă a sea, gi în- 
tréga Italiă, în fruntea Eăropei gi a lu- 
mei, electrisând tote ânimile.

Sindicul Cetăţii, Cavalerîul Cesare de 
Laurente, urcă tribuna gi în numele Muni
cipiului inaugurâ Bustul lui Eerdinando 
Galiani, priimind meritate aplause pen
tru Discursulă seă francă şi ornată.

După discursurile ţinute în numele co
mitetului serbâreî centenarii, de Cavale- 
riul Eilandro, de Prefectul Quarantotti, 
Preşedintele Institutului technică regală

Galiani, gi dupe al Cavaleriuluî Leonardo 
de Leonardi, Yice Preşedintele consiliu
lui Provincial, care fură frenetică aplau
date, urcă apoi tribuna Cavalerîul Raf- 
faele Tarantelli, Preşedintele Academiei 
„La Stella d’ Italia“ care luă cuvântul cel 
din urmă, gi vorbi în m ijlocu l unei tă
ceri profunde, în numele Secţiunilor din 
Spania, Francia gi România alle acestei 
Academii, gi în numele Alteţelor Lor re
gale : Maria gi Guy de Lusignan, Principi 
ai Cypruluî, Ierusalimului şi Armeniei, cu 
reşedinţa în Paris gi în al ordinului Ca
valerilor Ierosolomitenî, al cărora Mem
bru era gi Illustrul Galiani.

Eruditul Oratoră începe prin a spune, 
că scopul seă nu este de a descrie bril- 
lianta viăeţă a lui Galiani, ci de a sa
luta memoria lui sub bolta Ceriului, în 
numele Spaniei, Franciéi şi României, 
sorori latine, gi a strânge mâna Onora
bilului Sindacă (Primariă) al Cetăţii in 
numele ilustrului Comandore Dr. Giu
seppe Abascal, secretarîul Senatului spa
niol şi Primariă al Madridului, gi în nu
mele menţionatelor Secţiuni academice 
din Francia gi România, ce se vedă re
presentate pe Bandiéra sediului Central.

Şi dupe ce dedica câteva amintiri is
torice Peninsulei iberice gi anticei Lu
tetia Parisiorum, fie cărei în parte, ca 
participante cu spiritul la acestă serbare, 
apoi se esprimâ asupra României—prea 
iubitei sorori mai mici a Italiei gi a fra
ţilor ei din Vallea anticului Istru, ca răs
puns la Telegrama Preşedintelui Secţi
une! Române a Academiei „La Stella 
d’ Italia“ din Ploiesci— Representant ge
neral pentru România: D-l Zacharia Anti- 
nescu Professor, în modul urmetoiiă: 
„Din Moldova, Yalachia şi Dobrogea, 
anticile Dacii gi Sciţia, care a fost cuce
rite de democraticul Imperatore Traian, 
gi transformate împreună în Provinciă 
romana, unde în Anul 106 dupe Christ, el 
însuşi trimise un mare numără de Co
lonii din Roma, spre a implanta mai 
bine Stindardulă temută al stâncei Ca- 
pitoline; din moderna România, <Jică, 
care are sânge gi cugetare latină gi cea 
mai vastă Secţiune a Academiei „Stella 
d’ Italia“ de acolo, ne sosi o salutare în a-
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| mintirea lui Ferdinando Galiani, în nu- 
i mele tuturor acelor confraţi ai noştrii 
j din Vallea Dunărei, cari făcui parte din 

acéstá Instituţiune sacrată numelui Pa
triei nóstre“ .

„Acea Naţiune în cjiua de. 18 Septem- 
bre trecut, pe ţermurii Mârei Negre, în 

i miculă Oraşiă al Constanţei, Vechiul 
Torni, unde urgia Imperatorelui August 
a ţinut în exiliă pe Publiu Ovidiii Na- 
sone, ridica acestui Poeţii, mort acolo,

| o statuă de bronzü, spre dovadă eternă- 
a frăţiei, ce unesce Romania cu Italia, 
în îmbrăţişarea forţei şi geniului latinii

„Acest faptă ne legă şi mai mult de 
; acel popor, care progreseză atât de mân

dru în literatură, sciinţe şi în politică 
între destinele şi progressele epoceî mo
derne ; şi salutarea ce vi-o daă eă în nu
mele acelor Collegi, de la Ploesci şi Bu- 
curescî, trecând preste Constanţa, ne a- 
duse şi sărutul spiritului lui Ovidiă, a 
marelui Cetăţenii din Sulmona pe frun
tea lui Galiano al nostru“ .—

La terminarea acestui fragment din 
Discurs, Adunarea prorupse în aplause 
frenetice strigând : Viva Italia! Viva 
Romania!.

Frumosul Discurs tipărit în multe E- 
! semplare se distribui poporului adunat.

Sóra tote pieţele şi stradele eraă ani- 
, mate la illuminaţiunea cu lumină elec- 
; trică, şi solemnitatea se termina printr’o 
| representaţiune theatrală de ocasiune, şi 
i printr’un banchet somptuosă, la care A- 

cademicul Poetă Federigo Marisi citi o 
frumosă inspiraţiune poetică, în memoria 
lui Galiano, şi unde se ridicâ şi un to
ast pentru prosperitatea României şi tri
miterea unui salută fraternă, descenden- 

i ţilor lui Traîan din vallea Dunărei.

„Nu vom duce cu noi din lumea acésta, 
şi nu vom găsi acolo sus de cât numai 
aceia ce vom fi dat aici". Astfel se es- 
primâ Camille Bettaigne asupra mormân
tului lui Charles Gounod, mare compo- 
sitoră.

Iarna Anului 1888 fu forte aspră pen
tru cei lipsiţi de lemne şi de celle ne- 
cessariî. Aşîă fi dorit a ajuta pe neno
rociţi, sâ daă ceva aici, ca sâ găsesc şi

j eă ceva colo sus; dér raiqlílócele pecu
niare nu mă favora ca pe alţii cari aă, 
şi nu vor sâ dea. M’am hotărât dér a da 
din ceia ce amü. Am publicat un Anunciă 
pentru o Conferinţă publică, al câruîa 
venit sâ serve în ajutorîul săracilor din 
Oraşiă ce nu aă lemne de încălzit, mai 
cu séma câ se apropie sărbătorile învierii 
Domnului.

Astfeliă am decis ’-ijiăa de 13 Marte 
pentru ţinerea Conferinţei, al câreia titlu 
a fost: Missiunea femeii pe păment şi fe
meile celebre din anticitate.

Conferinţa s’a ţinut în salonul teatrului 
de la „Grand-Hotel“ . Am avut fericirea 
ca Apelul meă să afle Echo în sufletele 
nobile alle Dómuelor şi Domnilor Plo- 
escenî, cari aă asistată, plătind biletele 
de intrare şi trimiţând offrande ca celle 
următore: *)

Resultatul produs prin conferinţa mea 
se póte vedea în urmâtoriui Prescript- 
Verbal:

Preseript- Verbal.
Ast.âdi la 3 Aprilie 1888, D-lă Zaeharia 

Antinescu, Professorul, fácéndu-ne önére 
de a ne învita spre a controla comptul 
Conferinţei ţinute de D-sa la 13 Marte 
a. c. în Sala theatruluî de ia Grand-Ho- 
tel, în folosul săracilor din Oraşiă, după 
propria sea iniţiativă, şi cercetând Ta
bloul presentat, în care se coprinde ve
nitul şi cheltuielile Conferinţei, am con
statat celle ce urméza :

Venitul.
Billete de intrare s’aă confecţionat spre 

acest scopă un numără de 600.—
Dintr’acestea s’aă trimis pe Poştă a- 

dresate şi închise în Plicuri prin Oraşiă

Domnule Antinescu!
*) Fiind forte mişcată de frumósa iniţiativă 

care aţi bine-voit a lua în folosul săracilor, vă rog 
dér de a priimi şi din partea mea acésta mică 
offrandă de 20 Lei.

Cu totă stima 
S o p h i e  K rgas.

11 Marte 1888.
NB. A plătit, şi stimabilul D-n Anton A. Árion 

cu generositate Billetul séü, ca offrandă, cu 11 
Lei. Amabililor Donatori, mulţumiri cordiale.

Z. A.
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la Familii câte 2 Bilete de nu Leü fie
care : ................................... 443 Bilete

Vândute din mâna şi pe la 
Librării................................... 57 „

Totală . . 500 Bilete
Din acestă sumă de Bilete 

au fost înapoiate . . . . 93 „
care scaclându-se rămân . 407 „

Mal sunt încă ne-încasate 
care se scadă......................... 64 „

Din Billete a 1 Leă venitul 
nettă până astăzi este . . 343 Lei

Se adaogă offrandele vo- 
lontarii................................... 31 „

Suma totală . . 374 Lei

Chcltueli.
Lei B .

1. Pentru salonul theatrului
nu s’a plătit nimică, bine-voind 
D-lü Christache Enciulescu a ’lă 
da gratis pentru acest scopü phi- 
lantropicü..................................— —

2. Hârtia necesariâ pentru Bil-
lete şi alte tipărituri s’a dat 
gratis de D-lă Libraríű Gr. Cárján — —

3. Tipărirea Billetelor, afişelor
gi altor tipărituri s’a făcut gratis 
de D-lü Typographü Dimitrie 
Drăghicânu................................. — —

4. Mârci poştale 222 a 5 bani
pentru trimiterea în Oraşiu a 
Billetelor închise în Plicuri spre 
siguranţă........................ , . . 1 1  10

5. Mârci poştale 222 a 3 bani 
pentru trimiterea în plicuri des
chise a Anunciuluî (Formaţii 
mică) în ajunul »jllleî Conferinţei 
spre amintirea D-lor şi D-lor ce
aü cumpărat Billete.................. 6 66

6-lea. P l ic u r i ....................... 3 —
Tóté cheltuelile Lei . . 20 76

Besumatü:
Venitul total din Billete gi 

Offrande.............................. Lei 374 - —
Cheltuielile ce se scadă „ 20 76

Venitul nettă Lei 353 b. 24
Care se va împărţi de D-lă Conferen- 

ţiaxiii cellor ce merita ajutoriă.

Spre constatarea adevărului am sub
scrisă.

G. Cárján m. p . ; I. G. Stroiescu m. p . ; I. I. 
Romanescu m. p.

NB. Surda de susă am distribuit’o în
sumi, mergând cu sania prin oragiă, fiind 
zăpadă multă, din Lista ce ’ml forma- 

1 sem, atât din Lista Primăriei după care 
împarte milă lunară la văduve gi nepu- 

| tincîoşi, câtă gi după informaţiunile luate 
de mine personal, unde am văţjut câ este 
trebuinţă de ajutoră. Mî-am împlinit do
rinţa, graţiă generóselor persóne din 0 - 
ragiă ce ’mî-a făcut onóre de a asista la 
Conferinţă, fie-care cu obolul seu.

Z. A.

Beîntorcându-mă acasă de la Carlsbad, 
am trimis Directorului Lyceului nostru 
D. I. I. Bomanescu Adresa următore, 
împreună cu celle coprinse întrensa : 

Ploîesci în Novembre 1888.
D-le D ire cto re  I

Cu oeasiunea mergerii mele în Anul 
trecut 1887 la Bâile de la Carlsbad în 
Bohemia, între alte obiecte, demne de a 
fi văzute, ’mi-attrasu atenţiunea gi urmă- 
tórela obiecte, pe care încă de acolo le- 
am destinat pentru Museul nostru din 
Ploîesci şi anume :

1  O bucată de cojă de natură mine
rală, curăţită de pe tubul principal de 
metal al sursei „Sprudel“ din mijîlocul 
Basinuluî, a câreî apă naturală ferbinte 
de 59L B, sare în susă prin mijîlocul a- 
burilor ferbinţi, la o înălţime de 2 metri 
cu o forţă forte mare. Acesta sursă a- 
runcă afară 371,5 hectolitri apă ferbinte 
pe 4b care conţine în sine proporţional: 
Sulfat de Potassă. . . 1,2564 grame.
Sulfat de Sodă . . . .  18,2160 —
Chlorură de Natron . . 7,9156 —
Carbonadă de Sodă . . 10,4693 —

,, de Caiciă. , 2,2870 —
„ de Magnesiă. 0,9523 —
„ de Strontian. 0,0061 —
,, de fer oxydat 0,0215 —
„ de acid man-

ganer oxydat. 0,0046 —
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Phosphat de Alumin. . 0,0030 grame.
„ de Calciü . . 0,0015 —

Acid fluid de Calciu. . 0,0276 —
t íi l ic e .........................  . 0,5590 ■—

Părţile fixe în total . 41,7099 
Acid carbonicii liberii . 5,8670

Aceste pârţi constitutive alle apex se 
íncrustézá pe tubul de ferii în grosimea 
alăturatei bucăţi în timpii de 4 luni, când 
apoi se curăţă sub priveghierea Ingine
rului general, care, după cererea mea, 
avu gelitileţa de a ’mi cifei'i acesta bu
cată preciósa.

Acestă apă din sursa principală „Spru
del“, să bea numai după ordonanţa Doc- 
toriloră locali, şi care se offeră pacien
ţilor în modul ce se vede pe micul Ta
blou oe allătur pe lângă acesta.

2. Doue buchete încrustate : unul de 
flori şi altul de spice de grâu. Apa men
ţionată din „Sprudel“ posedă qualitatea, 
ca ori-ce obiecte impassibile, precum : 
lemnü, vase de luth, chiar pârţi tari de 
la plante g. a., le îmbracă cu o crustă 
(cójá) petrificată de colóre galbenă, care 
consistă în cea mai mare parte din Calciu 
şi puţin păment siliciosü ; colórea gal- 
bină provine de la partea feruginosă ce 
conţine apa.

3. Doue bucâţi de petre minerale. A- 
cestea de la Carlsbad.

Pe lângă acestea mai adaogü obiec
tele următore :

4. 0  bucată păment petrificat galbin, 
de mărimea unei cutióre de céiü, la am
bele pârţi estreme de sus şi de jos gar
nisită cu mai multe foiţe albe', ca nişte 
straturi supra-puse între eile.

5. Un peptariü de ferü, partea de la 
peptü, aflat în pământii de un Călugăr 
la Sinaia, gi care acum este în posessiu- 
nea mea prin cumpărare.

6 . Un Iatagan vechiü; gi
7. Un Port-Cartugiă oriental, cusut cu 

firii, forte vechiü.
Aceste obiecte, Domnule Director, le 

offeră Muzeului de la Lyceul din Oraşîul 
nostru, spre a se trece în zestrea Mu
zeului gi a se conserva pentru totd’auna 
ca Suvenir din partea mea, gi ca semnă 
de recunoscinţă Lyceului, în care toţi 
fiii mei gi-aă priimit Instrucţiunea gi E-

ducaţiunea de la Domnii ProfessorI pre
cedenţi gi actuali, şi sub neobosita D-v. 
Direcţiune înţeleptă

Priimiţî, ve rogă, D-le Director, încre
dinţarea despre deosebita stimă gi con- 
sideraţiune ce ve conservă.

Zacharia Antinescu.
D-séle D-luî Ión I. Romanescu, Di

rector al Lyceului local.

Dilele de 5, 6 , 7 gi 8 Septembre 1889 
aă fost pentru Ploiesci dilié de Serba- 
tóre. Aă avut loc Congresul Studenţilor 
universitari, speranţa ţerreî.

Cu trenul de Dimineţă la 5 Septembre 
aă sosit la Gară mai întâi studenţii uni
versitari din Iaşi gi apoi cei de la Bucu- 
rescî, cu cari se intruniră.

Prefectul Judeţului D-lü D-r N. Garo- 
flid i-aă întâmpinat cu o salutare, spu- 
indu-le câ, Cetatea Ploiesci i priimesce 
cu braţele deschise, urându-le „bună ve
nire“ .

Un Domnă student de la Iaşi mulţu- 
mesce pentru priimirea ce li se face în 
Cetatea liberalismului.

D-lă Primariă Temelie Dinescu prin 
câte-va cuvinte salută Bună-venirea tine- 
rimeî universitare, fala presentuluî gi spe
ranţa viitorului acestei ţerrî.

Dupe acesta am rostit următorea Po
emă, dedicată junimei universitare, înti
tulată :

y  O C E A  UNUI B E T R Â N ,

La noi e putred merül 
Şi tot ce se sperézá sunt sîmburi! din elü.

A. Murâşianu.

^^/alutare di manosă, salutare (|i dorită,
Te salut cu bucuriă, cad, în fine ai sosit,

Ca să vé<}ü în Urbea nostră pe junimea mult iubită,
S’o salut cu-affecţiune şi sâ-i dicü : „Bine-aî venit!*4

Că-astâdi Oltul şi Şiretul, Jiiülű, Argeşîul şi Prutul
într’un murmură ce mă’ncântă ei aici se întâlnescă,

Şi cu undele lor limpedi vinö acumü sâ-şi dea sărutul 
Lângă Prahova modestă în amorul lorü frăţcscu.

Şi d’acâstă întâlnire totu Ploiesciul e’n picidre,
Flamurile tricolore fâlfăiă sburând în véntü ;

Tot poporul este vesel, câcî e di de sărbătore 
Şi de multă bucuriă el n’atinge de păment.
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A4* junimea stúdiósa, flórea ţârrei mult iubite 
în cetatea Libertăţii sâ s’adune a voit,

Sâ desbată viitoriul, cu ideile’ntrunite:
Idei mari şi salutarii pentru scopul lor dorit.

Aici brava tinerime a voit sâ celebreze
Memorabila sârbare a congresului de ju n i;

Aü venit sâ vedă locuri, unde faptele viteze
In trecut ’şi-avură locul prin heroi şi prin tribuni.

Décá văile şi munţii ar putea ca să vorbéscá
Adi ne-ar spune ce păţiră p’aici ori-care păgânii;

Ba ne-ar spune chiar Carpaţiî, cum prin spada romănâscă 
Curgéü undele de sânge prin Telégenul bétranü.

P’aste câmpii gloriose résunaü odíníórá
Buciumile şi trompetta a pletoşilor Plăieşî,

Câci aici l’era comanda şioimilor, ce pe sus sboră,
Aî lui Mircea cu tari braţe de sub albele cămeşi.

Aici oştile române priimiră jurământul
Sub Michaiü, spre a străbate preste vârful Carpatin;

Aici Matheiü Bassarabul, Anton Vodă şi-Iâă avântul,
Şi înalţă Temple sânte pentru cultul cel divină.

Stégurile gloriose p’aici le scuturaü vântul,
Şi săgeţile prin aeră fulgerau pe inemicü ;

D’alle smeilor copite se cutremura pământul;
Focü şi sabiă’n tot locul era semnul de voinică.

De aici pleca lozinca preste tabăra frăţâscă.
Şi ca printr’un íirö electrică era ver-care animat;

Mircea, Michaiü, geniu mare, mari în Ţârra romănâscă, 
Ei aceste Plaiuri grase Ploieştenilor le*aü dat.

Şi urmaşii lor de astă4i cu o sacră animare 
Conservă ’n pept vitejia moştenită de la ei;

Câte lupte Ploieştenii cei bătrâni; cu braţul tare,
N’a avut, şi ei pe tote le-aü bravat ca nişte L ei!!

Simbriaşii din Zavera vrură sâ între’n Cetate,
Sâ dea iuruşm prin familii şi sâ ’ncâp’ apoi la ja fű .

Ploieştenii le răspunse: „de mâncat vă dam bucate,
Iar de-’ţl năvăli cu forţa nu s’alege de voi prafu“.

Şi vitejii Eteriei o plecară înainte
Umiliţi, câci Orăşenii toţi eraü un corpü, uniţi;

Câci Unirea face forţa cetăţenilor cu minte,
Şi*a lor voce e un trăsnet şi voinţa-i facü vestiţi. —

Altă dată Ploieştenii mai avură o ispită,}
Când un Prinţ Muruzü voise a-î desproprietări;

Şi atunci, cu micü cu mare, Cetăţenii se agită 
Şi p’ascuns Fanariotul p’o portiţă o tuli.

Şi-alte multe tentative Ploiescenii suferiră,
Dér pe tóté le învinse înarmaţi cu dreptul lo r ;

Câ’n cetatea Libertăţii, Libertatea i umbriră,
Şi-astădi ea stă înălţată, şi-adorată de poporü.—

Aicea în Urbea nostră, în Cetatea Libertăţii,
Póte-orí-cine sâ s’aşe4e, sâ trăiâscă liniscit;

Cinste el numai sâ aibă în sensul fraternităţii,
Sâ iubâscă mult labórea şi va trăi mulţumit.—

E fertil Judeţă de munte Prahova ce ne nutresce;
Ceres varsă cu-abundanţă muncitorului profit;

Şi podgoria ’şi dâ fructul ce pe omű ílü veselesce;
Munţii gemu de minerale, sare, petră de granit.

Délul-Mare ne dâ vinul şi Slănicul alba sare;
Păcureţiî petroleul, Fabricile să ’nmulţescfi ;

Industria, Commerciü, Arte şi Staţiuni balneare
Are adi Judeţul nostru pentru omeni ce muncesc.

Iar pădurile immense cu tulpine seculare
Ce ornâză munţii noştrii cu verdură minunat,

Dau destule victuale vănătorului pe care
Passiunea ílü împinge spre plăcutu-i resultat.

E frumos Judeţul nostru plinü e de locaşiuri sânte: 
Mărgineni, Mislea, Tergşorul ce serviră de ’ntăriri 

In resbelle cu duşmanii; tóte-aceste monumente 
Le-apäraü braţe române d’ alle bravelor oştiri.

Şi Sinaia ’ncântătore cu-ai ei munţi ce-o încongîoră,
Cu-ai ei bradi ce-o adumbresce şi sâ ’nalţâ pân la nüoi'ij 

Cu-al ei Peleşib ce murmură, cu’n Castel ca o fecîoră,
Ea atrage ca magnetul pe ori-ce visitatori.

Ea e Trianonul nostru, e Versaillul Capitalei,
Renăscut ca un Fenice din cenuşe printre stânci;

Unde Ecoul râsună ca unü Corü al Cathedralei,
Şi-unde Doinele se’nalţă de prin vâiîe adânci.—

Iată ce-i judeţul nostru, Voi, a României flore,
Cu modesta-î Capitala, ce a-ţi dorit s’o visitaţi;

Ea cu braţele deschise vâ priimesce cu amóre,
Câci voi sunteţi fala ţârreî, viitorii Mecenaţî.

Voi odrasle preţiose din tulpina cea betrână,
Ce-aţî voit prin Întrunire a ’ngriji de viitoriü;

Bine aţi venit în Cetate, c ’aveţi animă română.
Avantguardâa României, flori frumóse din popor!

Veţi găsi în centrul Urbei un focariü plin de lumină :
Este al Minervel templu ce mulţi juni a'n coronat;

Veţi găsi o Deitate ce sta süsü ca o Regină:
E Statua Libertăţii ce pe toţi ne-a deşteptat. j

Veţi parcura Bulevardul ce-i simbol de prosperare; ,
Veţi vedea temple divine semn de simţiment moral. ! 

Tóte-acestea ’su elemente care tindü la progresare i
Dup’al secolului spirit ce*i al nostru ideal.

Iară mai pre sus de tóté, scumpi copii ai României, i
Veţi afla animi deschise şi ’n pepturi amor frăţescâ, j 

Care aclí ve ’mbrăţişâză cu căldura bucuriei, i
Ce o simte tot Oraşiul când acum vé íntálnescü. i

Voi toţi aparţineţi ţerrei şi ţârra-aparţine voué; ;
Mama nostră România este una pentru to ţi: !

Ea pe toţi egal iubesce, preste toţi ceriul dâ rouâ;
Toţi copil al scumpei Patrii, ai lui Traian strănepoţi.

Viitoriul e allü vostru—şi o 4icu a’sta cu fală,— i
Avantgarda României voi sunteţi neapărat; j

Faceţi România mare prin cultură şi morală,
Câci acestea tot d’auna pe popóre-a înălţată.
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I Sa nu treceţi cu vederea plaga inactivităţii,
Decadenţa în moravuri róde ’n corpul social;

Voî grăbiţi cu forţă jună prin morala Libertăţii 
A popri fatalitatea de la scopul ei real.

Faceţi-vS zidü puternicü, nu lăsaţi să se strecóre 
Râul-’n şirurile vóstre pentru*al vostru viituriü;

Fiţi spre fericirea ţerrei, sentinella vegbiătore,
Şi-i preparaţi viitorul care e al tuturorü.!

Astăzi totă lumea scie că exist’o Romăniă;
Lăngă Sena sboră falnicü tricolorul arborat; *)

Totă lumea îlu admiră ; e a vóstra détoriá
D’al transmitte mai departe spre a fi el respectat.

Noi, bătrânele tulpine privind nobila mişcare 
Ce voi, tinere odrasle, voiţi a reálisa,

Sângele ni să ’nferbântă spre a vostră admirare 
Şi-alle vóstre nobili fapte pe voi va eterniza.

Şi acuma când poporul vé aştâptă cu dorinţă 
Pe voi nobilă junime, în Oraşiul lui iubită.

Sâ-şi arate bucuria pentru nobila tendinţă,
Şi eu cu bătrâna’mi voce vă salutu: „Bine-aţî venit!“

Zacharia Antinescu.

j Un alt D. student universitar, luând 
cuvântul, a mulţumit apoi de onórea ce 
li se face cu acâstă priimire.

De la gara formându-se cortegiul, cu 
musica Regimentului Dorobanţilor lo
cali înainte, a pornit cn Membrii Socie
tăţii „Viitorîul“ cu drapelul, învăţătorii 
şcolelor rurale veniţi aici pentru confe
rinţe, Elevii şcolelor primare cu drape
lele lor şi apoi studenţii universitari în 
numérü de vr’o 200, a mersă la Biserica 
sf. Vineri, unde corul vocal a intonat 
imnuri şi după servirea unui Te-Deum,

; Părintele Protopop Mib. Pârvulescu a 
j  ţinut studenţilor universitari un Discurs 

I  care se termină cu cuvintele: „Dumne
zeu ve privesce, Biserica vă binecuvin- 
teză şi România ve aşteptă“ .

De la Biserică a defilat pe dinaintea 
| statuei Libertăţii, mergând fie care pe la 

hotelurile şi casele particulare ce li se 
! preparase spre locuinţă.
| întrunirea Studenţilor s7a făcut în sala 

cea mare de josă a Lyceuluî, sub Pre- 
şedinţa D-lui Nicolaă, student de la Lit- 

| tere. S’a ţinut apoi o Disertaţiune de 
D-l Lateşiă asupra „Geniului şi Nebu
niei“ ; iar în diăa a doăa o altă Diserta-

*) Alusiune la secţiunea română de la Exposiţia Uni
versală din Paris.

ţiune de D-l Leon Grigorescu, despre 
„Democraţia“ , iar în sera ultimei co
muna Ploescilor a dat studenţilor univer
sitari un mare şi frumos Banchet de 300 
talere, în sala de la Grand-Hotel, la care 
pe lângă studenţi a fost invitaţi de D-l 
Primarîă şt alţii dintre Cetăţenii distinşi 
din comună, la care am participat şi eü.

In şedinţa dintăiă am dat Preşedin
telui Congresului Adresa următore din 
parte’mî, pe lângă care am anexat 400 
foi volante tipărite cu Poesia precedentă, 
spre a se distribui D-lor studenţi şi pu
blicului asistent, între applause.—

Domnule Preşedintei
Salutarea cu care am avut mulţumirea 

şi bucuria de a vé întâmpina la Gară 
cu ocasiunea sosire! D-v. în Oraşul nos
tru la 5 alle curentei, am destinat’o spre 
a o publica, ca Dedicaţiune scumpei ju 
nimi stúdiósé universitare române, adu
nată în congresă, pe care aveţi distinsa 
onóre de a ’lă presida.

Voind însă a dovedi, cât de mult îu- 
bescă bătrânii pe tineri, cari sunt florea 
naţiunei, am onóre de a vé pune la dis- 
posiţiune 400 Exemplare din Poema în 
questiune, rugându-vă de a face sâ se 
distribue DD-lor Membrii ai Congresu
lui, ca semnă de perfectă affeoţiune din 
Partea Subscrisului.

Z. Antinescu
D-séle

D-lui Preşedinte al Congresului junimei 
universitare române din Ploesci.

Când vedi pe un părinte încă tânără 
şi care din fericire ’ţi este şi amică sin
cer şi devotat, că perde pe unica sea fiică, 
după ce mai nainte perduse pe demna 
sea soţia jună, şi este îndoăit desolat cu 
ochii plini de lacrami, cine póte a fi a- 
tât de împetrit la ânimă în cât sâ nu 
cornpátimésca de posiţiunea sea şi a nu 
simţi aceiaşi durere ce consumă pe A- 
micul seă ?.

A perde pe Soţia şi unica Fiică şi a 
râmânea singură în lume numai cu o 
venerabilă Mamă bătrână, este o per- 
dere sfăşietore de ânimă.

20,395 26
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Pătrunsă de acésta durere şi mult emo- j 
ţionat de tristulă tabloă ce mi se pre- j 
sintâ înaintea ochilor, asistând în bise- j 
rica la serviciul funebru, ce se fâcea lângâ 
sicriul inocentei fiice Steliana, unica fiică 
a D-lui Ión Gr. Stroiescu, îd etate numai 
de 11 Ani, acoperit cu flori şi încongiu- j 
rat de conşcolarele îmbrăcate în albă, j 
am citit, cu lacrămile în ochi, urmétórea j 
Elegia în «Jiăa de 21 Octobre 1889.

E  L  E  G  I Ä.

j?
dintre flori şi ’ntre verdétá stâ o flore veştejită

De tomnaticul vént rece, sub un negru baldachin;
Stâ întinsă, nemişcată, floricica mult Iubită,

Ce-a atins’o mâna morţii cu mortalul ei venin.

Era flore ’mbobocită ce-aştepta sâ înflorescă
Ca o Roşă în grădină, sub al térrel ceriü senin,

S’o admire cine-o vede; totă lumea s’o privésca
Şi nici vântul sa n’o-atingă, fiind mare al el destin.

Dérá vântul cel de tomna cu suflarea lui cea rece 
P ’astă flore minunată repede o’ngăibini;

Şi-alle ei foiţe scumpe, în numér de unspredece 
Elle-acum se scuturară şi viOâţa-i sâ sfârşi.

Cumö se chíamá-acéstá flore ce-o jelim noi cu durere ?
A’stă jună floricică ce dispare ne-aşteptat!

Al ei nume*î Steliana, nume gingaşiă de plăcere;
A ei Mamă este ’n ceriuri şi-al ei Tată-i întristat.

Ea crescea bine ’ngrijită de iubitul ei părinte ;
Sinul Mamei ílü perdnse, dér nimica nu-i lipsea:

Nici Iubire, nici tandreţă; şi paternele-i cuvinte 
Era balsam de viüétá ce-î nutrea fiinţa sea.

Ea în Şc0lâ ca Elevă era fiică diligentă,
Sâ silea s’ajungă-acolo unde Tatăl ei dorea;

Modestia şi prudenţa, conduita-i inocentă 
O făcea a fi Iubită de toţi ce o cunoscea.

Cursul ei de ’nvăţătură ce ’ncepu ca sâ’lă urmeze 
In Clasă superiorâ, o coronă-i prepara; 

însă mórtea-i fu obstacol ca să nu se premieze,
Ba-i sfărîmâ şi corona pe care o merita.

Astfeliü mórtea, ea nu cruţă nici p’o mică floricică 
Ce vrea sâ se desvolteze aicea josü pe pământ:

Şi-apoi ce rSü făcu ’n lume a’stă creatură mică 
De-o aruncă fâră milă, fâră milă în mormânt ?!

Iată dér ce este lumea cu totala ei frumăseţe :
E un visă ce iute trece; e un fumü ce sboră ’n vent 5 

E mai bine dér a crede câ averi şi tinereţe
Nu sunt eile alle nóstre şi n’avem nici un cuvânt.

Lumea este rîu de lacrămi; lumea este neodihnă ;
Viüéfa-í scurtă, nesciută, nu-i nimica stătătorifi;

Fapta bună este totul; cine vrea viüéta lină 
Sâ urmeze şi sâ facă ce vrea bunul Creator.

Priviţi flórea ce dispare sub pământ pentru veciă,
E tabloul ce ne-arată o fiinţă în sicriű;

Ea fu jună şi iubită, pânâ eri ea era viüé
Şi acuma al ei suflet sboră ’n ceriul azuriü.

Ea sâ ’nalfă süsü spre stelle, Stelişiora cea gentilă,
Şi spre Tatăl ei privesce cum o plânge ne’ncetat:

„Tată! A(ţi îţi Adio, nu mai pîânge-aşia cu milă,
Sumü ferice’n a mea caile, mă duc, Mama m’a chemat.

Steliana ta iubită, fiică recunoscătore,
Ea va ruga Creatorul ca sâ-ţî fiă protector,

Cum mi-aî fost mie în lume, cât eü am trăit sub sőre.
Şi în braţe de părinte ; Tată—Adio, acum sborü !“ —

—Şi tu Mama mea bătrână, ce ai ţinut locul de Mamă,
Nu mai plânge, fost-am flore şi mórtea m’a veştejit;

Tu scii bine ce e lumea! Anii tei sâ tinü în sémá;
Eü sborü şi îţi lasü Adio, mult pe mine m’ai iubit.

—..Şi voi scumpe Profesore, ce’miaţi dat Instrucţiune, 
Priimiti recunoscinţă cu caie ve dätorescü;

Eú vă dicü astădi, Adio, ’mi aţi dat Educaţiune
întocmai ca nişte Mame, eü acum vă pârăsescu ti;

Iar voi, drage Surióre, alle melle Conşcolare
Cu care luam sciinţe când în Şcolă studiamü,

Şi când acum împrejuru*mî voi staţi triste ’n lăcrămare 
Astădi pleeü, vă 4*cü, Adio, mult pe voi eü vă íubémü.

„Cu regretul meü în suflet astădi sbor la veciniciă,
Mă despart de voi acuma pentru ’n timp ce-i infinit;

Voi însă fiţi diligente ca să faceţi bucuriă
Părinţilor voştri cari vé iubescü şi v’aü iubit!“

„Astădi sbor la nemurire dintr’o lume trecétóre,
Acolo unde mă chiamă marele ei Creator;

Pleeü, Adio, vâî şi délurí, şi voi toţi cei de sub sóre, 
Pleeü, c’ aicea nu-I nimica ca să fiă stätätorü“.

„Şi voi frunze ’ngălbinite ce aţi fost de vántü atinse, 
De-alle tőmnél aspre vânturi vé vé4ü cădend la păment

Fost-am flore jună şi eü, acum viüéta mi se stinse 
Şi fiinţa’mî pămentâscă acum intră în mormânt

* * *
[sântul sóre,

Dér, . . tăcere 5 . . . . s’áudü glasuri süsü spre nüori, spre 
Ascultaţi . . .  ce o să fiă ? ! A ! sunt glasuri îngeresel!

Ascultaţi . . . dér sciţi ce este? E în Ceriuri sărbătore, 
Câci Stroiescu Steliana sbórá ’n sferele ceresci!

Este dulce pentru un om bătrânii a 
descrie fapte din trecut, la care a luat 
parte activă pentru binele comunü.

Nici cu argint nici cu aurii nu se póte 
recompensa orî-ce om consciincíosü §i 
de ânimă, când vede cu ochii ceia ce o- 
dinioră era numai o ideiă, acum vede o 
realitate.

Este o mare recompensă morală vă- 
(Jéndu-se cineva îutr’un Palat al Muselor,
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în acel locü, unde înainte cu 25 Anî 
stetea pe nisce movile de pământ scosü 
din gîanţurile unde se puse temelia a- 
celul Palat.

Momentele în care cugeta la timpul 
! trecut de 25 Ani gi la fasele petrecute,
| sínt momente în care omul se simte câ 
j întineresce.
; Şi la acesta mulţumire suflelescă a 

mea, Dv. prea iubiţii mei Cetăţeni şi Cetă
ţeni Ploescene, cum şi alţi buni Români 
şi Române, din totă ţerra, sunteţi pâr
ghiile care aţi voit a se ridica în PJoiesci 
un Edificiü măreţii, numită Gymnasiul 
„Petru gi Paul“ : un focariă de lumină 

|| pentru generaţiunile presinte gi viitóre 
ij alle Oragiuluî gi Judeţului nostru, 
j; Asemenea unei „Nunte de Argint“ sâ 
; serbeză astăzi după 25 Anî, Contactul de j 
! progresă între Edificiul .Gymnasiului gi 
! contribuitorii lu i; între Professor! gi E- j 
i levi; între voinţa şi realisarea unei idei i 
| sublime şi realitatea spre folosul comun, 
i Este vorba despre a X X Y -a  aniver- |
| sare de la înfiinţarea Lyceuluî „Sf. Petru j 
I gi Paul" din Plolescî. j
I La 3 Novembre 1889 s’a serbat acesta j 
| aniversare cu totă solemnitatea. Toţi, | 
l Professorii în corpore d’împreună cu E- i j  
| levii gi Elevele Şcolelor din Oragiă ple- j j  

când de la Lyceă cu Drapelele gi cu mu- j j

sica, a mersă prin mai multe strade la 
Biserica sf. Vineri, unde s’a officiat un 
Te-Deum de Archiereul Calistrat cu Pro- 
toereul Judeţului. La acesta serbare a 
luat parte D. Odobescu, Profesor Uni
versitar, Membru al Academiei gi dele
gat al Ministeriuluî Instrucţiune! publice, 
Prefectul Judeţului Dr. N. Garoflid, Pre
şedintele comissiuneî interimare, Filip 
Corlătescu gi alte notabilităţi.

După terminarea serviciului divină, 
toţi asistenţii aă mers la Lyceă, unde 
în sala cea mare de jos, după intonarea 
imnului latinităţii „Latina Gintă“ de 
câtre corul ceremonial al Oragiuluî. D-lă 
I. I. Romanescu a citit un Discurs is
toric, dând séma despre mersul progres- 
sivă al învăţământului îu Judeţul Pra
hova gi despre fondarea Lyceuluî.

D-lă Odobescu luând apoi cuvântul a 
răspuns, vorbind despre folósele învăţă
mântului, terminând cuvântarea sea pa
triotică cu cel mai înfocat entusiasm ce 
electrizâ tot auditoriul.

Apoi D. Prefect Garoflid rosti un cu
vânt, care,“ca fiă al Şcolelor din Ploîesci, j 
se bucurâ a lua parte la acestă solem- | 
nitate.

Apoi am citit eă următorea Odă oca- 
sională întitulată :

DUPÉ D0ÜÉ ZECI ŞI CINCI DE ANI.

4» recu un quart de secol din secolul presinte, 
Şi timpul care sboră se pare-a fi fost erî; 

Era acea Epocă, pe cât ’mi aducă aminte,
O Epocă de aurii ce ’ţî procura plăceri.

Era mişcare sacră ce omul cu simţire
O priimea tot mândru ori-când se presenta ; 

Currentul era forte, simţei o fericire
Vécjénd a lui tendinţă, pe omix a ’lü deştepta.

Era în atmospheră currentul propăşire!
Şi ’n pepturi era focul ce totul anima ;

Devisa fle-câruî era a înfrăţirei,
Şi luminarea ţărreî poporul esprima.

Şi ce erau acele frumóse simţimente ?
De unde s’ aprinsese atât patriotism '!

Era resuvenirea a faptelor curente
D’ai lor părinţi urmate, lipsiţi de egoismű.



Scânteia s’ aprinsese şi devenisse fiammá,
Cetatea, micii cu mare, eram electrizaţi ;

A lumina poporul avémü toţi ca programmá, 
D’acéstá fapta mare eram toţi animaţi.

Şi printr’o inspirare ce ne dădu momentul 
Propusserăm cu toţii în modu hotărîtoriu :

In mijilocul Cetăţii sâ facem monumentul ;
Un templu pentru Muze, un Pharü luminätoriü.

Şi astăzi el stâ falnică p’a ţerrei suprafaciă:
Palatul ce Minerva voesce a’lü păstra,

S’ adape tinerimea cu sucul de viueţă,
Cu Arte şi Sciinţe pe ea a o ’nzestra.—

Sub âstu Palat al Urbei se află un tbesaur,
Un fapt ce Ploîesceniî l’aü scris pe pergament ; 

Şi care după secolî ca ’n litere de aură 
Ya străluci cu fală al lor devotament.

Aü vrut să dovedescă câ ori-ce fericire 
Ce pot ei ca să lase iubiţilor lor fii 

Consistă nu în aurü, ci ’n buna instruire
Ce nobileză mintea şi-i face din morţi viüí.

Onóre vouă ’n secolî, părinţi plini de dorinţă !
Onore°vouă ’n lume cu drept cetăţenescu !

P ’ eternele movile ei drept recunoscinţă 
Corone vor depune ce nu se veştejescu.—

Par’-că o vétjü şi-acuma mulţimea adunată 
Pe valurile ’nalte formate din păment;

Şi lucrătorii ’n şianţuri cu mâna ridicată 
. Şi cu mistria plină cu vară şi cu cimentü.

Pare câ vécjü şi-acuma movile înălţate 
Pe care tricolorul se cletina în véntü,

Şi care de tribună servea totde-odată
Acelor ce atuncea vorbómű plini de avéntü.

Şi ’n adevérű e scumpă acéstá amintire,
Când dup’ un quart de secol sâ vecţi reálisát 

Aceia ce atuncea dorómü cu fericire,
Vorbind pe o movilă şi astăcjî în Palat.

picémü atunci cu-ardóre şi multă bucuria 
C’ acest palat odată va da fii instruiţi,

Sâ bucure părinţii c’o nobilă mândriă 
Sâ ’şî facă viitoriul d’a fi ei fericiţi.

Şi câ din el eşi-vor bărbaţi cu demnitate,
Heroî ca Michaiu, Stefan, ca Manta, Fraţi Buzesci 

Şi patrioţi celebri cu simţii de libertate;
Cavuri, Lincoln! şi sute de bravi Vladimiresci.—
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Şî-acum mi se presintă ’n memoriă-amintirea 
Cum aducéü părinţii de mâni copii lor,

Spre a presta obolul şi-a înălţa zidirea 
]n care toţi sâ-şi afle ferice yiitorü.

Şi mai ’mî aducă aminte de Mame Ploeştene
Cum se ’ntrecéű la lucru cărând atunci ciment, 

Cu Dragoste maternă, ca Brave Cetăţene 
Să dea exemple bune de nobil simţiment.—

In âstă Palat al Urbei de la a lui zidire
Şi până ’n fliua d’ astăflî mari lucruri s’aű urmat 

C’ aici este locaşiul, locaş iă de fericire
Al Muselor din Parnas ce-aicí s’aű strămutat.

Cu eile împreună thesaurul Sciinţeî 
Adusul-aű aicea spre a ’lü distribui 

Junimei stúdiósé prin vocea consciinţeî,
Prin Secerdoţiî abili, şî-aici a locui.

Şi când privescă în faciă pe-Apostolii Sciinţei
D’ atunci, când erau tineri şî-acum ei aü albită, 

Omagiurile nóstre ! câci simţul consciinţei 
Pe denşii nici odată el nu í-aü părăsit.

Pe fruntea lor senină de multe ori sudóre 
Aü trebuit să şt0rgă lucrând spre-a lumina 

Intr’un quartal de secol cu multa lor amóre 
Pe junele odrasle şi a le rutina.

Chiar şi-afli betrâniî-Apostoli bravâză obosirea,
Când şi-alte june forţe pe denşii i asistă 

Că-asemenea silinţă, cu totă mulţumirea,
Yocaţiunea sântă la toţi în peptă exist’ .

Şi când véflü înainte’mi aţâţi fii din cetate 
Ce-aă fost odinioră Elevi în âstă Palat,

Şî-acum bărbaţi integri all’ câror ânimî bate 
De-a ţârreî fericire, mé simţă forte mişcat.

Mişcat sumă totd’auna când véflü pe Cetăţenii 
C’ alergă, mică cu mare, la fapte bune, mari ;

Şi e incontestabil câ orî-când Ploeşteniî
Aă fost chiămaţî la jertfe, aă fost ei cei mai tari.

Mişcat sum eă şi astâfli în astă Serbátóre
Când véflü părinţi cu fiii stând mândri şi voioşi, 

Véflénd realitatea lucrată cu ardóre
Precum fácéű ’nainte şi bravii lor strămoşi.

Cu toţi dér înainte voinţa fiind plină,
Sâ dăm exemplu ţerreî câ suntem Ploieşteni ;

Câ suntem bravi în lupte, câ vrem numai lumină, 
Câ-î mândră România că-asemenî Cetăţeni.
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Iar voi, june odrasle, fiţi cu luare-aminte,
Lnaţi-ne exemplu când şi voi veţi fi mari ; 

Găndiţi-ve la studii, c’ aveţi détorii sânte,
De vreţi ca ’n térra vóstrá să fiţi voi cei mai tari!

Atât Discursul D-lui Romanescu, 0 - 
dobescu şi recitarea Poesie! aü attrassü 
numerose applause — fiice un piariü 
local.

In urmă, corul vocal a cântat Marşiul: 
„Deştepta-te Române“ , de A. Mureşianu.

Solemnitatea terminată, corpul profes- 
soral, notabili! Oraşiului, şi represen- 
tanţiî autorităţilor aü trecut în salonul 
de süsü. unde s’aü ridicat mai multe 
toaste.

La l l 1/2 ore totul era terminat.

XXVII.
De la Ploiesci la Paris şi înapoi, în timpul 
Exposiţiunei universale în Anul 1889.—

ijMâ nu moriü, până ce nu vom visita 
Parisul ! O asemenea dorinţă avém 

încă de mult, şi mé esprimam adese-ori 
în acest sensü ; dér o cugetare mé mun
cea, aceia de a avea o ocasiune favora
bilă şi meijii pecuniare de ajuns, spre a’m! 
satisface dorinţa, adică : de a visita cen
trul lume! civilisate.

Se apropia Anul 1889 cu Exposiţiunea 
lui universală, şi dorinţa mi se aprindea 
din <ji în 4 *- ma,i mult.

Avem grijă însă de a căuta un Com
panion de voiagiu, pentru câ voiagezi 
mai cu plăcere când a! un Companion 
bunü.

Intrasem în vorbă cu D-lü Professor 
şi Deputat Constantin Jenescu, şi ’mî 
<|icém: decă am găsit unul, apoi vom 
mai găsi şi pe alţii, şi în adevérü câ am 
găsit pe D-niî fraţi Ghiţă şi Ioan Alessiu, 
pe cari l-am întâlnit la Viena. Acolo în 
Capitala Austriei am încheiat quadrupla 
Allianţă de convoiagiare la Paris, unde

înainte cu 81 Ani se încheia tractatul :j 
sântei Allianţe în Congresul cellor 3 mari : 
puteri eüropene.—Se alliâ cu noi şi D-nu 
Paraschiv Ionescu ca al 5-lea Alliat de 
voiagiu.

Plecarea mea din Ploîescî cu D-nu Je
nescu avu loc la 20  Iuliü 9 '/2 séra, şi j 
am ajuns la Predél la 121 /2 ore. i

Vé^éndu-mé plecat, anima ’mi şi sbu- j 
rasse la Paris. j

De aceia descrierea voîagîuluî meü o ;! 
voiü face tot ca din sbor; câci cine póte ' i 
ţinea minte tote amănuntele unui aşia ; 
lung voiagiü ? Am notat în carnetul meü 
ce am putut prinde din sbor, mai pe fie
care cji; şi apoi nu voescü a obosi mult 
şi pe scumpii mei lectori, câci şi prea 
multa lectură <jic unii, — la mulţi este o . 
öboséláü... 1

Am ajuns în fine la Braşîovh.
Am plecat de la Braşiov la 8 ’ /4 ore j 

sera spre Pesta, şi’mî imaginam câte cu- 
riositâţl am sé vé<jü. |

Şi curiositâţile iată câ începură de la 1 
Braşiovu.

JVlai ’nainte de a ne urca în tren, un ;j 
amploiat al câllei ferrate, îmbrăcat cu J 
uniformă curăţică cam de officeriü, avea 
în mână un bastonaşiii lung ca de 2—3 j; 
palme, şi cu el măsura fie-care gîaman- 
tan al voiagiorilor spre a vedea differinţe 

j între lungimea beţigaşiului şi al gîaman- 
! tanelor, ca decă gîamantanul va fi mai 

lung, să plătescă voiagiorul de fiă-care 
centimetru—nu ţiîi minte câte câţi crei- 
ţarî—şi aşia sä’lü lase al lua cu sine în 
vagon ; alt-feliü se va pune în vagonul j 
de Bagage cu altă taxă.

Veni şi la gîamantanul meü, care era j 
mai scurt ca bageta D-luî amploiat, dór 
care conţinea tot ce’mi trebuia în voiagiü; 
câci meşteşugul meü de împachetat nu 
’lü sciü toţi.

Sâ uita la gîamantan şi vă du că pră-
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!| jina lui e mai lungă, el totuşi atinse gia- 
; mantanul, oa sâ clică oă a măsurat, şi se 

| uita la mine unguresce şi 'mi rjise: „No 
I! poftim !“ şi mé urcaiü în vagon ou gîa- 
j: mantanul.
|| Semnalul plecâreî se dete printr’o trâm- 
I biţă, al cârui sunetü semăna a pustietate, 
jj şi conductorul strigâ cuvăntul: „Meheşi!“
| La 7 ore am ajuns la G-ara de la Clujii 
j; unde am luat Oaféüa cu lapte. Clujul, 
1; „Golgota Românilor“ din depărtare are 
I' un aspect frumos ; dór înăuntru nu sciii 

cum va f i ; unii, spună, câ ar fi prea 
murdar în unele privinţe.

Am să descriu lucrurile pe numele lor 
adevărat; dér n’aşiă dori ca sâ mi se attri- 
bue lucruri ca provenite din passiune, 
seu cu intenţiunî maliţiose; am plecat

I sâ voiajez ca sâ studiez ori-ce cu calmă,
II raţiune, şi seriositate, şi câ în voîagîă, 

omul întâmpină multe lucruri neprevé-
' ciute ; dér la nimic nu m-am putut amăgi 
: spre a mé distra personal, ci am voit mai 
II mult a studia pe alţii, de cât a fi eă vic

tima capriciului altora.
Am ajuns Ja Kartzag unde a trebuit 

să zăbovim cu trenul l '/4 oră.
Apropiindu-ne de Gară, începu vr’o 5 

lăutari unguresci de ţerră cu vióre şi 
Clarinette a cânta Marşîul lui Bacoczi.

Brrr! cum îmi trosnea urechile de a- 
tâta artă şi armoniă ne-armoniosă.

Intrarăm în Restaurantul Gâreî, ce- 
I ruiă o supă şi mi se aduse ună Leveş 

(Supă) de arpăcaşîă cu zóma turbure pe 
'! care o refuzaiă, percend şi apetitul de 

a mai mânca. Mai multe mese eraă ocu- 
j pate de voîagiori, cari aşteptaă sâ vie 

cine-va a şterge mesele, câcî cei cari pă- 
i răsisseră mesele vărsasse vin pe mésa 

de ’ţi venea sâ fugi. M’am lipsit şi de 
mâncare şi m’am urcat în vagon unde 
luaiu niţel cozonac şi salam şi am înghiţit 

| de vr’o 2-8  ori vin din sticla negră ce 
avém cu mine încă din Ploîesci—pentru 
vin şi apă, după întâmplare—şi din care 
ne împărtăşîam amândoi cu _D-nu Je- 
nescu, procurându-ne seă una s0ă alta, 
de pe la Gârile mai cilibiî.

După plecare am ajuns şi am trecut 
fluviu Tisa, pe al cârui bord este situat 

| Szeghedinul, unde mai în urmă fură în

carceraţi Preşedintele Comitetului naţio
nal român din Sibiiă, D-rul Ioan Raţiă, 
D-rul Părintele Y. Lucacîă, D-nu Co- 
roianu, câcî cei-l’alţi Membri condamnaţi 
ai Comitetului aă fost încarceraţi la în- 
chisórea de la Yatz.

V é(]énd undele Tisei cum curgeă de 
turbure, mî-am adus aminte de Cântulă 
„Patria Română“ compus —decă nu mă 
încelă- de 1. Puşcariă, şi am început a’Jă 
cănta pre cum urmézá:

ţo/ e e Patria Română ?
Au e România până 

Unde Istrul cu Carpaţii 
Dau mâna ca fraţii? —

— Ba nu! Nu 1 măi frăţiore, 
Pentru că Românul are

Patria mai mare ! —

— Ce e Patria Română ?
Au Moldova cea bătrână

Cu fiicele ei vecine
De sub mâni străine ? —

— Ba nu! Alta-i frăţiore 
Patria română care

O-am numit’o mare! —

— Ce e Patria Română ?
Aă Ardeiul—o fântână

Care rersă minerale 
Din braţele selle ? —

— Ba nu! Nu, mâi frăţiore, 
Pentru că Românul are

Patria mai mare!

— Ce e Patria Română?
Aii pe unde Tisa mâna

Murmurul seă preste Miţfeşiu 
De la Mara-Mureşiu ? —

— Ba nu! Nu, mâi frăţiore, 
Pentru că e şi mai mare

Patria ce-o are.—

— Ce e Patria Română ?
Dór’ e ţerra cea păgână

Unde’sú fraţii ce-i avem 
Dincolo de Emü ? —•

— Ba nu ! Nu, măi frăţiore, 
Pentru că e m,ult mai mare

Patria ce-o are ! —
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— Spune, P a tria , n ’ascu n d e! j 

D ó r ’ I ta lia  de unde
Părăsind  Capitolinul

N i se trage C inulü? — j
— B a  nu ! alta -i fră ţw re  

P a tr ia  P om an ă, care,
O num escă eă m are.—

P â n ă  unde m ai résund  
L im b a  dulce şi străbună,

L im ba  care se  tră ia scă :
L im ba  P o m ă n cscă ! — |

P â n ’ acolo-i fră ţio re  \
P a tr ia  P om a n ă  care i

O numesc eű m are ! — j

- -  D om n e dintru  în ă lţim e! ,1
Plecâ-ţi ochii ’n  R om ănim r, jj

Şi n e dă la toţi v irtu te  j
Care să ne ajute ! \

— Să am am ü cu înfocare
P a tr ia  P om a n ă  care \

O-am n u m it’o m a r e !— \

După ce am terminat Cântul, am că (lut 
într’o profundă cugetare, privind spre fe- 
réstra Cupeuluî, ca şi collégül meü D. 
Jenescu, şi când m’am deşteptat, căutam j 

I a mé preocupa de ceva şi privém acum 
la persónele ce tocmai intrase în întru, I 

I care mé deşteptasse din acel somn al meii 
cu ochii deschişi.

Am început a face o revisiune oculară 
în Cupeu. Eraü două Dame şi doüí băr
baţi. Elle eraü. încostumate exagerat. Cea 
mai jună avea pe d’asupra un vestmânt 
ca o manta de mătase lila deschis, lungă 
până jos, preste care atârna două forme j 
de mânecă ca două aripi lăsate în jo s ; 1
cea mai bătrână tot atât de galantă, dér [ 
cu o pelerină bordo închis, care era bro- j 
dată cu Dşntellă albă ; iar pălăriile cu j 
funde mari, cam prea esagerate ; rochiile I 
eraü la feliü de mătase cenuşiă, preste ! 
care la ambele rochi atärnaü câte 2  fâşii | 
de panglică negră, lată de câte 2 deci- j 
metre. Pălăria cellei mai june, era ornată şi i 
cu o penă albă care i atârna până la umăr.

Iată o descriere fidelă de Costume. Dér 
acum eram curios a sei cine sunt acelle 
două Dame galante şi aflaiü, câ cea mai 
jună ofta după un fläcäü veterinariü ; iar 
cea mai bătrână (care se dregea pe figură 
în Cupeü cu pudră) ochia furi şi u pe A 

vocatul divorţată, cu care venisse în Cu
peul nostru de CI. Il-a.

Câte curiositâţi nu mai vede cine-va 
în voiagiü! —

Am trecut prin Peşta repede, după ce 
am luat mésa în „Insula Margareta“ pe 
Dunăre, unde sunt bâi elegante, şi Par
curi frumóse. Am plecat d’aicî la 22 Iuliü 
spre Viena, trecând pe la Presburg, unde 
un vo'iagior perdu trenul şi rămase acolo 
numai de dragostea „Pismeţilor de Pres
burg“ , apoi fu silită, a continua drumul ; 
cu un tren de marfă. (Aü haz asemenea 
errori câte odată în voiagiü).

Sâmbătă sóra la 8 1 /.2 ore am ajuns la 
Yiena, şi am tras la Hotel Naţional.

Duminecă la 23 Iuliü ne-am preumblat 
prin Yiena cu collégül meü de voiagiü. j 
Am întâlnit pe fraţii Gr. şi I. Alexiü am 
fost împreună la Schönbrunn şi Prater. j 
Am luat împreună mésa la Hiezing. La : 
Schönbrunn însă am încheiat quadrupla 
Alianţă de voiagiü, după cum am spus 
la început. A colea era de sentinellă un j 
sergent austriac, Român din satul Drăguş 
în Transylvania, care nu mai putea de bu
curie, vă^end câ vorbim romănesce cu el.

Am ascultat şi Lyturghia în Cathedrala 
sf. Ştefan. Era o armoniă de musică vo
cală şi instrumentală, care numai în Yiena 
se póte aucji.

Am visitat şi Biserica Grecésca. — 
Yoîam acum să vedem şi Edificiul Bursei 
din Yiena. Mergând pe drum, am întrebat 
nemţeşte pe un sergent de <ji) unde este 
Bursa ? şi Sergentul cu multă politeţă ! 
ne arătâ direcţiunea şi ’mi spunea în limba 
germană stradele pe unde sâ apucâm, séü: j 
„décá poftiţi“ zisse ellü, „vâ conduc până 
aprópe“ . — M’a încântat acesta manieră 
plăcută (eüropéná) a acestui funcţionarii! 
allü Comunei din Yiena, şi voind a !i da 
un bacşiuşiă, cu multă modestia ’mi-a 
mulţumit, abia voind a priimi. (Un con
trast batătoriu la ochi cu asiaticul civi- 
lisatoriu al orientului, sergentul de <ji din 
Peşta).

Am stat câte-va tjille în Yiena spre a 
ne repausa de drum, şi in acest timp am 
întâmpinat a vedea cu ochii multe lu- < 
crurí curióse.

Intr’o di mergém singur la o Librăriă
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spre a cümpéra nişte plicuri de scrisori, 
în caile mé întâlnesce un Domn şi o 
Domnă, şi vecjéndu-mé singur, se apro- 
piară de mine. Dómna, care era cu dan
tura cam mare şi dupé physiognomiâ, 
se vedea a fi de o răutate şi mai mare, 
mé ruga cochetând, de a o conduce pe 
ea şi pe bărbatul ei, cu care era la braţ, 
în preumblare prin Yiena. Am refusat’o 
scurt, câ nu am timpü.

Séra voiam a merge la Opera Curţii im
periale, şi fiind la Ghişefl unde sé vindea 
Billete de Operă ca să íaű pentru noi, mé 
pomenesc cu acea Domnă necunoscută la 
spate, rugându-me într’un langagiii ger
man, stricat, (câci nu era germană) câ fiind 
mai aprópe de Billete, sâ íaű şi pentru 
densa două billete allâturea, dându-mi şi 
parale pentru ea şi bărbatul e i ; şi spuin- 
du-i câ nu se gâsesc billete allâturea, se 
făcu focü, câci nu mé încellassem, câ era 
de o răutate rară. Acesta s’a întâmplat la 
26 Iubii. Nici astăzi nu înţeleg ce ur
mărea acea nevc(}ută, necunoscută, cu a- 
tâtea pretenţiunî capricióse; bănuesc însă, 
câ ea şi bărbatul ei vor fi fost din vr’o 
Secţiune pungăşitore, şi a pus ochiul pe 
mine, asemenea celor din Anul 1885, când 
cu Exposiţiunea de la Buda-Peşta.

In fine am asistat la Opera Curţii im
periale cu collegii mei de voiagîu, unde 
s’aü representat Piesele : „Weitherfee“ şi 
„Puppenfee“ . Am védut minuni. Era póte 
100 Artişti şi vr’o 40 Artiste cu Copii. 
Colorile differite pe scenă jucaü un feeric 
rolü. La un sunet repede al maşinăriei, 
tóté Costumele de. pe Scenă se trans
formau momentan în differite colori.

Am admirat mult effectul- acestei re- 
presentaţiuni şi apoi am luat mésa la 
Dreher, elegantă şi eftină, vis-â-vis de 
Opera Curţii. —

Este curiosü a avea un companion co
micii şi glumeţii, din întâmplare, în timpul 
voiagiului, străin cu noi, la o mesă.

A lua caféüa cu lapte în casin şi tot 
d’odată a fluera şi a tăia unghile cu bri- 
cégul, este un profit de timp, a face trei 
lucruri d’odată!. — Câtă politeţă !. —

Am visitat apoi Panorama cea mare, 
care era într’un edificiu în Yiena, în care 

l ne suiém ca într’un turnü.

Ajungând süsü în Galeriă, ne pome
nirăm într’un câmp de bătăliă, unde se 
vedéü case arse, tunuri cu rótele frânte, 
ostaşi morţi pe cámpü, fumü şi tot ce 
se află pe un câmp de bătăliă. Nu sciém 
ce sâ credem; era vr’o pânză pictată 
care arată în mărime naturală totul ce 
se află în tóté direcţiunile acestui foişor, 
seu câ era natura însăşi, însă foră aerü; 
nu sciéí sâ deosibesci!!!. Rémánéi uimit 
vecjându-te într’o Galeriă ca a unui foi
şor, pe ale cârei grilaje te rézimai şi în 
care ai suit scara; séü te eredéi a fi pe 
un Câmp întins jur-împrejur. întinde! 
mâna spre a pipăi pictura (pânza); dór 
neajungand’o, după cum era aşedată, te 
eredéi a fi pe un vastü câmp. Până unde 
a ajuns Arta umană !!!.

Am visitat apoi Museul de figuri de 
ceră din Prater : figuri istorice, forte na
turale, unele prin mecanism se mişcafl, 
ca când erau viul.

Comicul voiagior când mergém pe drum, 
tot d’auna mergea cu cinci paşi înain
tea nostră; iar când mergém împreună 
şi era să plecâm, ne (bcea : „Staţi sâ iau 
şi eü ceva în gură“ ; séü, „Eă nu am 
védut încă nimic din celle ce aţi védőid Ev., 
de şi am intrat toţi d’odată“ . —

Intr’o di stăm singur la feréstra mea 
de la Hotel şi meditam la om şi la des
tinul lui. In facia Hotelului era Bise
rica Catolică deschisă; era <ji de lucru, 
şi vedém bogaţi şi séraci cari trecéü pe 
acolea intrând şi eşind din Biserică dupé 
câte-va minute. Se terminasse serviciul 
divin de Diminbţă şi uşîa Bisericii era 
tot deschisă; Yedem tăietori de lemne 
lăsând capra şi fierăstrăul afară; vedem 
servitóre lăsând coşîul de pe mână pen
tru tărguîală afară, spre a se închina şi 
a sé ruga pentru ameliorarea sortéi lor 
misere. Dér stăpâni, bogaţi, bine-îm- 
brăcaţi, eleganţi şi fericiţii ce cautaü ? 
La acesta las sâ respumjă Seneca:

„Iste quem beatus eredis, saepe dó
iét, saepe suspirat!“

(Acesta pe care ’lă eredi fericit, adese
ori se jelesce, adese-ori suspină).

Dovadă câ: „In lume născut, nimeni 
n’a stătut a fi fericit cu desăvârşit“ . 

Este sciut câ fie-care om în lume, fiă

20,39» 27
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bogat séü sărac, printre grijile gi neca
zurile vmeţii, caută în unele momente 
nefaste un refugiu la alţii, şi dacă nu ’lü 
află nicairî, atunci nu-i mâi rămâne, de 
cât a ridica ochii spre Ceriu gi a cere 
ajutorii! în nevoia séü alinare în dureri 
de la o putere superioră lui, de la o 
putere supremă. Să lăsâm la o parte pe 
Atheigtî, cari nu cred în nici o putere 
supremă; nu cred în Dumneijeü care este 
caüsa primă din Univers, Autorul Reli- 
giunei naturale gi fondatorele Religiunei 
revelate, principiul unicii de equilibru, 
a căruia origină este basată pe înalta 
G-eometriă, după totă regula, la o mă
sură descrisă, care tratézá pură despre 
materiá gi spirit; séü de o materiă sin
gură ce nu se înţelege! *) Starea morală 
de astăzi, sdruncinată din caüsa necre
dinţei lucrurilor evidente; ignoranţa Cle
rului gi paralizarea Doctrinei evangelice 
prin scandalurile multor Capi ai Bisericii, 
facü, ca Doctrina lui Christ, (prin faptele 
despreţuite ale Miniştrilor lui), sâ se răs- 
tórne din Banchetul lumeî.

Atheigtii sunt consecinţi Doctrinei lui 
Malthus**), alle cârui principii era de a 
applauda pe aceia, cari eraü în contra 
poporului séracü; cari vedéü întunere- 
cul în lumină; resbelul în pace; binele 
în réü gi infamiă. El (jicea: „ Voiţi să 
vindecaţi rana unui popor ? Decimaţi-M, 
Ucideţi-lă, Distrugeţi-lă. Nu voiţi acesta ? 
Atunci să trădăm Natura, să renouimă 
Sodorna. Nu voiţi nici acesta ? Atunci fa- 
ceţi-vă Anachoreţi (Pustnici), fiţi res
pingi de lume ca acei disgraţiaţi, cari 
nu cunoscü surrîsul unei Mame séü al 
unui Tată.

Esenţa umana nu sunt omenii cei râi 
ci cei buni; gi viiieţa nu este decât nu
mai un torrent.

Atheigtii nu cred nici câ a esistat un 
Christ, a câruîa Doctrină a cucerit mai 
tot pământul.

Imperatorele Roman, Alexandru Sever, 
iubea pe Creştini, de gi era păgână, pen

*) Atheiştiî 4ic: câ numai ei o înţeleg prin 
cuvântul: Nihil.--Ex nihilo, nihil.

Epicur.
**) Economist engleză. (1766-1834).

tru singurul cuvânt evangelic: „Ce ţie 
nu ’ ţi place altuia nu face“. Acéstá 
maximă o a pus de a fi scrisă în Pala
tul séü; onora pe lsus Christos ca pe 
uuul din Peil sâi gi i-a pusü Bustul în 
Oratoriul sâu, alăturea cu al lui Abra
ham, Orpheű gi Ápolon.

Am (Jis, câ omul când nu mai are nici 
o speranţă de ajutoriul uman, atunci ri
dică ochii spre Ceriü, implorând ultimul 
ajutoriü, gi cel puţin simte în sine o 
consolaţiune, o speranţă, câ i va veni 
un ajutoriü, gi nu lasă pe om a cădea 
în desperare gi a se face suicidü. — 

Mi-aduc aminte de narraţiunea ce fă
cea un Preot bătrân, cu idei desvoltate 
gi om practic în viueţă, afiându-se o-dată 
în pericol de morte :

Elü (jicea: „ Trecem iarna Oltul pe un 
pod plutitoriü. Sloiuri mari de ghîaţâ în- 
congiurasse podul şi ’lü ţinu in locü; Po
darii desperaţi perdură puterile şi ne ve
dem mórtea sigură cu ochii.“

„ Vecţendu-me perdut, perdussem şi spe
ranţa la unü ajutoriü omenescă, ridicam 
ochii spre Ceriu şi esclamaiă :' „ Domne, în- 
durăte spre noi!“ şi ’mi curgéü lacrămile 
volle. Sloiurile stetéü ne mişcate. Podul cu 
noi împreună se aştepta a se cufunda. Un 
sloiü mare venea din susul apei şi atinse 
sloiurile care începură a se mişca şi a se 
descurca încet, mergend unul câte unul în 
josul apei. Eram scăpaţi. Podul fu condus la 
fermul rîidui, nu cu puţină greutate şi te
mere, şi eşirămă de pe podü la ţermu. 0 
mărturisesc, cţicea Preotul,câ de 40 Ani slu
jesc Lyturghia înaintea sântei Mese în Alta- 
riü, şi atâta ferbinţelă nu s’a întâmplat sâ simţ 
în sufletul meu ca în momentul când pronun
ţa m  cuvintele rugătore cu ochii spre ceriu 
plini de lacrâmî, şi D-fieu să îndură de noi 
şi ne scăpă. Nu dfie, câ pentru rugăciunea 
mea ca Preot, căci şi eü sum om cu păcate, 
şi ori-cine se póte ruga pentru sine; dér 
totuşi am simţit în acele momente de ru
găciune ferbinte, o speranţă, că vom fi scă
pat şi acéstá credinţă mi-a fortificat sufle
tul şi nu m’am desperat.—Sciă Ateiştii cine 
mi-a scăpat viüéfa ? Credinţa şi Speranţa :l 
aceste două Ancore de salvare. — Dór’ în- 
témplarea ? Admittű; apa rîului şi véntul 
sunt două elemente naturale. Cine le pune
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în mişcare ? Mama Natura. „Alma pa- 
rens rerum“ ; şi acésta este puterea su
premă, creatóre, bine-fácétóre şi conducétóre 
a lucrurilor, care pentru orî-ce om, este mai 
pre sus de om, şi ce este mai pre sus de 
om, este o Divinitate, este Dumnezeu.—

Dér sâ lăsâm pe Atheiştl în ideile lor 
visătore, gi sâ reviü la voiagíulü raeü.— 
Eram încă în Yiena gi mergémü într’o 
seră conversând romănesce cu un Amic. 
„Şi eü sum Român / “ s’aucli o voce la 
spatele nostru. Era unii sergent-major 
austriac, înalt, bine făcut, gi cu o phisio- 
nomiă nobilă. Se recomanda că se nu- 
mesce Pantilie Ivan din prejurul Sibiului, 
gi este Leibgardist (Guardist de Corp). 
Şi-arătâ nespusa bucuriâ când auiji câ 
vorbim romănesce, gi ’gi cerea scuse câ 
póte ne-a derangiat. • -  Igî arătâ dorinţa 
câ voesce sâ ne facă o mulţumire de bu
curia sea.

Iată propunerea sea: „Mâne“ «Jise el, 
„este Joui, este 4i de a se putea visita la 
Burg (Palatul imperial) tóté bogăţiile şi ra
rităţile imperiiduî. Déca doriţi, ve rog sâ-mi 
spuneţi, câte persóne sunteţi, ca sâ ve scot 
Billete de intrare gratuite. Eü mâne sum 
de Ouardă la cabinetul împăratului, până 
la 11 ore. Me veţi găsi la l l ll2 ore la sen
tinelă jos, unde ve aştept“ . Nu l ’am găsit. 
Am întrebat nemţesce pe ostagiul ce era 
de sentinellă despre Pantilie Ivan, gi sen- 
tinella ’mî dete un biliét din partea luî, 
cerendu-gi scuse câ este de sentinellă la 
apartamentul Impărătesiî, fâră a fi sciut 
de acésta schimbare, gi câ sâ’lfi agteptâmfi 
numai 15 minute şi va avea fericirea de 
a ne vedea.

El fu parolist gi ne condusse în apar
tamentele împărătesei, unde erau mai 
mulţi visitatorí. Eraü galantare în mai 
multe camere, unde văijurăm Coronele 
imperiale, Sceptrul, Globul, tóté de o bo- 
găţiă exorbitantă; apoi Ordine, Decoraţii, 
gi monede antice, şi tot ce are Numisma
tica gi Heraldica mai preţios. In fie-care 
colţ al camerilor eraü câte un soldat în 
mare ţinută. Am rămas mulţumiţi de de
licateţa lui Pantilie Ivan gi el se simţea 
mândru câ a putut sâ ne facă acéstá mul
ţumire. —

Dându-ne jos din Palat, am mers de

am visitat interiorul Parlamentului; am 
admirat esteriorul edificiului Primăriei, 
gi la Hotel Naţional am întâlnit mai mulţi 
studenţi Români. Acolo este locul lor de 
întâlnire. —■

La 25 Iuliü séra la 8 V2 ore, am plecat 
noi Alliaţii voîagîorî pentru München.

In Cupeul nostru se mai afla un En
glez cu o fiică a lui. El era un bărbat 
înalt, cu mustăţile rase, în etate ca de 
52, iar ea ca de 24 Ani, dér de o înăl
ţime ce ajungea la tavanul cupeului. Era 
bine făcută, frumuşică dér înaltă de o 
raritate mare gi corpulenţa, bine propor- 
ţionată înălţime! ei.

Venéü améndoui, după spusa lor, de 
la Capul Bunei Speranţe (Africa) debar- 
casse la Hamburg. Voiagiază Germania 
gi apoi Italia. Scopul lui părea a fi de 
a o espune publicului ca pe o raritate. 
Sâ vedea după esterior câ avéü gi bani 
destui. Ea nu vorbea de cât englezesce 
gi i era tare cald; î-am offerit evantaliul 
meü gi după ce s’a răcorit, mi l’a înapoiat, 
mulţumindu-mî graciosü. —

Duminecă la 8  ore am ajuns la München, 
trecând prin Salzburg, frontiera Austriei 
gi Bavariei.

Bavaria este ţărră frumosă, regiunile 
încântătore, câmpiile gi Munţii sémaná 
cu ai noştri din Románia. Satele frumu- 
şelle cu câte o bisericuţă cu turnul as
cuţit. Case mici cu mai multe ferestre gi cu 
câte două etage mititelle ; curte frumosă, 
curată ; cantónele cailei ferrate acoperite 
cu verdeţă. Fumurile cogîurilor înalte, 
dese, arăta starea Industriei. Butoiaşe 
de Bere pline gi gole, circula pe strade 
câte 30 într’o căruţă lungă, ca camiónele 
nóstre, gi viţei viüi câte 1 0  într’o căruţă, 
în forma Cutiilorü lungi, trasă de cai ro- 
buştî. —

Am ajuns la München gi am trasű la 
Hotelul vis-â-vis de Gară, ca sâ fim mai 
aprópe.

După un scurt somn ce aü luat Col- 
legiî mei, afara de mine, m’am rasü gi 
m’am îmbrăcat spre a pleca cu toţii prin 
Oragîu. M’a apucat un sughiţ, gi cumü 
m’am gândit la Ploiesci, a încetată su
ghiţul. Am înţeles cine vorbea în Ploiesci 
de mine. (Iată-mă gi superstiţioşii !!). —
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Amü visitat în München Pinacotheca 
nouă. Apoi am mers la Pantheonü, care 
este pe o înălţime, afară din Oraşiu, clă
dit numai pe Colonade şi conţine Busturile 
bărbaţilor celebri ai Bavariei. In facla 
Pantheonului es te colosala Statuă „Ba
varia“ cu faqia spre Oraşiu, înaintea că
reia trebue sâ te sui pe multe trepte de 
marmoră până ajungi la acea înălţime 
lângă Piedestal. Când te apropii de Sta
tuă şi privesc! la mărimea ei, te creţii a 
fi un pygmeü şi te coprinde un fior ca 
nu cum-va Leul de bronz de la pició- 
rele ei sâ nu se répé4á, seu „ Bavaria“ 
sâ nu’gî misce mâna stângă ce o ţine ri
dicată d’asupra Capului, ţinend o coronă.

Pinacotheca nouă este un frumos e- 
dificiü. Partea esterioră în partea de sus 
are frumóse ornamente alegorice, care 
te uimesce, mai ’nainte de a intra.

In nouă Pinacotheca s’a priimit Ta
blouri lucrate numai din secolul presinte, 
care sunt aprópe la 600, lucrate în uleiü 
şi aquarelle.

Când te introduci la intrarea princi
pală despre răsărit în Yestibul, urci o 
scară dublă de marmoră.

Intr’o Sală mare ve^î în faciă Portre
tul, în mărime naturală, al fondatorului 
Ludwig J, şi în partea despre Nord aseme
nea Portretul natural al Regelui Max. Il-a.

Afară de ambele Portrete sé află în 
miijílocű. un mare vasü de Malachit, dă
ruit de împăratul Nicolae al Rusiei, şi pe 
la pereţii laterali mese rotunde cu table 
de Porphyr şi Vase de Porphyr Şveţian: 
daruri ale Regelui Ivan X IV  al Şvediei; 
mese laterale cu table de granit verde 
(Erbetto antico) şi Vase de Serpentin şi 
de Porphyr pătate; apoi mese cu table 
de granit egypténü, cu vase de alabastru 
anticii: tóté procurate de Regele Ludwig 
I-iü în Anul 1817; rămase de la Cardi
nalul Fesch din Paris.

Pinacotheca conţine 14 Cabinete, şi Ta
blourile sunt numerotate şi coordonate 
frumos.

Studiind Tablourile de-a rîndul, cam 
în fugă, mi-a attras atenţiunea mai mult 
următorele Tablouri, care m’aü frappat 
forte mult, fiind atât de naturalii pictate

de nu putem da credemânt ochilor mei, 
pe care le-am notat în carnetul meü :

1. Venezia îngropa pe Dogele
seu, de Pictorul . . . .  B. Stange.

2. Abundanţa: Darurile pămen-
tu lu i................................. H. Mackart.

3. 'Risipirea Ierusalimului . Wil. de Kaulbach.
4. Jocul Valurilor . . . .  A. Boekein.
5. La mormântul Amicului . H. Kaulbach.
6. O bandă de ţigani înaintea

judecătoriului lor. . . . G. Jaquand.
7. Un călăreţ pe un Asin, vorbind

cu o fem elă ........................ idem.
S. Zacharia i dă numele micu

lui I o a n ........................E. Bar. de Freyberg.
9. O prindere de cai în România. Peter v, Hess.

10. O maimuţă jucăndu-se cu un
c â n e ................................. H. Schaumann.

11. Sphinxul şi Piramidele . . August Löffler.
12. Colonele lui Memnos la Theba. Iohannes Frey.
13. Blestemul Poetului . . . Philipp von Foltz.
14. Palatul Inquisiţiuneî în Cor-

dova . . . . . . . .  E. Gerhardt.
15. Apunerea söreiül înArchipelag. Iacob Iacobs.
16. Lupta Giganţilor contra Olym-

p u l u î ................................. A. Feuerbach
17. Simianul P o e t ...................Karl Spitzweg.
18. Un Călugăr Capuzin călărindpe

un A s i n ............................. Idem.

Mai ’nainte de a pleca din München 
am mai visitat încă o dată Pantheonul 
şi colosala Statuă a „Bavariei“ . Este un 
cap de operă uriaşă. In lăuntrul corpu
lui ei, este o scară spirală, pe care se 
póte urca cineva până la capul figurei 
Statuei. După spusa convoiagiorului meu 
D-l Ioan Alessiu, care s’a urcat în inte
rior iul ei cu fratele séü, D-l Ghiţă Alessiu 
şi cu D-l Paraschiv lonescu, în Craniul 
ei sunt două bânci mici, pe care se póte 
omul odihni, şi prin differite gâurî se 
póte privi preste totă împrejurimea. Eu 
şi cu Ienescu ne-am mărginit a privi 
Busturile eternizaţilor Bărbaţi din Pan
theon, fâră a ne urca pană în creierii 
Bavariei, de temă ca sâ nu-î viă poftă 
divinizate! Domne, a pleca de acolo cu 
noi la văile.

Am plecat din München la 7 ore di- 
mineţa şi până la Strasburg, ne-am mu
tat de 4 ori în vagoné. Trecénd am vetjut 
din o mică distanţă renumita Biserică 
din Strassburg, cu turnul ei înalt de 142 
Metre, cu orologiul, care represintă miş
carea systemului nostru planetariü.

La Steinbach în Baden ni s’a spus
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câ s’a perdut un Popa, şi bagagiul luî 
s’a găsit într’un vagon din trenul nostru. 
Aici ne a cerut pentru 4 persici copte 
o Marcă şi 20 Pfennig!. (0  Marcă este 1 
leü şi 25 bani d’ai noştri). Regiunile în 
Baden sunt frumóse.

In fine am ajuns la frontiera Franciéi.
Soldaţii francezi cari eraü acolea de 

sentinella, erau de statură mir]i! ociă şi 
uniforma lor cam neîngrijită, ca Gră
niceri.

Am mulţumit lui Dumnetjeü câ am 
ajuns sâ pun piciorul în ţerra aceia, 
în ţârra, pe care noi o numim sororă 
mai mare a nostră; în ţerra cea glori- 
osă şi viteză, care ori când se întâmplă 
sâ caijă, ea se ridică îndată, pentru câ 
fiii ei sunt espressiunea înaltei civilisa- 
ţiuni. Figura ei, cuvântul ei, puterea ei, 
are valóre mare în concertul Eüropén. 
Geniul ei sublim impune Europei întregi. 
Ah, fii bine-cuventată tu, sorora nostră mai 
mare, tu, care ca un Phară străhicitorm 
dai lumină tuturor cellor ce voescü a se 
lamina!

Aceste din urmă cuvinte le pronunşiaifi 
tare, şi collégül meü D-l lenescu ’mi 
observâ entusiasmul meii şi ’mî (üsse : 
,, Aşîa este, Frate Antinescule; dér nu vedţi 
<■e pitici de soldaţi are Francia, privesce 
la denşiî; aceştia pot face gloria Frangieî“? 
Şi Collégül meü părea a fi indignat de 
statura şi ţinuta soldaţilor, der tot d’o- 
dată admîrându-î cu surrîsul pe buze. 
Eü i respunseiü : „Ei, Frate Ienescule, 
în adevér câ simt mici de statură, dér 
anima le este mare, coragiosă, viteză; căci 
scii proverbul nostru Român : „Buturuga 
mică restornă carul mare'“ !

Şi amendouî tăcurăm, meditând fie-care 
în parte asupra impressiunei ce ne gă
siră pe amendouî.

La 27 Iulifi intrarăm în Paris la 5V-> 
ore dimineţa şi ne-am instalat la „Hotel 
de Smyme“ Rue Monsigny, 5 Lafaye, noi 
5 persóne. Eü luaíü Camera No. 28 în 
care am locuit de la irp^1 — aluf:- —

In acea zi ne-am odihnit de drum şi 
ne-am decis ca a doüa <ji sâ visitâm 0 - 
raşiul şi Exposiţiunea.

Dór se întâmplă un mare eveniment.
Am trimis pe servitóre ca sâ ia în bu

telia mea de voíajü, (pe care o voiü numi 
d’aci înainte „Butelia istorică“ , câcî are 
şi ea istoria ei de la PloîescI până la 
Paris pe care şi D-lü Jenescu o trecuse 
în notiţele sóle de voiagiü tot cu acelaşi 
nume), am trimis, <Jicü, ca sâ’mî ia >/2 
Litru vin alb spre a gusta la dejun, pe 
care l’am luat în Cameră. Se schimbasse 
butelia şi ’mi aduse una mai mică cu vin 
negru. Sâ vede câ s’a schimbat cu alta la 
umplerea ei. Dér vinul negru era cum dicii 
Călugării Catolici: „Lacrima Christi“ . ’Mi 
părea réü de errórea ce se făcusse, pen
tru câ butelia acum devenisse istorică, 
după cum o botezassem. Norocire câ mi 
s’a restituit, şi ea a rămas tot istorică.

In fine, „sé fâcu sera şi se făcu dimi- 
nétá, djua, întâia“ după cum (lice vechiul 
Testament, la Creaţiune.

In <Jiüa a doüa 24 Iuliü, ne-am îmbrăcat 
toţi şi am plecat în corpore ca sâ visitâm 
Parisul şi Exposiţiunea.

Negreşit câ dorinţa nostră a fost sâ vi
sitâm mai íntáiü Exposiţiunea Româna.—

Mai ’nainte însă de a narra cum am 
visitat Exposiţiunea Română, ’mî permit 
de a face o traducţiune după „Guide bleu 
du Figaro“ et „du Petit Journal“ despre 
ceîa-ce <j.ice acest conductor al Exposi- 
ţiunei din 1889, despre România:

„România nu participă în mod official la Ex- 
posiţiunea din Paris; dér Camerile Române aü 
votat ca încoragiare pentru Exposanţii Români 
o sumă de 200,000 franci, adunându-se 80,000 
franci, obţinuţi prin subscripţiuni publice, şi 
220,000 franci produşi dintr’o Loteria, numită : 
„Loteria Exposiţiuneî din Paris“ .

Istoricul participaţiunei României la Exposi
ţiunea din Paris este forte euriosü. El arată tóté 
simpatiile nutrite prin poporul Roman pentru 
Francia. Când în 1884 D-1Ű de Coutouly, Mi
nistru Franciéi la Bucuresci, ceru D-luî Brătianu, 
care era atunci Ministru President, sâ ia parte 
la Exposiţiune, i răspunse : Noî nu putem, parti
cipa la Exposiţiune, nu pentru rezóne politice, dér 
pentru rezóne economice“. In primăvera Anului 
1888 fu ramplasat I. Brătianu prin D-1Ű Carp 
D-lü de Contouly merse sâ íntalnéscá pe noul 
Prim-Ministru, pentru acelaşi lucru; acesta i răs
punse : „Noî nu putem lua parte la Exposiţiunea 
din Paris, nu pentru rezon economic, dér pentru 
rezon politică“. Era dér evident, câ sâ lovea de 
o rea voinţă din partea Guvernului Român. In 
acest moment sympatiile populaţiunei fură deş
teptate printr’un Român, locuitorii în Paris, 
D-lü Ciurcu, care a desvoltat în organisarea Sec- 
ţiunei Române o energiă, un coragiü mai pre
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sus de ori-ce Elogiu. El redactâ un Apel la po
porul Român, care a fost publicat în tóté ţliarele 
din România, formând un current de opiniune 
irresistibilâ, şi mai tárfiiű, dupé câteva fiille, se 
fonda un Comitet în Bucuresei, Comitetul com
pus de toţi Miniştrii actuali (pentru cáD-lü Carp 
fu răstornat). Comitetul fu apoi presidat de 
Principele George Bibescu: acest amicii cava- 
lerescü al Franciéi, care, dupé ce combătu pe 
Câmpul de bătălia, a voit a fi un bun comba
tant pentru Pace şi Industriâ. Aceştia sunt 
acei Domni, cari aű obţinut de la Camere şi de 
la particulari subscripţiunile, din care s’a dat 
sume mari, subscripţiuni, care aü permis Prin
cipelui Bibescu şi D-lui Ciurcu de a organisa 
Secţiunea Română, decorată prin îngrijirea D-lui 
Charles Lecoeur, Architectul Guvernului.

Románia ocupă 1126 metre quadrate. Comis- 
siunea ar fi avut lipsă de un spaţiu mult mai 
mare, dór a fost impossibil de a i se accorda. 
Nu se credea, ca Románia, care înainte de tote 
este o ţârră agricolă, sâ reuşescă a face un aşîa 
mare numérű de trimiteri. Este adevérat, câ nu 
se sciea, câ Comissiunea va reuşi mai pre sus, 
de a face o Exposiţiune ethnographică şi pit- 
torâscă.

Faţiada Secţiune! rechiamă în tot, Architec- 
tura şi Artele decorative alle térrel. S’a ţinut 
a da acelaşi caracter la interiorul Secţiunei: fa
ţiada, uşile, paviliónele laterale, chiar vitrinele 
sunt copiate sub motivele împrumutate alle Bi
sericilor din România. Cea mai mare parte din 
aceste vitrine, celle din Centru, sunt o repro- 
ducţiune a Domului de la faimósa Cathedrală 
din Argeşra.

Dominanta, dâcă ne putem exprima astfelíü, 
a Exposiţiunei Române, este broderia ; restui 
este ca la tote Secţiunile ţârrilor semi-orientale. 
Sunt în vitrinile din Champ de Mars, broderii 
române, care în adeverii sunt de totă frumuseţea, 
de o fineţă, şi mai pre sus de tóté d’o origina
litate de Desemn, care frappeză admirabil, când 
să scie, câ broderiile, tot atât de bine ca şi co- 
vórele, sunt ţesute fârâ vre un model de câtre 
ţărance, care nu aü la disposiţiunea lor de cât 
résbóíe prea primitive. Covórele sunt, să pare, 
d’o soliditate extraordinară. Nu este rarii de 
văfiut un Covor (Chilim) durând mai multe ge- 
neraţiunî. Intre broderii, exposiţiunea D-nei de 
Lucesco merită o menţiune particulară. Obiec
tele care o compune a costat ş0pte Ani de 
muncă. Este în adevér a fiice, câ D-na de Lu
cesco a ţesut ea singură Stofa pe care a bro- 
dat’o.

Intr’alt unghíü al Secţiunei, sunt forte curióse 
costumele naţionale, expusse de Societatea „Fur
nica“ pusă sub Patronagiul Reginei, care ţine 
mult a conserva costumul naţional atât de pit- 
torescü din România.

Ya fi multă bătaiâ de cap de a parveni, spre 
a judeca, printre numerósele exposiţiuni de con
fecţionări de pălării tóté „după modul pari- 
sian“ de care Românii sunt forte mândrii, şi pe 
aceia cari desolăză pe amatorii de pittorescű. 
Ceva mai departe sunt prea frumósele blânî,

expusse de D-lü Prager din Bucuresei, Multe 
piei şi încă multă încălţăminte este mai ’nainte de 
a sosi la Arsenalul regal, unde Atelierele sunt 
dirigiate de un francez Mr. Angeli. Aici să gă- 
sescü naturalmente tóté armele perfecţionate, 
care să usézá în armatele moderne. O fórte cu- 
riósá exposiţiune de producte ceramice să găsesce 
alăturea de un Obelisc de sare, care ne rechiamă 
bogăţia solului' României. Regatul este repre- 
sentat în tóté Secţiunile Exposiţiunei agricole 
din Quai Orsay: vinuri, lemne, (între alte un 
trunchiü de nucfi de 2 metri în diametru, pro
venit din pădurea D-lui General Florescu, Pre- 
sidentul Senatului Român) şi în fine, ca sâ nu 
lungim enumeratiunea, Exposiţiunea de confis- 
seriâ a D-lui Capşa, care se intitulezâ : Elevü al 
lui Boissier. După tóté acestea, nu ne este per
mis a ne îndoui de Sympathie ce avem în Ro
mánia pentru Francia.

Casa ţârrănâscă Bomână. — Comitetul Ro
mân a avut şi ideia de a face sâ se construíéscá 
în prelungirea stradei de Cairo o Casă ţărrănescă- 
Restaurant, care este simplu, unul din minunile 
Exposiţiunei.

Acesta este reproducţiune exactă de casă ţăr- 
rănescă română cu coperişiul séü, cu frontispiciu, 
cu tumul ei şi coperişiul înalt. Tóté aű fos con
struite prin D-lü Oscar Andre, după darea ma
terialului D-lui Alexandru Ciurcu. Interiorul cor- 
răspunde cu exteriorul; aici să ascultă ţiganii 
românesc!, cari sunt buni; dér nu a se confunda 
cu confraţii lor Unguri, pentru câ ei sunt mai 
naturali, pe când voiagiul a deculat pe ţiganii 
Unguri. Aici eşti servit prin adevărate Românce, 
forte frumóse în costumele lor pittoresci. Elle 
nu spun măcar un cuvânt francez, ceia-ce ne 
permitte de a certifica câ eile nu sunt Batig- 
nolle. Nutriroa în acăstă casă romănăscă este 
naturală română. Sâ mănâncă mult bucate ro
mâne, între altele: supă acrişoră de Borşiu, care 
este tot d’odată mâncarea favorită a Ruşilor: 
apoi Fleica séü beafteak românesc, frigărui séü 
muşchi de boü fripte la grătarih etc. — Ca bău
tură este Ţuica, care este rachiü de prune, şi 
un vinu, care rechîămă vinul de Muscată şi care 
să numesce Tămâiosă. Amatorii de arta culinariâ 
străină trebue sâ mergă la Restaurantul Român; 
aici vor afla multe, de care sâ ’şî satisfacă cu- 
riositatea lor, şi aici se petrec momentele forte 
agreabile.“

Atât descrie „Guide bleu“ asupra Secţiunei 
Române în Exposiţiune.—

Spre a da o ifieiă generală şi a complecta ceia- 
ce aparţine la Exposiţiune în genere, voiü re
produce câte-va date pe scurt din „Guide Mustre 
d’Exposition 1889“ de sub Editura Delarue, şi 
apoi voiü continua, în ceia-ce mă privesce per
sonal, în voiagiul meü la Paris:

Secţiunile străine. Ţârrile care aü o Sec
ţiune naţională la Exposiţiunea din 1889 sunt 
de două categorii: de o parte acelea care sunt 
representate prin Comisari numiţi de Guvernele 
lor, şi acestea sunt:

In Europa: Grecia, Norvegia, Serbia. Elveţia, 
San-Marino şi Monaco;

%
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In Asia: Japonia, Persia şi Regatul de Siam.
In Africa: Marocul şi Republica Sud-Africană.
In Oceania: Victoria, Noăa-Zelandă şi Noüa- 

Galles de Sud.
In Americă: Statele-Unite, Republica Argen

tina, Bolivia, Chili, Colombia, Equator, Guate
mala, Haiti, Mexicul, Nicaragua, Paraguay, Sant- 
Domingo, Salvador, Uruguay, Venezuela.

De altă parte ţărrile, în care iniţiativa pri
vată a substituit Guvernele, pentru a constitui 
Comitete, care aü cerut recunóscerea official- 
mente. Aceste ţărri sunt:

In Europa: Austro-Ungaria, Belgia, Marea- 
Briraniă, Danemarca, Olanda. Rusia, Italia, Ro
mánia, Spania, Portugalia, şi marele Ducat de 
Luxemburg.

In A frica : Egyptul.
In America: Brasilia.
Intre aceste Comitete, mai muite aü obţinut 

importante Subvenţiuni de la Guvernele lor.
Exposiţiunea Română ocupă 420 metre pă

trate în galeriile diverselor Industrii şi mai mult 
de 200 Metrii în Galeriile din Quai d’Orsay.

Turnul Eiffel de 300 metri înălţime, căruia 
i s’a dat popularul nume al Constructorului séü, 
coprinde o quantitate de ferü, care nu cântâ- 
resce mai puţin de cât 7,300,000 kilograme. A- 
oest Specimen colosal de arta Ingineriei este o 
minune, pe care o studiem în tote detaîurile lui.

Mai ’nainte de a face cineva ascensiunea, în 
Turnă, întâlnim sub Arcada fmmensă, superba 
fontonă allegorică.

Visitatoriî facă ascensiunea turnului prin micţi- 
lóce de trepte şi de diverse Systeme de ascin- 
dere, combinate ingenios. (Am măsurat însumi 
cu piciorul distanţa de la o Arcadă a celor 4 
picidre până la alta, şi am făcut 241 paşi). *)

Turnul Eiffel va avea negreşit succesul ce me
rită, şi noi sperâm câ va putea avea utilitatea 
sea pentru esperienţe scienţifice, care vor ii in
teresante de a se face la o aşia mare înălţime. 
Turnul va deveni altramente proprietatea Ora- 
şiului la espirarea concessiunei de 20 Ani, acor
dată D-luí Eiffel pentru terrenul ce ocunâ.

Ca conclusiune dâm aici şi Bilanţul Exposi- 
ţiunei, dupe un piar parisian:

Sâ socotim câ Exposiţiunea universală a fost 
visitatâ de 5,000,000 provinciali, şi dăcă se pre
supune că fie-care a cheltuit cellű puţin 100 
Franci, atunci ei aü lăsat în Paris 500,000,000 
Franci. Străini aü fost: 1,500,000; câte 500 Franci 
cheltuiala pe capă, Parisul a încassat de la ei 
750,000,000 Franci.—

Străinii visitatorí eraü astfelíü împărţiţi: En
glezi 380,000; Belgieni 225,000; Germani 160,000;

*) Decâ vom compara înălţimea turnului Eiffel de 300 Me
tre cu monumentele celle mai înalte din lume, vom constata 
cu Orgoliü, câ celle principale dupé T.-Eiffel sunt: Obeliscul 
lui Vashington (America) 169 metre ; Cathedrala din Colonia 
159 ; Cathedrala din Rouen 150. Marea Piramidă din Egypt 
146: Cathedrala din Strassburg 142; St. Stephan din Viena 
138; St. Petru din Roma 132; Domul Invalidilor din Paris 
105; Pantheonul 79; Turnul Notre-Dame din Paris 66.—

Americani de Nord 90,000; Americani de Sud 
25,000; Africani 12.000 ; (cei mai mulţi din Al
geria) : Spanioli 56,000; Elveţieni 52,000; Italieni 
38,000; Austriaci 32,000; Ruşi 7000; Greci, Turci, 
Români 5000; Portugezi 3500 ; differite naţio
nalităţi ; din Asia 8250; Australieni, Javanezî 
3000. —

Cifra visitatorilor Exposiţiunei de la 6 Maiü 
până la 6 Nov. s’a urcat la 25 millióne şi jumă
tate. Tichete de liberă intrare s’aü liberat în 
număr de 30,000.

Turnul Eiffel a incassat de la 15 Maiü până 
la 6 Nov. 6,500,000 franci. Societatea Omnibu- 
surilor a încassat de la Câllători 54,000,000 franci.

Prin aceste date am terminat scurta digres- 
siune ce am voit a face în interessul celor ce 
nu aü fost la Exposiţiunea din Paris, şi acum 
reviű la fţiăa din 28 Iuliü !!. —

Am <jis, câ dorinţa nostră a fost, de a 
vi sita mai íntáíü Secţiunea Română a 
Exposiţiunei.

Iatâ-ne dór a ici:
Exposiţiunea nostră am găsit’o repre- 

sentată forte bine, precum şi a Greciei, 
a Serbiei; Chinezii §i Japonezii s’aü dis
tins.

Am visitat gi Restaurantul Român; am 
luat Dejunul acolo, cu Collégül meü D. 
Jennescu. Consumaţia cam scumpă dór 
escelentă. Antreprenorii eraü D-niî I. N. 
Ionescu şi Launay,

Am plătit pentru améndoüí 14 Franci, 
dór am mancat cu apetit, mâncând în 
Paris bucate romănescî, ca în ţdrra nos
tră ; de ar ii fost gi o mămăliguţă (po- 
lentă) cu brânză, era minunat pentru 
Paris.

Possed ca suvenir Comptul illustrat al 
Dejunului; Ilustraţia pe Compt repre- 
sinta urmétórele:

Pe coperigiul Restaurantului este scris ; 
liar-Rouinain. O föntänä romăn0scă cu 
cumpănă ca la ţdrră este înainte ; un Mus
calagiu în Costum naţional cântă gi o 
Româncă în asemenea costum cu fluturi 
de metal alb gi galbin gi cu un Buquet 
de flori în mână, stâ jos ca pe o sofa, 
ascultând melodia ; dedesupt este scris : 
„Exposition Universelle 1889. Paris — Mai 
în jos preţurile gi suma plătită pentru 
Dejun. —

Ceia-ce am observat mai cu plăcere 
era: câ Lăutarii nogtrii eraü mult ascul
taţi de visitatori, gi fetele nóstre eraü 
frappante în costum naţional. Fácóü mare
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effect. Tóta lumea străină trecând pe a- 
colea, nu putea sâ nu se poprâscă în loc, 
şi sâ aştepte, spre a putea sâ ocupe un 
locü pentru a consuma ceva. Pare-câ erau 
ţinuţi în loc de un magnet attrăgătorm. 
De multe ori trecerea înainte a pieto
nilor era impossibilă.

Secţiunea nostră era în facla Secţiunei 
Serbiei şi Portogaliei, care erau la un 
lo c ; acesta din urmă avea Firma înăuntru, 
nu afară, ne fiind representată official.—

Am visitat în acea (li şi alte Secţiuni, 
dór timpul trecea şi iată veni sera.

La 9 ore s’a illuminat turnul Eiffel cu 
mii de lâmpi séü candele aprinse, aşîa 
câ se desemna lumina lor în aerü prin 
întunerec. Astfelíü şi Trocadero cum şi 
Cupola Domului central.

A început apoi jocul apelor, care la 
fie-care două minute ’şî schimba colorile, 
aruncându-se aci roşii, albastre, ver(lî, 
albe ca brilliautul, Lila, şi a ţinut o oră. 
Acesta se urma mal în tóté serile. Sute 
de mii de persóne (Dame şi Copii) şedefi 
pe scaune între turnul Eiffel şi Cupolă, 
se plătea locul pentru scaun 15 centime. 
(Bani). Eraü tóté ocupate. Din înălţimea 
turnului Eiffel appărea doué ratje lungi 
în aerü până d’asupra Cupolei, ca doué 
panglice, care tóté acestea fácéü un effect 
feeric. Am visitat apoi Salonul illluminat 
a giorno al Sculpturilor particulare cu 
sute de Statue mari şi frumóse de mar
moră, în totă nuditatea lor şi în mărime 
naturală: Arta suplinind natura. Aici am 
întâlnit pe fraţii Tergşorenî din Ploescî 
cu familia. Am luat mesa şi am venit 
acasă la 1 2 1/2 ore nóptea.

La 29 Iulifi ne-am suit cu ascensoa- 
rul într’unul din celle doué turnuri înalte 
de la Trocadero, de unde se vedea mai 
tot Parisul ca din sborul paserii. Am plă
tit de personă 50 centime. Urcaţi süsü, 
se vedea la mică distanţă uriaşiul turn 
Eiffel, care predomina tóté înălţimile Pa
risului. Intre noi şi el ne despărţea un 
Parcü minunat. Mî-am semnat numele 
spre memoria mea. Descingând Troca
dero am mers la Exposiţiune, am statü 
până’ s0ră visitând d’a rondul, cu colle- 
gii mei voiagiori, câte Secţiuni am putut 
visita. De a se descrie nominal şi detalliat,

tot ce am vé^ut este impossibil. Mî-am 
cumpărat de ia Librăria Catalogul gene
ral al Exposiţiuneî, care descrie íntréga 
Exposiţiune de la începerea construirel ei, 
cu illustraţiunile relative a tuturor obiec
telor din Secţiunea fie-cârui Statü. Sóra 
citóm—până ’ml venea somnul— şi pri- 
vém în Catalog Secţiunile visitate din 
acea —Intr’o seră pe când ploa înce
tişor şi plăcut, am luat o pregustare cu 
Amicii mei de-a ’npicíóreíe : Şiuncă cu 
franzelă şi câte un păhar de vin de acolea, 
stând pe scara Pavillionuluí Egiptén. Mi 
se părea câ mă aflu în Cairo. Şi, Domne ! 
mult eram osteniţi; dér nu simţ0m oste- 
nelă de acesta, câci eramü transportaţi cu 
totă fiinţa nostră în ţârra Faraonilor.

De aici am mers la Hippodrom. Era 
illuminat a giorno. Artiştii aü jucat pe 
cai, aü făcut gymnastică, a executat o 
Pantomimă „Yănătorîul“ unde íntr’unü 
satü întregu, representat cu stradelle şi 
moviliţe, alergau Vânătorii căllâri, copii, 
bătrâni, tineri, femei ca să prindă o Că- 
prioră care fugea prin sat. Am rîs mult.—

Hippodromul este o clădire elegantă, 
forte spaciosă, cu trei despărţiri în inte
rior, ca când ar fi trei Circuri sub unü 
acoperişul unul lângâ altul, aşia, câ pu
blicul póte vedea în trei Circuri d’odată 
cum jocă Artiştii şi Artistele, acelaşi joc, 
aceiaşi musică. Aceste trei Circuri la un 
loc aü de scop, ca să ve<jă tot publicul 
în marele spaşm acelaşi jocü.

După terminarea fie-cârui jocü călâii 
séü pe jos a Artiştilor, toţi Artiştii şi 
Artistele esü într’o trăsură mare, trasă de 
4 Cai frumoşi; şi pentru ca Artiştii se 
potă mulţumi publicului (şi negreşit ca 
să fiă şi ei aplaudaţi după dorinţa pu
blicului) plécá în tot spaciul întregului 
Hippodrom, salutând Artiştii pe publicü. 
Lume era aşa de multă în cât tóté băn
cile amphitheatrale eraü pline, îndesate. 
Băncile eraü împărţite în Secţiuni îm
prejurul întregului spapiü ; fie-care Sec
ţiune era de câte 1 2  bânci, pe fie-care 
bancă avea loc 12 persóne. La ora 1  după 
miedul nopţii am venit acasă şi m’am 
culcat la 2 ore. Companionul nostru, D-l 
lonescu s’a dus la Operă ca sâ vé<ja ju- 
cându-se Piesa „Aida“ , plătind pentru lo-
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cul séü în Loge 17 Franci, gi acest bil
iét l’a cumpărat de la un ovreiü specu
lant de Billete ; câcî până la 12 ore la 
amiatt nu se mai gaséü billete.

Séra tarijiü am luat Dineul la Kesta- 
urantulü Duval, care are filiale ín tóté 
quartirurile din Paris, cu brutăriile, piv- 
n iţi le, cirezile séle gi tot ce este neces- 
sariü pentru întreţinerea lor. —

La 30 Iuliă am visitat Capela Română, 
se făcea tocmai Serviciul divin. — Am 
visitat gi Biserica „Notre-Dume“ Cathe- 
drala Parisului, care în tóté dili ele este 
deschisă de la 6 ore diminâţa, unde merg 
preste <Ji mulţi credinciogî, spre a’gi do- 
bîndi consolaţiunea Religiuneî în linisce, 
precum am vedut gi în Viena. *)

Interiorul offeră un aspect grandiosü 
gi imposant având mai multe Altare. La I 
unulă din acestea stetea în genunchi o j 
Domnă cu cartea în mână de se ruga. 
Companionul nostru comicü se duse pe 
la spatele ei, gi privea preste umerii ei 
ce carte citea. Am desaprobatü acestă 
cutesanţă profanatóre. Ea însă nici nu a 
simţită, fiind aprofundată în rugăciune. 
Am egit din Biserică scandalisaţi gi noi, 
din care caîisă am uitat a ne urca în înal
tul turnă, care ne ar fi presentat o fru- 
mosă Panoramă a Parisului.

Am visitat apoi Rantheonul, care avea 
acestă inscripţiune : „Aux grands hommes 
la patrie reconnaissanteu. Aspectul acestui 
Monument este de un effect grandiosă. 
Este de 118 metre lungime gi 85 metre 
lărgime. In centru appare un Domn ma- 
jestosă (83 metre), Cupola se repausezâ 
pe colonne corinthiane şi se termină cu 
o laternă ornată de 10  Candelabre.

Apoi am intrată în Cryptele suterane 
în diverse cavouri susţinute de colóne, 
precum: sicriul lui Victor Hugo; mormén-

*) Aucji colo ! Omeni civilisaţî şi luminaţi 
ca în Paris şi Viena, sâ mérgá la Biserică Săr
bătorea măcar 15 Minute, spre a’şi dobîndi con- 
solaţiune şi linisce sufletescă în micţilocul va • 
lurilor cfiluics alle vineţii ! Aü nu ar găsi acele 
bunătăţi sufletesci în acel timpü la Casin şi în 
alte petreceri ca la noi ? Dér . . . .  nu’sű oile 
de vină când să înecă în gârlă, ci Păstorii cari 
nu se îngrijesc de turmă, dér cari strecoră ţin- 
ţarîul şi înghit cămila.

tul lui Soufflot, Architectul Pantheonuluî, 
alle multor savanţi, generali gi dignitari 
din primul Imperiă.

Am visitat apoi statua Bastilieî, Pa
norama Bastiliei, Grădina de aclimatisa- 
ţiune. Intrarea este printr’un Alleîă mag
nifică, care servă la drópta Biurourile, la 
stânga grădina de ierna. Aici afli Văcă- 
ria, apoi differite animale, Kanguros, 
Lama ; apoi Basinul Focelor, Aquariul, în 
care se vede o lume submarină; paseri 
de tote specele, unde te poţi preumbla 
printre lume de flori, plante gi vegetale. 
Dór cine póte visita totul, câci timpul 
trece gi totă nu se isprăvesce!

Mai nainte de a merge la Opera co
mică, am intrată într’un Restaurant sâ 
luăm ceva în gură. Acolo cănta Lăutarii 
nogtrii din Ploîescî: Maghîent gi cu ai 
lui, în costume naţionale. Atât aăfost de 
emoţionaţi ve^endu-ne, în cât el cu ar- 
cugîul în mână cântând, veni sâ ne salute.

Apoi am mers la Operă. Sâ nu uită, 
câ am trecut gi pe lângă statua lui Didót, 
care a avut prima typographiă în Paris 
în Anul 1545, şi l’a arsă de viă în piaţă, 
cu mânile legate.

Iu 31 Iuliă am visitat pe vechiul nos
tru Amică D-l Ioan Rîarânu cu confra
tele meă Jenescu. I-am făcut o plăcută 
surprisă. D-l Rhirénu o parte a Anului 
locuesce cu Familia în Paris, având pe 
fii sâi acolo la studii. La 3 '| 2 ore a ve
nit D-l Rîurenu la mine. Am mersă cu 
toţii la D. Nichelson de la care am luat 
un instrument acustică, suferind de ure
che. De acolo am luat câte o bere în 
Parcă la Exposiţiune unde am mai vi
sitat Secţiuni, pe care încă nu le visita- 
rămă d. e. Grupa Secţiunei differitelor ţerrî, 
relativ la Instrucţiunea publică din tote 
ţerrile, care ne-a interesat forte multă. 
Am fost atenţi visitând locuinţele umane 
din differite epoce gi ţâri, s. e. Casa E- 
truscă, Consirucţninî din Africa centrală; 
Casa Aztekă, Paviliomd marocana etc.

Am eşit din Exposiţiune şi am visitat 
Museul de Pictură gi de Sculptură de la 
Louvnt, unde nu mé mai putém sătura 
de plăcere cu mare admiraţiune.

M’a pusă în mare mirare marile Ma- 
gasine de Louvre, unde am făcut óre-

20,593 28
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care târgueli: Cămăşi, ciorapi, mănuşi, 
încălţăminte, cravate, etc. preumblân- 
du-ne prin celle 72 Secţiuni de diffe- 
rite mărfuri. După ce am târguit, am 
plătit comptul acolea la Cassă, şi ne a 
cerut Adresa nostră şi a Hotelului. Când 
am sosit acasă am găsit tot ce am tér
guit, în Cameră. Aceste mari Magasine 
sunt, se Zice, cele mai vaste şi mai fru- 
móse din lume şi ocupă strada Bivoli — 
totă strada de Marengo, strada St. Honoré 
şi Piaţa de la Palais-Royal, care tóté 
compună Marele Magazin de Louvre, ce 
expediézá direct mărfuri clienţilor sei 
din tote ţerile din lume. Am admirat 
promptitudinea şi onestitatea acestui Ma
gazin comercial.

La 1 August după ce am luat dejunul 
am fost iară la Nichelsohn cu amicul 
nostru Carpaţîanu, şi apoi la Exposiţiă 
împreună, unde am stat până sera, vi- 
sitând differite Secţiuni. Sera preumblân- 
du-ne cu Jenescu am întâlnită pe L-l 
N. Ionescu, Profesor şi Deputat.

Adoüa c]i am umblat mult cu Jenescu 
şi ostenissemü. Am intrat amândoui la 
un Friseur, ca sâ ne frizâmă.

Eü fiind prea ostenit de multă umblare, 
dormitam, pe când ’mi tăia perul şi mé 
răsesse. După ce termină friserul, nu seid 
ce Zise elü, şi eu i réspunseiü franţozesce: 
„Oui“ crezând câ ’mî spune ceva relativ 
la frisatul meü. Dér atunci Jenescu ’mi 
Zise: „Z>-fe Antinesca, vrei sâ ţi văpsescî 
pârul ?“ vBa nur, i réspunseiü: Apoi a- 
césta te-a întrebat tinerul. Atunci i spu- 
seiü friserului câ nu voescü a mé văpsi. 
„ Aveţi ţigară tîneră“ ţlise friserul „v’ar sta 
mai bine eu perul negrua. „Mulţumescă de 
complimentă41 i diseiú, şi terminarämü. Ar 
fi avut hazü uitându-me în oglindă, sâ nu 
mé mai cunoscă nici eü pe mine, nici 
cunoscuţii mei. Nu voiam a denega e- 
tatea de 63 Ani, cum făcu mulţi alţii. 
Scăpăm de întinerirea falsă, graţie D-Iui 
Jennescu.

Am trecut prin Piaţa Sorbonne în fa
cla Lyceului Saint-Louis, şi după dejun 
am intrat cu Jenescu şi Carpaţianu în 
Exposiţiă. Atât eri cât şi astă-(ţi am 
voit a lua biliét la Operă séü la Eden- 
Theatre, şi a fost impossibil de a reuşi.

La Operă era sâ se dea Piesa „Âidaa 
(pentru popor); se da numai la fie-care, 
biliét personal, spre a ’lă plăti numai 
cu 2 franci, de a nu se face speculă 
cu poporul. Şirul de perechi al amato
rilor la Operă fiind lungă, ne-ar fi tre
buit a sta pe trotoir înaintea theatrului 
2  ore în piciére, până să ne vie rondul. 
Am renunciat. Sera la Eden-Theatre de 
şi ploüa tare, lumea curgea în torente 
spre a şi procura billete şi a intra. A fost 
impossibil şi aiceâ de a râsbi la Billete. 
Aşia ni se întâmpla şi alaltă - seră la 
„Faust“ declarând vânzătorul billetelor, 
că tóté sunt date cu o septemână înainte. 
Acesta provine, după cum ni se spusse, 
din specula ce o făcu Evreii, cari daü 
şi ei billetele cumpărate mai nainte de la 
alţi speculanţi Ovrei, şi speculanţii îm
partă câştigul cu cei de la Biuroă. A- 
ceste manopere alle Evreilor în tóté pri
vinţele, demoralisézá poporul în tóté ţer- 
rile din lume.

In Ziua de 3/15 August la 9 ore, am ple
cat la Versailles, compania nostră, cu do
rinţa de a vedea Eesidenţa vecheî mo- 
narchii şi jocul apelorü. Dér se suspen- 
dasse jocul pentru acea Zi) fiind Sânta 
Mariă, Zi de doliă.

Castelul Versailles este situat pe o înăl
ţime. O statuă equestră a lui Louis X IV  
denotă intrarea în Curtea regală. Saló- 
nele, Galeriile, Camerile, Cabinetele şi 
Capella sunt de o Architectură, sculp
tură şi pictură care nu se póte descrie 
cu deameruntul. Salonul numit d’Her
oide servă ca intrare în marile aparta
mente alle Regelui. Salonul numit d’A- 
pollon era sala Tronului. Camera lui Louis 
X IV  este de totă strălucirea cu un bal
dachin forte bogat d’asupra patului séü. 
Capella are în exterior 28 statue de piatră, 
plasate pe o balustradă, representând pe 
Apostoli, Evangeliştî, câţî-va Părinţi ai Bi
sericii şi celle I  Virtuţi Christiane. Interio
rul strălucit, partea de sus ornată cu collo- 
nade. Galeria numită „Galerie de Glacesu 
Cabinetul Reginei, Scara Reginei sunt uimi- 
tóre ; Sala de Oardă a Reginei, cu Bustid 
măreţă din ei, ce este la intrare, arată 
bogăţia şi marelle luxă din acea epocă.

Parcul din Versailles este un Paradis
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terrestru. El presintă un mare Avenue 
situat între bosquete. Acest Avenue for- 
meză „le Jardin décoréu servind prome
nadelor Curţii, şi taîă Parcul în două 
părţi: 8  bosquete la drépta, şi 6 la stânga. 
Dincolo de Basinul lui Apollon este Ma
rele Canalü.

Orangeria, Les Rocailles ( G-rotta de 
Scoici) Colonnada, Carul lui Apollon, şi Co
vorul verde, cu statul mari pe ambele 
părţi. Basinul lui Latone, Băile lui Apol
lon, Basinul lui Neptun ş. a. merită a fi 
visitate fără îndoîiială.

La Museu nu trebue lăsat nimica ne
văzută. Trecéndü prin Galeria de petră 
cu Busturile Regilor Franciéi; şi prin 
marea sală a Cruciaţilor, ajungem la Ves
tibulul Capellei din primul etagíü. Aici se 
potü vedea frumuşele picturi care repre- 
sintă în Centru pe „Părintele Eternei în 
Gloria seaa la Corul de la „Altaruu în 
via er ea lui Christ“ şi sub tribuna Regelui 
„Pogorîrea sântului Spirit“ : tóté sunt Cap
ei’ Operă de pictură.

Sâlele şi Galeriile, cu totul ce este în 
Castelul Versailles, spre a le visita cu 
deameruntul, trebue o c]i întregă, fără a 
perde timpul.

Să venim acum la marele Trianon.
Louis X IV  a voit să aibă la locul a- 

cesta de plăcere un palatîi veritabil. Tria
nonul de porcelan fu aruncat joşii, şi 
noulü palat fu edificat după plăcerea sea. 
Construit dupe stilul italian, el are nu
mai un etage. Mobilele şi obiectele de 
artă care gamiseză apartamentele parte 
sunt din acestă epocă. Aceste mobile, ca 
şi Vasele, Candelabrele, Bronzurile şi cea 
mai mare parte din obiectele de artă a- 
parţin mobilierului naţional. Picturile şi 
Sculpturile sunt în resortul administra- 
ţiunei bellelor arte.

Nu ’mî permite spaqiul de a descrie ce 
coprinde Salonul de ghiaşiă, atât de uimi
torii!; dér voíü spune ceva din Camera 
de culcare a Regelui Louis XIV, a Ma
relui Daüphin, a Imperatorului Napoleon 
I, şi în fine, a Regelui Louis-Philip.

Aici se póte vedea patul de lemn sculp
tat, montat, cu un medalion, cu cifrele 
L. P. în coste, cu două cornuri de abun- 
danţă, colórea alcovului, cu postav antică;

este în satin de colóre purpuriă roşia. O 
pendulă de porcelan de Sévres cu sujetul 
alegorică: Crepusculul diliéi; două vase 
de formă etruscă; Flora şi Ceres; două 
candelabre cu câte 6 lumînâri în bronză 
ciselată şi în verde aurit antică; ca su
je t : un cară tras de cai; sub piedestal: 
un luptătorîă trâgend cu arad ; patru ta
blouri representând: vase, flori şi fructe.

Cabinetul de lucru este un commodă şi 
unbiuroăde acaju cu ornamente în bronz 
ciselat şi aurit, compus din capetele lui 
Apollon, Bachus şi Baccante, încoronate de 
flori şi fruneje de viţă.

Canapelele, fotolîurile, scaunele de 
lemn, pictate în alb pe câmp aurit, sunt a- 
coperite în damască de mătase carmoisină.

Trecem prin Salonul Reginei, Sala U- 
şierilor, Sala de mâncare, Vestibulul, Sala 
circulară, Sala Bibliothecii, Sala băilor şi 
alte Sâli, Camere şi Cabinete, în care 
privindu-le, pare câ te ţintuesce a ob
serva cu deameruntul, decă orologiul din 
busunariă nu ţî-ar <]ice; „grăbesce-te, că 
te apucă nóptea“ .

Am trecut apoi la Museul trăsurilor.
Acest Museă este situat la intrarea A- 

leiului ce separă pe marele de micul Tria
non. El conţine trăsurile care dateză în 
parte, din primul Imperiu, Lecticele şi E- 
quipagele dm timpul lui Louis XIV, 
Louis X V  şi alle Regelui Louis-Pbilipp. 
Şelleria şi harnagementul cailor sunt de 
marochin roşiă cusute cu firă albă; or
namentele şi cătărâmile sunt în piele ci
selată şi aurită.

Trăsurile expuse în Museă sunt:
Trăsura ungerii, e făcută în 1825 pen

tru ceremonia ungerii lui Charles X , res
taurată în 1854, a servit la botozul fiului 
lui Napeleon III-lea. Bronzele şi Pictu
rile alle acestei trăsuri sunt remarcabile. 
Interiorul este garnit cu velură cărmăziă 
brodat cu aură. Greutatea trăsurii este 
de 7000 kilograme. D ’asupra armele Fran
ciéi în alegoriă. Rótele aurite.

Mai sunt apoi : trăsura Botezului, apoi 
trăsurile: le Topaze, la Victoire, VOpale, V A- 
methyste, le Turquoise, le Briliante şi Cor- 
naline; precum şi mai multe Lectice de 
totă frumăseţea şi bogăţia.

Am trecut apoi la micul Trianon.
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Acesta a fost fâcut sub Louis X Y , care 
a dorit a se sustrage de oboséla care re- 
sulta forţamente prin numerósele per- 
sóne în acelaşiă edificiu, şi comandă a- 
cest micü castelü cu două etage.

Apartamentele se compun din Vesti
bul, Anticameră, Sala de mâncare, micul 
Salon, în care se afla armoarulü, juvae- 
rurile alle Măriei Antoineteî, două vase 
cu foi aquatice, decorate cu aurii; sujetele: 
Veritatea, Educaţiunea şi Amorul. Apoi 
marele Salon şi Budoarul, Camera Regi
nei, Cabinetul de toalettă, Capella etc. 
A  se descrie minuţios este impossibil, a 
le vedea pe tóté cu deamăruntul, te ză
păcesc!.

Grădina franceză situată între micul 
Trianon şi callea încrucişîatâ ce conduce 
în marele Parcă, are forma unui parale
logram. In micjilocul grădineî este Pa
vilionul octagonfi, plantat cu boschete 
de Carpinü şi ornat de basinü.

Teatru, Grădina engleză, Belvedere, 
Grotta, Stânca de la Belvedere, Templul 
Amorului, Móra, Cătunul, Casa Reginei, 
Presbyteriul, Grădina floristei, Ferma, 
Grădina marelui Trianon, Cascada, nu
mită Buffet, şi marele Basin, în miijiloc fiind 
plasat o grupă în plumb, representând 
pe Faună seă Peul pădurilor, jucându-se 
cu o Pantheră. sunt demne de vécjut; fe
rice de cei-ce aă timpă a le vedea pe 
tote pe rond !. -

Despre Oraşiă, în facla atâtor frumu
seţi şi bogăţii, nu mai am timpă de a 
spune de cât câ are: un spital militar, 
Bibliotheca, o collecţiă musicală şi una 
de monete.

Alte monumente alle Oragiului sunt: 
Biserica Cathedrală de Saint-Louis, Hotehd 
Prefectureî, Primăria, Galeria sa, Biserica 
Notre-Dame, şi Rotel Pompadour, etc.

La 2 ore am plecat cu birja până la 
Gara Yersaillului şi ne-am urcat în trenă, 
trecând pe la St. Cloud la Paris în 65 mi
nute. Am mersă apoi la mesă. Sera am 
mersă la Eden-Theatre, unde s’a jucat 
Ballet şi „Spargerea Tunelului St. Cenis*.

S’a jucat mai bine ca la Yiena „Pup
penfee“ , dér şi acolo nu a fost mai reă 
jucată.

Ne-am întâlnit la Paris cu D-nií Térg-

şorSnu, Manliu şi Sorescu şi sub turnul 
Eiffel cu D-nu láncú Coqalnicénu ; iar la 
Versailles ne întâlnissem cu D. Cireşiunu 
ce venise odată în Ploiesci ca Preşedinte 
al Curţii cu Juraţi.

Visitiii din Paris aă nisce phisiognomii 
pocite şi sunt nebunatici. Din Versailles 
am plecat la Gară cu un visitiă bătrână, 
pare-că avea o phisionomie ca din epoca 
lui Ludovică XIV. Avea o pălăriă fâră 
peră şi nişte haine antice. In trenă am 
venit toţi 6 : Jenesen, fraţii Alexiă, Pa- 
raschivü Ionescu şi eă. Intră şi o teneră 
belgiană cu bărbatul ei, un Flamand bă
trân, care moţăia şi nu vorbi nici o vorbă. 
Ea însă era prea vorbitóre. Privămă în 
Albumul meă şi se apropia sâ priveseă 
şi ea lângă mine. Prin celle 3 tuneluri 
ce am trecut, şecjend lângă mine se în
desa prea tare şi póte că ar fi avut poftă 
de a’mi spune ceva seă a consulta oro
logiul meă de buzunară!—eă tot cu irica 
în sînă — dér am păcătuit cugetând in- 
tenţiunî rele asupra ei. Mi-am adus însă 
aminte câ nu me aflam în Ungaria, şi 
m’am liniştit. De pe Drumul de la Ver
sailles se vedea turnul Eiffel înalt, sub
ţire, şi arrogant, care părea câ privesce 
majestos împrejurimea. Reintorcându-me 
în Paris, am trimis cartea mea de visită 
a doăa ţji la 4/l6 Aăgust Secretariului 
Principesseî de Lusignan, exprimându-mi 
dorinţa de a putea visita pe Alteţele Lor 
regale, cu ocasiuDea venirei mele la Paris.

La ora 6 am primit la Hotel un răs
puns din partea secretariului, în coprin- 
derea urmátóre:

HOTEL IE LÜSIONAH
1 2 2 . Avenue Victor Hugo, Paris 

16 Aőut 1889.

Monsieur le Chevalier /
Son Altesse Royale étant absente, Mon- 

seigner aura le plaisir de vous recevoir, de- 
main Samedi d 3 heures.

Agreez, Monsieur le Chevalier, l’expression 
de ma Consideration la plus distingue

F . Godefroy 
Secrétaire

Monsieur Z. Antinescu, Hótel de Smyme, 
5 Rae Monsigny, Paris.

Marca
ordinului
Melusine
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Sâmbătă, a doüa r]i la 5/n August, după 
dejunul luat la l 1/.» ore, am mers la 3 
ore p. m. cu birja cu un cală, dupé o- 
biceîul Parisului, avénd la peptü Insig- 
niile ordinului Melusine, la Principele de 
Lusignan.

Portierul mé aştepta.
M’a introdusă într’un mică Cabinet al 

Principelui *) ai cârora pereţi eraă tapi
saţi peste totă cu differite Diplome de 
la mai multe Societăţi Academice şi u- 
manitare, rugându-mă a aştepta puţină.

Peste 5 minute se presentă o personă, 
pe care aşiă fi cretjut câ este secretariul 
D-lă Grodefroy, decă nu o aşiă fi cunoscut 
dintr'un portret ce possedam mai de 
mult. Era însăşi persona Principelui.

L ’amă salutată respectuosă şi cu un 
surrîsă forte simpatică şi în modă forte 
familiar ’mî întinse mâna, invitându-mă 
a lua locă pe canapéda ce era în fruntea 
Salonaşîuluî şi se puse a şedea lângă mine.

Mai întăiă ’mi ceruiă scuse, câ nu voiă 
putea aşia bine a mé esprima în fran- 
ţuzesce, şi el mé întrerupse surîdend, câ 
ne înţelegem destul de bine, adăogând eă, 
câ cu ocasiunea venire! la Paris pentru 
Exposiţiune, mi-am ţinut de detoriă de 
a solicita o visită, spre a ’mi putea ma
nifesta şi verbal simţimentele de devo
tament pentru aăgusta lor personă.

Mi-a mulţumit, şi apoi a început a mé 
întreba: despre instituţiunile nóstre de 
cultură din ţ0ră ; despre economia nostră 
naţională, comerciă şi Industriă, la care 
îam răspuns pe cât puteam a mé esprima, 
descriinduî pe scurt totă ce ’lă interesa 
a sei. Apoi ’mi spuse câ este bine in
format despre ţerra mea şi poporul Ro
mână, care dâ mari semne de viăâţă. 
După o conversaţiune de 1ţ2 oră, stătu 
puţin gânditorîă, şi apoi pare câ ’şi a- 
dusesse aminte ceva, ’mi tjisse : „Mi se 
pare, câ în Anul trecut aţi trimis Princi- 
pesseî o Odă la cţiua sa onomastică, prin 
urmare sunteţi şi Poetü. 0  să ve daă o- 
casiane de a ve inspira şi mai midt, visi- 
tând locuinţa marelui Poetă decedat, Victor 
Hugo, care a locuit aici în Hotelul meu. 
O să ve conducă chiar acum onnd meii prin

apartamentul unde a locuit decedatul. I-am 
mulţumit, y,Apropos,u adaose Principele: O 
sâ ve duă un suvenir pentru visita ce v’a 
plăcut a ne face. Şi ’mi arătâ un sulă şi o 
cutioră elegantă, spuindu-mî câ conţine: 
Portretul Principesei, mai multe Piese 
de Musică, dedicate de Poeţi şi Virtuoşi 
musicali la <jiăa ei onomastică, şi un Par
fum pe care ’lă obicinuesce a parfuma 
Principessa batista sa, pe care apoi le dete 
servitorluluî spre a mi-le da după ce mă 
voiă urca în Birjă. Mi-am luat Adio, şi 
m’a petrecut până la portă cu multă a- 
mabilitate.

Apartamentul lui Victor Hugo are altă 
intrare prin stradă. Palatul între ambele 
aripi alle edificiului are în micjiloc o 
grădină englezéscá mică, de totă frumu
seţea cu flori, cu jet-d’eau-urî, cu statue 
de marmoră, şi bând de jur-împrejur.

Am intrat mai înteiă în camerile lui 
Victor Hugo, care eraă mai tóté tapisate 
cu tablouri desennate şi subscrise de den
sul şi concepte originale din scrierile 
eéle, tóté ataşiate şi încadrate pe pereţi. 
Am stat lângă patul seă unde a murit; 
am intrat în cabinetul de lucru, care este 
forte simplu, dér mobilat artistic: un 
Biuroă elegant în sculptură, la intrare 
două scaune ; un lavoar şi o mesă ală
turea, pe josă tapisat, şi un fotoliă ; uşia 
în două canaturi, compusă de table de 
cristal. Am visitat apoi Museul şi Bi
blioteca sea în două camere spacióse, cu 
cârţî elegante şi monete antice. Am eşit 
apoi într’un corridor din care ne-am po- 
gorît în grădină. Preumblându-me prin 
grădină cu conducătoriul meă, acesta 
’mi arătâ o bancă pe unde trecém, ce 
era pusă în faţia Balconului de la aripa 
opusă a palatului unde locuia Principele, 
şi ’mi cjise: „ Acesta este banca de predi- 
lecţiune a decedatului Poet Victor Hugo, 
pe care şedea tot d’auna, când venéü Ma
sele sâ’lă inspire, în meditaţiuni poetice“ .

Atunci eă mă aşeijaîă pe banca obici
nuită a căntătoriuluî immortală al uma
nităţii, şi ridicând ochii spre balconul 
din faciă, vecjuiă pe Principele, care pri
vea în grădină. Mă sculaiă în picióre şi 
’lă salutaiă; iar Alteţa sea regală ’mî făcu 
semn cu mână surîdând, ca când mi-ar*) In etagiul de josü.
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<jj.ice; „şefli pe banca marelui Poetü, ca sâ 
te inspiri; după cum ţi-am disüu. —

Când am eşit de la Palat, trăsura mea 
mé aştepta şi primiiü din mâna condu
cătorului meü sululü şi cutióra, câruia 
l-am lâsat în mână câţi-va franci.—

Am plecat spre Hotel pe sub Arcul 
de triumph ce era în drumul meü, pe 
sub acel monument al Parisului, unde 
fu pus Victor Hugo când era mort, ca 
sâ defileze totă lumea Parisului pe di
naintea acestui Poetü divinisatü.

Am sosit la Hotel íncántatü, inspirat 
şi încărcat de daruri princiare.

Eram impacient a vedea conţinutul 
sulului şi cutioreî.

’Lü desfácuiü şi aflaiü Portretul Prin- 
cipessei confecţionat după natură, într’un 
stabiliment de Artă din Philadelphia 
(America), format ovalü şi scris dedesubt: 
H.R. H. The Princess Maria de Lusignan

of. lerusalem, Cyprus and Armenie, 
care este în camera mea încadrat la locul 
de onóre. Apoi piesele următore dedicate 
A. S. ft. Principelui şi Principessei de 
Lusignan ca omagiü:

1. C ’é ta it bien m ieu x de notre Temps. Paroles 
et Musique de P. Coinquet. (Dedicată Principelui)

2 . Ne p a rle  pas p e t it  oiseau. Melodie, Poesie 
de Jules Böne. Musique de Henry Duvernoy.

3. M on  B erceau  {Chanson). Paroles de Paul 
Lorgnat. Musique de Alfred Quentin.

4 ) G ai Printem ps. Paroles de G. Mengeot 
Musique de Albert Renaud.

3. V iens dans les B ois. Paroles de Gaston 
Wiallard. Musique de Eugene Lacroix,

6. E ros. Paroles de G. Prati. Musique de F. 
Paolo Frontini.

7. L a  M endica. Paroles de Camillo Benucci. 
Musique de Angelo Napoli.

8 . F leu rs P rintaniéres. (Grand Yalse) par Dio- 
géne Siciliano.

9. L ’ Orpheline. Poésie de Georges d’Olne. Mu
sique de A. Decq.

10. G avotte M arie. (Pour Piano) par Henri 
Portelette. (2 Ex.)

11. Une Im m ortelle. Paroles, d’Antoine Clesse. 
Musique par d’Hector Vandeputhe.

12. M arie. Poésie de P. H. Corgeron.
Iar etiqueta pe sticluţa de parfum este: 

P a rfu m  Superior pou r le M ouchoir.

Coronă!
BOUQUET

PRINCESSE MARIE DE LUSIGNAN
Brilié et Dupré, Ingineurs—Chimistes.

11. Rue Jacques-Coeur. (Paris.)

Atât visita la Principele, cât şi visita- 
rea domiciliului Marelui Poetü decedat, 
m’a impresionat atât de múltú, în cátü 
Parisul şi Exposiţiunea mi s’a părut încă 
p’atátü de frumóse, câcî am profitat de 
a vedea tot ce are Capitala lumei civi- 
lisate mai bogat, maî instructiv şi maî 
sublimă.

MulţumescăProvedinţei câ ’mî-a accor- 
dat acesta mare favóre de a visita Pa
risul, pentru care dicémü tot-d’a-una: 
„Sâ nu moriű, până nu’lă vom visitail!

Am vé<Jut Paradisul de pe păment, 
după dorinţa ânimeî melle, şi acum pot 
elice ca bătrânul Simeon : „Acum libereză 
pe robul tău Stăpâne, dupé cuvéntul teii, 
în pace, căci védurd ochii mei ceia-ce au 
doritul!

Am visitat Parisul, am visitat Expo
siţiunea pe cât am pututü, dér a călca 
piciorul meü în domiciliul marelui Victor 
Hugo, după mórtea sea, nu mă aşteptam.

Graţiă gentilomului Principe Guy de 
Lusignan, îmi fu dat sâ am şi acesta fe
ricire.

Şi ca recunoscinţă şi mulţumire sufle- 
tescă pentru cel mai mare Poetü al se
colului, voiü intra în viueţa lui, narrând 
pe scurt, cine a fostü elü ? Dér fiind-câ 
vorbesc de om, este logică de a căuta 
mai íntáiü Essenţa lui, séü tot ce are 
el mai precios, mai sublim în fiinţa lui: 
mai íntáiü partea spirituală şi apoi cea 
phisică.

Raţiunea şi sufletul compună Essenţa 
omului; Essenţa umană este Onestita
tea; iar bunul* essential este Dumne- 
deu însuşi.

Este netăgăduit, câ Victor Hugo, Pa- 
triarchul Democraţiei şi cel mai mare Poet 
al secolului al X lX -a  a fost, ca om, Es
senţa acestui secol.

Sâ cercetăm acum partea fiinţei lui spi
rituală, căreia trebue sâ-î dâm preferinţă, 
şi apoi partea fiinţei lui phisiee o vom 
afla în Biographia lui, ce urmézá mai 
în josü.

Iată cum se exprimâ el în „La legende 
des Sibcles :

„Sensul înalt şi scopul moral sunt 
susţinute prin o putere de imaginaţi- 
nnej care nu se pole compara de cât
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cu a lui Platon *). In acéstft immensă 
luptă, unde Deil răstornă pe Del; unde 
Iieligiunile sg distrug una pe a*lta; unde 
omenii sunt mari prin .Heroism şi mal 
mari prin Dureri, in’am luminat şi 
persist, aft'irmând : un Dumne<Jeü unic; 
immortalitatea sufletului; în fine, cred 
într’un Principiu superior, însărcinat 
de a sancţiona legea morală“. —

Acest sublimă bărbat la mórtea luî a 
fost divinisat §i regretat de totă lumea.

Iată ce gasescă în scrierea francesă 
întitulată: „La Maison de Yictor Hugo“ :

Primăriul Arondismentuluî al XYI-lea 
din Paris, adreseză Prefectului Parisului 
următorea Adressă:

„Domnule Prefect! Victor Hugo a murit 
în al XVI-lea Arondisment al Parisului. 
Casa în care a trăit până la ultima res- 
piraţiune a priimit un caracter sacru; ar 
fi o profanaţiune decâ am abandona-o ha- 
sarduluî ■ intereselor private. Englitei'a are 
casa luî Shakespeare; Florenza are casa 
luî Dante; Madrid are casa luî Cervantes ; 
Weimar are casa lui Cbthe; este de onórea 
Franciéi şi a Parisului de a conserva casa 
luî Yictor Hugo.

In numele concetăţenilor mei, cari m’aű 
însărcinat a fi interpretul lor, viii a vă cere, 
ca acesta Casă, immortalisată prin acestă 
morte, să devină, de astădi înainte, Propri
etatea Parisului.

Ve rog, Domnule Prefect, de a agrea as- 
siguranţa simţimentelor mele devotate.

P rim ăriu l A rondism entulu î al X V I - a  
D-r Marmotton m. p.

Şi tot poporul în doliu a dat consim- 
ţimentulă séü la dorinţa formulată prin 
D-nu D-r Marmotton.

Astăzi Casa lui Victor Hugo este Mu
scă, este Casă de pelerinagiă, deschisă în 
tote fjillele de la 9 ore dimineţa până la

*) Platon a fost un Celebru Philosoph Grec, 
Discipol al lui Socrate şi Profesor al lui Aris- 
totel. Philosophia lui este cea mai înaltă espres- 
siune ideală, şi se apropia câte o-dată de ideile 
Christiane ; (de şi a fost păgân.) Aristotel a (ţis 
câ de numele lui se legă axioma următore : 
„Am icus Plato sed magia Amica Veritas.“ 
(A m ică  ’ m i este P laton, dér m aî m are A m ică  ’m i 
este V erita tea ) —

7 ore sera. — Museul este la „Avenue 
Victor Hugo 124, în Paris“ .

Sâ venim acum la Biographia lui;
Victor Hugo s’a născut la Anul 1802 

Februarie 26 la Besanpon, din o familia 
bună, tatăl seă era General în armata 
lui Napoleon I.

Prima luî copilăriă o trecu în Italia, 
în Ispania, preste tot unde tatăl seă era 
în resbelă. Apoi veni la Paris cu cei douî 
fraţi ai sei şi cu Mama lor, femelă ins
truită, intelligentă, care s’a consacrat cu 
totul la educaţiunea lor. La etatea de 15 
Ani prima sea poemă fu încoronată prin 
Academia franceză. La 20 Ani renumele 
lui era deja cunoscut. Chateaubriand i-a 
precis viitoriul, numindu-lă „Copilul su
blimii“ .

Victor Hugo în primulă rangă, între 
gemurile literare, era onórea Franciéi.

In 1823 se căsători cu D-§óra Adela 
Fucher, care i-a fost companionă devo
tată în viăeţa sea de luptă şi de gloriă.

Mare Poetă, mare Orator şi una din 
gloriile Franţei, el a fost capulă şcoleî 
romantice.

Toţi cunosc patriotismul acestui mare 
omă, —ce a ocupat locul în Constituantă 
şi Legislativă.

El este Autorul la o mulţime de Opere, 
între care: Odele, Balladele, Orientalii, Ra
dele şi Umbrele, Frundele de tomnă.

Teatru : Regele petrece; Hernani, *) care 
a produs un mare entnsiasmă, Lucreţia 
Borgia, Ruy-Blas şi altele.

Eomanţe : Notre-Dame de Paris şi mi
nunata scriere „Miserabilii“ .

După lovirea de stat în Francia el a 
fost exilat, şi s’a retras la Jerseî, unde 
a şe<jut 19 Ani. Acolo în primul An al 
exiliuluî seă a scris „Les Chatiments, (Pe
depsele): acelle jambe în care supărarea şi 
mánia înălţă lyrismul seă până la sublim. 
După căderea Imperiului. Victor Hugo 
reintră în Francia, unde ved éri dă nişte 
soldaţi trişti, întorcendu-se după câmpia 
de luptă, le cjise entusiasmat: „TrâiSscă 
Franciau nu voi sunteţi de vină, bravi heroî, 
ci conducătorii voştriî.

Fu numit Deputat al Senei la 8  Fe-

*) Piesă, despre care vom vorbi mai josü.
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bruariü 1871; dupé puţine dilié şi-a dat 
dimisiunea. A fost numit Senator la 30 
Ianuaríü 1876 de cetatea Parisului. Vic
tor Hugo a fost membru al Academiei 
franceze şi Officer al Legiune! de önére.

El locuia în „Avenue Victor Hugo“ . 
Obicinuia a se scula la ora 6 , şi lucra 
până la orele 1 1 , când ’gi făcea toaleta, 
şi prima visită era a nepoţilor gi copiilor 
lui, cu cari se amusa prin grădină. Dupe 
dejun priimea pe amici, gi séra la 1 L ore 
se culca. Acest mare bârbat a <Jis câ : 
„totă Poesia lui erau Copii“ .

Spre a putea descrie pe acest mare 
omă, ne-ar trebui volume întregi. Ne 
mărginim a <jice> câ Victor Hugo, a fost 
acel scriitoriü, care prin Odele sóié, pro
ducea plânsul— Hymnü al Patriei şi al 
Familiei — care face pe amorogî, pe pă
rinţi şi pe beroî.

Sâ dâmii un exemplu din scrierile lui, 
spre a se vedea mai bine simţimentele 
marelui omü.

El a adressat lui Bismarck cu ocasiu- 
nea aniversarii lui urmétórea Epistolă: 

Gigantul adresézá salutările sale la gi
gant ; inemicul la inemicú; amical la a- 
micü! Te urâscă din totă inima pentru câ 
tu ai înjosit Francia. Te îuhescă, pentru 
că eü samă mai mare de cât tine.

„ Tu táréi când orele ’ţî anungia a opt- 
4ecilea aniversare a nasceriî melle.

„Eü vorbescü, căci pendula.. . .  ce stă pe 
mesa ta de lucru refuză de a suna intra
rea ta în al 70-lea Ană.

„Eü de 80, tu de 70 Ani! Eü 8, tu 7; 
şi la spatele nostru stâ omenirea íntrégd 
ca un Zero. Noi amindoui ne-am înţeles 
şi istoria va fi la capătul ei.

„ Tu esci corpul, eü samă sufletid; Tu 
esci năorul, eü sumă, fulgerul! Tu esd pu
terea, eü sumü gloria: ..  .

„ Cine e mai mare ? Invingétorhd séü In- 
vinsid? Nici unul din améndoui! Poetul 
este mare, pentru că este învingetoriid ce
lor douî! El este care face pe omenii cei 
mari şi renumele lor. Cei ce ’şî facă sin
guri gloria, n’o aă decât în apparenţă.

„Dér tu esci mare, căci nu te temă de 
frică. Eă, Poetă, îţi întindă mâna, ţie, 
mare omă.

„Francia tremură. Germania tremură.

Eăropa tremură, totul tremură! Lumea 
totă tremură şi numai noi singuri şi mari, 
stârnii isolaţi. . . .

— Cu töte acestea, decă am fi fost înţe
leşi, pacea eternă ar fi fost assigurată.

Hugo.

Să damă un exemplu şi de talentul 
séű oratoricii. Cu ocasiunea represen- 
târii extra ordinare a Dramei séle „Her- 
nani“ el a dat la Grand-Hotel un prarulÜ. 
la care aü' fost invitaţi Artiştii de ia 
Theatrul francez, somităţile criticii thea- 
trale gi unii amici personali ai sei. Vic
tor Hugo avea la drépta sea pe D-şora 
Sarah Bernhardt şi pe Directorele Thea- 
tnduî; la stânga sea pe D-l Perrin ; vis- 
â-vis era tînerul séü nepotü Ceorge, fiul 
decedatului Charles Hugo, pe Academicul 
Emil Augier şi Ernst Legouvé. La finele 
prânzului celebrul Poet ţinu urmétórea 
vorbire:

„Bogă pe ospeţiî mei să’mi fiă permis a 
bea odată în sănătatea Iară. Eă sumă dé- 
tornicul întregeî societăţi, şi d’aceia voîă 
trebui sâ începu, cu o mulţumire. Eu sumă 
obligat cu mulţumire marilor spirite, ma- 
relor talente şi celebrităţilor, pe cari i vecţă 
în jurul meă, urmând învitaţiunei melle: 
midţumescă în persană onorabilului Director 
al pomposului Theatru naţional, de care 50 
Ani ai viăeţii mele me légd, dică, în per
sona Directorului. Midţumescă escelenţilor 
Artişti, cari seceră în fie-care sérá aplause. 
Nu voescă sâ numescă nici un nume, căci 
atunci a’şî trebui sâi-i numescă pe toţi. 
Intr’aeeîa (întorcându-se către Sarah Bern
hardt) D- ta Madame, dă’mi voîă, concede-mî 
sâ facă o escepţiune, îndreptăţită decă nu 
impusă de sexul D-tale. D-ta te-aî arătat 
nu ca o rivală ci ca o egală cu celle trei 
mari Actrice, care ţî-aă premers în rolul 
de Donna Sol. Aceste trei sunt: D-ş'ara Mars, 
D-na Dorval, D-şâra Favart. Eă merg mai 
departe; trebue s’o mărturisescă, căci, ah! 
am asistat şi la representarea de la 1830; 
D-ta ai întrecut, ba ai şi eclipsat pe D-şora 
Mars. Acesta însemnă o gloriâ; D-ta te-ai 
încoronat de doué ori ca Regină, odată ca 
Regină a frumuseţeî, şi altă dată ca aceia 
a talentului. Eü ’ t ! mul tu meseu, Madame! 
(Oratorul îa mâna vecinei şi-o sărută).
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„ D-lor. Noi ne-am adunat să serbâmă o 
petrecere intimă şi cu totidă literară Astfeliă 
de petreceri sunt tot d’auna bine simţite 
îndoăit, însă în timpuri agitate. Noi ne 
aflâmă şi ne întâlnim în spherele celle se
nine, pe vârfurile celle înalte alle viăeţei 
pură spirituale. E  de mare însemnătate şi 
folos, când lumea literară îşi reflectă splen- 
dbrea sa, asupra lumeţ politice şi când sphe
rele nóstre daü marele exemple de concor- 
diă şi frăţietate spherelor agitate. (Aplause). 
E  forte greii, D-lor, ca în etatea mea sâ 
nu aibă cineva vre-o ideiă fixă. Ideile fixe 
sâmănă stellelor fixe; căci cu câtă e ndptea 
mai întunecosă cu atât stell de lucescă mai lu
minos. Astfelu ideîa mea îmi pare cu atât 
mai luminbsă, cu câtă mai adâncă e în- 
tunerecid din prejur. Acâstă fixă ideiă este: 
PACEA. Din începutul tinerelelor mele 
până în etatea înaintată în care rne aflu, 
nu am avut alt scop, de câtă sâ pregâtescă 
pace spiritelor, talentelor şi ănimilor. Visid 
meu era: nici un resbelü, nie o ură mai 
mult; popbrele sâ fiă ocupate numai cu lu
cru, industrii, progresse şi prosperarea fe
ricită. Cu tbte încercările suferite deja, cu 
tbie încercările ce le voiü mai avea, venă 
remănea fidel până la idtima respirare.11!!—

Astfelă la 22 Mani 1885, Bardul lu
mii, marele Scenographü al umanităţii, 
care a încăhlit acest secol cu cântu-i pas
siódat, s’a stinsă dintre cei viăî.

E sdrobitóre acesta perdere nu numai 
pentru Francia care l’a născut, ci pentru 
totă lumea; căci totă lumea matură de 
ar]l a crescut sub genialu-i suflu, legă
nată de cântarea-! dulce, deşteptată, sgu- 
duită de strigarea-i passionată.

In relaţiunile sociale ca şi în politică, 
Victor Hugo a fost Poetă ; de aceia ca 
acţiune politică directă, el nu va însemna 
mult în Istoria lumeî. Lui i cade însă 
un rol mult mai însemnat; el a pregătit, a 
inspirat, a dat avântul mişcărilor politice 
care ne-aă creat starea de lucruri actuale.

De aceia Victor Hugo, planézá d’asu- 
pra ca o Provedinţă a omenirei. Nu nu
mai artă găsim în operile sóle, ci şi în
văţăminte politice de cea mai mare va- 
lóre, care, de şi învăluite în flori, aă 
sguduit lumea.

Marele Poet aparţine lumeî întregi;

el e al nostru al tuturor; doliul e deci 
nu numai al Franciéi, ci al Universului 
civilisat. —

Noi Românii când am aucj.it de mór
tea marelui fiă al Muselor, ne -am plecat 
capul cu jale spre pământul care i-a des
chis sinul; căci durerea nostră e sororă 
cu durerea, care strânse ânima sororei 
nóstre: a Franciéi.

Am înaintea mea „Le Journal illustré“ 
No. 22 din Paris de la 81 Maiă 1885. 
Pe prima pagină este Casa lui Victor 
Hugo în (Jiha morţii sóié, înaintea câreia 
staă o mulţime de bărbaţi bătrâni şi ti
neri, cu capetele descoperite şi cu lacră- 
mile în ochi; iar pe pagina 4-5 ună ta
blou mare, representând pe betrânulPoetă 
întins pe patul mortuar sub un balda
chin, şi împrejurată cu un grup de 6 
bărbaţi de tóté etăţile şi 3 copii, două 
nepóte şi un nepot; ochii tuturor sunt 
plini de lacrămî. Figura decedatului, cu 
fruntea sea lată, cu perul sâă albă, dat 
de la frunte în susă, şi barba albă ro
tundă, cu mânile întinse în lungul cor
pului, e acoperit până la peptă cu un lin- 
ţoliă albă. Cu Capul pe o pernă ridicată 
stâ marele Poetă, ca un Semi-peă, cu 
ochii închişi, posiţiunea lui este liniscită 
pare că voesce a <|ice : „Fiă pace pe pă
mânt !“

Privescă acest Tabloă după natură, şi 
’mi simtă genele ude!.

Suplimentul acestui Numără este illus- 
trat în forma unui Tabloă întitulat „ Vic
tor Hugo et ses oevresu, având în mujiloc 
Portretul Poetului şi jur-împrejur câte 
o scenă desemnată forte natural din o- 
perile celebre ce a scris, şi care i-a făcut 
gloria în totă lumea pe câmpul literar; 
acestea sunt:

1. B ucréce B org ia . 2 . L e  B o i  s ’amuse. 3. B u y -  
B las. 4 . M a rie  Tudor. 5. L e s  B urgraves. 6. M a rion  
de L orm e. 7. Angelo. 8 . L a  E sm eralda 9. T or- 
quemada. 10. H ernani. 11. H isto ire  d ’un c r im e  
12. H a n  d’ Islande. 13. L es  M iserables. 14, Q uatre- 
vingt-treize. 15. Claude Q ueux. 16. L ' A n rée  ter— 
rible. 17. L a  Legende des siécles. 18. N otre-D a m e  
de P a ris . 19. L es  Chatiments. 2 0 . L es Travailleurs  
de la M er .

** *

29 j
I

20,895
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După reíutórcerea mea la Plolesoí, am 
scris Secretarîului Principelui, rugändu-lü 
a’mi trimite uu Catalog despre celle ce 
coprindea camerile lui Victor H ugo; câcî 
în scurtul timpü cât le am visitat, nu 
am putut a ’mi nota totul de care mé 
interesam; §i tot d’odată l-am descris 
mulţumirea ce am simţit visitând pe Prin
cipele gi casa lui Victor Hugo, şi am 
priimit răspunsul urmétoríü:

HOTEL OI LUSISNAH
122. Avenue Victor Hugo, Paris.

17 Noembrie 1889.

M onsieur le Chevalier!

Je m ’empresse de repondre a voire lettre 
du 9  currant, et vous annoncer, que vos 
gracieuses paroles on t été fort agréables á
S . A . l i .  M onseign eu r le P rin ce de L u sig - 
nan. 11 me charge de vous assurer qu’il 
a gardé une charmante Impression de votre 
aimáble visite. S on  Altesse vous envoie Ses 
sympathies.

Selon votre désir, j e  vous adresse sous 
pli recommandé la C atabgue de la M aison  de 
Victor H ugo avec un  journal publié lors 
de sa m ort.

Vous y  trouverez la nouvell édition de la 
notice historique sur la M aison  R oya le de L u -  
signan. Jappran ds avec plaisir que vous rea- 
lisez vos bonnespromesses e t que vous aller don- 
ner une nouvelle p 'eu ve  de votre devouement 
ă L eu rs Altesses comme u n  vrai Chevalier.

votre dévoué
F. Godefroy

Secretair.

M onsieur le Cav. Professeur Zacharia  
Antinescu Ploiesci.

Catalogul casei lui Victor Hugo ce 
am primit de la Principele de Lusignan 
coprinde mai multe collecţiuni cu mai 
multe Fragmente în număr de 503, ce 
se află în Apartamentul fostei locuinţe 
a lui Victor Hugo.

Gravurile complecte alle Operilor lui 
Victor Hugo sunt în număr de 110.

Fie-care din obiectele săle are câte un 
mic istoric s. e . :

1. „Sacul de voiagiü ce avea Victor Hugo 
când a părăsit Parisul după lovirea de 
Stat are menţiunea următore : “ „Spre a 
satisface dorinţa ce m i s’a esprimat, atest

aci mica aventură întâmplată cu acest sac ; 
el a făcu t 6 0 0  m iluri. I n  1 8 9 1  am  absentat 
din G uernesey, pen tru  reson de sănătate, 
am im portat manuscrisul „ L es M iserables“ 
pe care Tam term inat în  voiagiü . A m  pus 
acest m anuscris în  sac, şi acest sac n u  Vam  
lăsat de lângă m ine nici un  m in u t; a vo- 
îagîat cu m in e 5  luni, coprinefend cu eu
r e m  dublă cartea „Mizerabililor“, de la 
9 6  M artie 1861 p en ă  la 3  Septembrie, în  
E n glitera , în  Belgia şi în Olanda.

Guernesy 21 Maiü 1863.
Victor Hugo.

2. Şăpca séü Cascbetta ce purta V. 
Hugo, abandonând Parisul după lovitura 
de Stată avea Insoripţiunea următore: 
„F iin d -câ  cereţi, sâ scriu aici p e  ea, câ 
acéstá Caschetă este aceia cu care am a - 
bandonat Parisul, dupé lovitura de Stat în  
nóptea de 11 spre 1 2  D ecem brie 1851 .

' V .  I I .
3. Şese candelă ce servi lui V. H ugo  

p en tru  a scrie „Les Miserables“.
4. Victor H ugo p e  patu l séü  de morte. 

Sub pat o coronă de immortelle cu ver
surile următore :

La sombre mort 
Ne l’a pas comportă 

Hugo s’ endort
Dans 1’ immortalită.—

Par Alf. Le Petit.
Astfeliă fie-care obiect are istoricul seu.*
Am făcut o mare digressiune în nara

ţiunea mea asupra visitei ce am făcut 
Principelui de Lusignan gi a visitâreî 
locuinţei marelui Poet Victor Hugo la 
*/i7 August, gi acum viă a lega narra- 
ţiunea mea din <Jma de 3/ls când m’am 
reîntors de la Versailles gi am cerut a 
doăa cji prin cartea mea de visită au
dienţă la Principele de Lusignan.

Reîntorcendu-ne de la Versailles, am 
mai visitat Exposiţiunea şi la Secţiunea 
Şvediei, am luat câte un pahar de lapte 
de Şvedia, şi mai târziu câte un pahar 
de vin de Australia, plâtind câte 25 cen
time paharul. Săra am mers cu Ienescu 
la Operă.

In diminăţa de 4 August încă fiind 
neîmbrâcat, mi s’a părut că am aucjit, 
pe stradă fluerând cineva, întocmai ca 
oergîetorul din Ploescî care trece flue-

L. S.
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rând jalnic adese pe lângă locuinţa mea 
într’o cărucioră cu un cal, gi pe care 
aufjindu’lü, mé mişcă atât de mult, încât 
nu voiü să fereca pe lângă casa mea fâră 
a fi miluit. Am trimis pe servitórea o- 
telului cu ceva sâ-1 dea. Pentru un mo
ment mé crerju iü  câ sumü în casă la mine 
în Ploescî. Nu sciii cine va fi fluerat, 
dér eü m’am liniştit din emoţiunea în 
care mé aflam.

După ce m’am îmbrăcat a venit Ie- 
nescu în camera mea spre a merge sâ 
căutâm pe junele Carpaţianu, §i ne-am 
întâlnit cu D-lü Nicolae Ionescu, Pro
fesor gi Deputat. Am mers împreună la 
Trocadero gi am visitat în Secţiunea Ex- 
posiţiunei Anticitâţî de sculpturi din 
Francia din secolul Y-lea, XIII-lea gi 
XIY-lea cât gi din secolul Y-lea înainte 
de Christ. Catalogul acestora merită a’lü 
poseda cineva; eü l’am scăpat din ve
dere. Tot acolo am visitat Exposiţiunea 
de silvicultură gi horticultură îngrijită 
frumos, cu bradi, flori, cascade, heleg- 
teie, mine vechi, arbori cu fructe, tóté 
cu nomenclatura lor. Apoi curgerea a- 
pelor de sub Trocadero, jette-d’eau-uri 
forte frumóse. Aici am luat câte un pa
har de vin de Australia cu lenescu gi 
N. Ionescu.

Ne-am reîntors apoi la Exposiţia ro
mână, agricolă gi industrială, între care 
am vecjut un plugü al gcoleî de meserii 
din P loesci; Liquerăriâ gi îngheţată us
cată a lui D. Teodorescu (Cofetăria Grand- 
Hotel),; Grâu de al lui Marghiloman, gi 
altele ce sunt în Catalogul general al Ex- 
posiţiunei, pe care ’l possed. Am visitat 
apoi Secţiunea italiană cu sculpturile gi 
picturile séle renumite; apoi Secţiunea 
Spaniolă. Aici cânta pe quitâri gi din 
gură vr’o 7—8 copii gi copile spaniole, 
gi D-nu Ionescu le da sâ guste din pă- 
harui séü gi d o i îi măngăîam pe obraz 
dându-le monede.

Am umblat astăzi până la 4 ore p. m. 
numai cu caféüa de dimineţa, (câci uitam 
gi a mânca) gi ca sâ câgtigăm timp, am 
luat de la Pavilionul norvegian stând în 
piciére, franzelă norvegiană despicată în 
două în lung gi în despicătura franzeliî 
felii mici de giuncă; era forte gustuóse

fiind-câ eram flămânzi, şi am luat gi vin 
norvegian.

Am întâlnit la Trocadero pe D. Ho- 
moricénu cu Dómna; pe séra am întâl
nit pe D-rul Drăghiescu; pe fraţii A- 
lexiü astârji nu i-am véijut; séra la 1 0  
ore am luat mesa numai cu Jenescu.

A  doua <ji dupe ce am luat caféüa am 
mers de am târguit cu Jenescu suveni
ruri pentru familiă. Fiind în magazinul 
unui pălărier, de unde cumpără Jenescu 
o Pălărie pentru el, voind sâ’mî ióü pă
lăria mea de pe mesa unde o pusessem, 
vé<jü că iipsesce. Privesc împrejur vérjü 
pe un tinérü din magasin cu pălăria mea 
în mână pe care o călca â la minut gi 
o gtergea, veni gi mi-o presentâ cu cu
vintele : „Poftim D-le Antinescu! Ţî-am 
călcat’o şi amu făcutfo frumosâ pentru câ 
este pălăria Professorului meu. Mi-a spus 
numele familiei sale, fiind din Ploiesci. 
I-am mulţumit.

Am mers dupe aceia la Louvru, unde 
traversând vr’o 10 Salóne mari am privit 
Tablourile tóté, mari de la un metru în 
sus. Era picturi de alle lui Eubens, Baffa- 
elle gi alţi mari Pictori, tote cap d’ operă.

Am privit apoi obiecte antice de me- 
talü, sarcophage egyptene, éle găsite prin 
Grecia, gi alte rarităţi. Am citit Inscrip
ţia semnificativă : „Spargeţî aceste óle, 
şi topiţi aceste obiecte metalice de fe
liül loru şi lumea nu va mai avea Isto- 
riă‘h — Descindéndü apoi în stradă am 
trecut pe lângă Statua lui Gambetta, unde 
am cumpărat fotografia Statuei.

Am mersü gi am luat dejunul, cu Je
nescu gi fraţii Alexiü, gi cu comicul nostru 
francez. El ca sâ facă glumă (séü în seri- 
osü) a luat farfuria mea cu bucate gi a 
pus’o la nasü ca să verjă decă bucatele sunt 
cu unt, spre a comanda gi elü feliül acela. 
Mî-a <jis ! Merci ! în (loc d e : Pardon! *)

Apoi întrebâ de Banca naţională voind 
a schimba un Napoleon de aurü. **)

Séra fusese Banquetul tuturor Prima
rilor preste 13,000, veniţi, ex efficio, din 
tóté comunele ţerriî.

Dupé banquet sé făcu o retragere ge-

*) De ar 'fi fost Român i aşi fi făcut morală.
**) Altă posnă! —
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nerală cu musică, sé presentară Primarii 
toţi cu lente tricolore în fracă, în Parcul 
unde era Preşedintele Carnot şi Miniştri.

In trecerea lor poporul le striga „lirra“ ! 
„Vive la Republiqne!“ Unii strigau: 
„Tire Boulanger !“ alţii le răspundea : 
Taissez-v ous avec votre Boulanger1,1 ! Era 
o animaţia ce nu o potü descrie. Eram 
înaintea unui Restaurant şi privémü. Atât 
Şeful cât şi chelnerii strigau împreună 
entusiasmaţi; era o babylonia. Dór nici 
un accident. Ne apropiarâm pe cât pu- 
turămă. Eü unul am admirat acele fi- 
siognomii imposante şi ţinuta lor. Se cu- 
noscea câ sunt bărbaţi culţi şi civilisaţi.

Poporul de joşii este vioiü, libertinii; cel 
de susii mi s’a părut.... toţi majestoşi. 
(Póte va fi fost vr’o părere a mea par
ticulară de entusiasmü momentan).

Dér cine putea sâ ţină minte babylonia 
din Paris, mai cu séma în timpul Expo- 
siţiuneî universale ?

A  doua cji era <jiăa plecare! nóstre din 
Paris, la 8  ore sera.

De dimineţă am trimis la Principele 
Lusignan cartea mea de visită de Adio, 
şi pe la amia<ji am găsită la Hotel un 
Plică adresat mie din partea Sea, cu car
tea sea de visită şi cu cuvinte adăogate.—

Corona
Regală

( i i i  v  d e  L u s i g n a n
Prince Royal de Ierusalem. Ghipre et d1 Armenie. 

vcc son estvme ct éc sa sim -

pali>iz.

122. Avenue Victor Hugo. Hotel de Lusignan.

X X V III .
Ce la Paris înapoi la Ploieso! în Anul Ex- 

posiţiunei din 1889.

M fosi momentulă plecării din Paris. 
^fVEra 6 ore când două birji ne aştep- 

taă la porta Hotelului.
Puserămă giamantanele în b irji: Fra

ţii Alexiă într’o birjă, Jenescu cu mine 
în ceia-l’altă.

Amabilitatea familiei Hotelieriuluî, şi 
însuşi elă ne petrecu până ne urcaserămă 
în birjă.

In ultimile momente de despărţire ne 
esprimam reciprocă cu mult regretă de 
despărţirea nostră. Le lăudam ţârra şi 
poporul francez; le mulţumiamă de buna 
petrecere în stabilimentul loră, şi nu ne 
putemă despărţi unii de alţii, strângendu- 
ne mânile unii altora, pare câ se des- 
părţeă nişte rudenii. In fine ne luarăm 
Adio, şi ultimile cuvinte alle Dómnei fu -

„ Ve rugăm, duceţi salutările nóstre fra
ţilor şi sororilor noastre din România cea 
eroică !u Ne am despărţit. Cu birjile ple
carăm spre Gara de Est. Aici pe peron, 
câci era îmbulzelă mare, depuserăm gia
mantanele nóstre păzinduni-le când unii 
când alţii din noi. Doui din noi alegém 
locurile în trenă, şi doui le dam spre a 
le aşeza tóté într’un Cupeă, ca sâ fimă 
ne despărţiţi. Acesta ne fu învoiala pen
tru tot voîagîul. Lângă bagagîul meă jos 
era şi Butelia istorică plinâ cu vină. Un 
tîneră străin în iuţcla lui pe lângă gîa- 
mantanul meă atinse sticla care rostogo- 
lindu-se se sparse, şi vinul se vărsâ pe 
Peron. Veni la mine şi ’mi adresă ună 
„Pardon“ mai mult plăngetoriă ; uitaiă 
paguba pe lângă pocăinţa lui, astfeliă 
că rămăşiţele pământesc! alle butelii is
torice remaseră în Paris, iară noi ne ur- 
carămă în trenă şi plecarăm.

Am plecat din Paris încântat şi mul
ţumit de vederea Capitalei lumei civili- 
sate; de visitarea Exposiţiunei, de visită 
făcută Principelui Lusignan şi visitarea 
locuinţei marelui Poetă al secolului al 
X IX -lea : Victor Hugo.

Am eşit din Paris. Era tare întunerec 
şi năorî de ploiă.

Am privit încă odată spre Paris şi am 
<jisă : Adio, frumosul meă Paris ! Şi tur
nul Eiffel se vedea încă illuminat, înăl
ţimea lui illuminata în întunerecul ce era, 
părea că <jice cu mândriă : „Cine este 
mal înalt ca mine ?“ ! Era 8  ore séra 
când am plecat din Paris şi am ajunsă 
la 8  ore dimnmţa la Bassel în Elveţia. 
La Brugg am vécjut mulţime de şcolari 
sub arme cu stindardă şi în uniformă cu 
lampas roşiă. La comuna Furgi, un tren
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era plin ou şcolari, cari mergóü la Exer
cităm cu Professorul.

Ajungând la Zürich am tras la Hotel 
Babis lângă Gară. Am dejunat acolo cu 
toţii şi una din fetele ce ne servea la 
mesă se zăpăcise de preser.ţa nostră. Ne 
fura cu ochii nu sciü pe care. Camera 
ce am luat cu Jenescu în etagiul al IlI-lea 
avea cea mai romantică perspectivă. Pa
latul de reşedinţă al Cantonului Zürich 
era situat pe o movilă la distanţă, drept 
în facla ferestrei nóstre.

Zürichul este un oragiü cu edificii forte 
f rumosé, strade largi, sfatue prin Pieţe. 
In piaţa Hotelului unde stăm, este statua 
lui Zwingli, primul Reformator al Reli- 
giunei reformate în Elveţia.

Zürichul este situat pe şes ii cu déluri 
împrejur. Este oragiü viü §i plăcut. Băr
baţii sunt sănătoşi, femeile înălticele, să- 
nătose, bine făcute şi voluptuóse.

Mai nainte de a intra în Zürich gedóm 
lângă o Damă tînără cu bărbat, şi prin 
tunel se îndesa în mine, fiindu-I póte 
frică. Ne-am despărţit cu ochii ţintă, băr
batul ei ne a urat „bon voyage“ .— Po- j 
siţiuni frumóse sunt ca la noi. Observaiă 
câ sera multă dragoste se tace din ochi. 
Am visitat după amiatji Lacul de Zürich 
la marginea oragiuţui. Bârci pe lac des
tule. Pe marginea lacului sunt bâi, unde 
este şi grădina publică. Magazinele din 
Piaţă sunt frumóse şi bogate. Am luat 
dineul gi la 1 0  ore ne-am culcată.

In Zürich póte trăi un pensionariü forte 
bine. Omeni buni, înţelepţi, delicaţi, re
publicani. Tot Elveţianul este militariü.

Am cumpărat câte ceva. Mâne la 9 '/2 
plecâm. Pe la 7 ore regulat diminăţa, trece 
un car mare pe stradă în tóté (jilele cu 
un clopot sunând. La acest sunetă din 
fie-care casă esă servitórele cu gunoiul 
de la măturare spre a’lü depune în cară 
gi a se duce afară din oragiü. Cu aseme? 
nea măsuri hygienice bóléié epidemice 
nu’şî potă găsi cuibă.

A treia c]i am pecat din Zürich. Am 
trecui cu trenul pe marginea lacului Zü
rich mai mult ca o oră prin dese tune
luri, care în partea spre Iacă avea câte 
o gaură rotundă ca terestră din distanţă

în distanţă şi prin eile venea lumină din 
partea lacului.

Pe marginea opusă noă dincolo de lac, 
se vedeă munţi stăncogî, biserici cu sate, 
fortăreţe, aşia că semănaă cu bordurile 
Rinului şi cu munţii de la Buşteni, pe 
Prahova.

Am ajunsă la Vama Tirolului gi am 
plecat la l '/4 oră. Munţii Tirolului sunt 
mari, în josă în văile sunt sate, vis-â- 
vis de munţi înalţi. *)

La Sf. Anton am trecut tunelulă 10 
minute; pe vârfurile munţilor era zăpadă. 
Din vârfurile munţilor curge apă în cas
cade, gi spuma lor formezâ linii în josă 
ca nişte panglice albe. Pe drum mai dor
mitam, ne mai degteptamă, de ostenâla 
voîagiului. In cupeă (Clasa Il-a) eram 
noi patru convoiagiori, apoi doni fran
cezi, o Franceză mai bătrână şi una tî
nără. Francezii conversaü gi rídéü, cu 
Damele. Ba unul mai tînăr vrând a face 
spirit, începu a qualifica pe fie-care din 
noi, care dormitam, afară de Jenescu, 
care se vede câ sta deşteptă.

M’am deşteptat în gura mare a D-luî 
Gh. Alexiă, care striga câtre tînărul Fran
cez : ,,Ba tu esci cochon ! u Eă întrebam 
pe Jenescu ce este ? Şi’mi răspunse: „A- 
poî n’atuli Nene Antinescule, cu mű ne qua- 
lifică francezul asta în derisiune?a.

Mie mi-a (lisă câ semănă cu un maimu- 
ioiü; lui D-lű Ghiţă câ este cât un rîmătoriă; 
D-tale câ parcă esci o femeia în posiţiune 
de 8 luni; acum era sâ vie rondulă lui 
lancu.u — Dér Jenescu se adresa franţu- 
zesce câtre Francez, care credea câ noi 
nu înţelegem limba francesă : „ Ţi-ai per
mis prea multă, Domnule, qualificăndio-ne 
mişelesce. Sâ nu mai îndrâsnescî sâ mai 
tficî o vorbă, că mănânci o pumnuîalâ ro- 
mănescâ, care are effectid de a nu 'ţi mai 
rămânea nici un dinte în gură“. Jenescu, 
i spusesse D-lui Ghiţă câ-lă qualificâ de 
porcă, gi mă deşteptam în strigătul D-lui.

Francezii tăcură ca pescit. Eă l-am <jis 
Francezului : „ Este prost lucru a se purta 
cine-va astfeliă cu omenii pe care nu-î cu-

*) Convoiagiorul nostru D-lă Paraschiv Io- 
.nescu.se despărţi de noi, şi de la Inspruck plecă 
la Ischl.
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nőséé, precum te-ai pártát D-ta. Scit D-ta 
cu cine vorbescî ? Ţi-ar plăcea sâ priimescí 
ce ’ţî a promis Domnul! ? Ajungénd cu toţii 
la Viena ’ţî vom a r ă t a Francezul se în- 
grijâ; femeia cea mai tînără care sta 
lângă mine începu a plânge şi a mă în- 
plora din ochi ca sá’lű iertámü. Bătrâna 
tăcea, fiind că era ocupată cu curtea ce 
x-o făcea celă-i’alt francez care era din 
Pesta. Şi cine erafi acele personage ? 
Francezul cu ponósele era unul pe care 
Dama bătrână, Bucătăresă, ’lfi angajâ pen
tru Stăpânul ei, un Baron din Yiena, ca 
fecior în casă şi pe tînăra ca Camerieră ; 
apoi totul intrâ în tăcere.

Am ajuns la Yiena la 6 ore diminoţa. 
Insultătorîul se despărţi cu compania lui 
cu fiori, crezând câ va fi arestat de Po
liţia Grârii, spre a’lă declara la consula
tul franceză, cum i spusesem efi în tren. 
Nici gând n’avémü de a ne turbura plă
cerea voîagiuluî cu prostiile francesuluî.—

Am trasă, la Hotel Naţional, ne-am îm
brăcat şi am luat Dejunulă la Dreher, 
vis-â vis de Opera mare.

In Viena am stat o nópte şi la 8  ore 
dimineţa am plecat spre Braşiov.

Braşiov, locul meă natal! Iar o să te 
vécjü preste curând! Dér am sâ trecă 
prin locuri, pe unde fraţii mei iubiţi su
feră, gemă şi astăzi de secoli sub jugul 
usurpatoriă al Asiaticilor, cari încă de 
la Anul 1699 aă perdut dreptul de a do
mina asupra Transilvaniei prin renuDcia- 
rea Principelui Michail II-lea Apafi, în 
favórea Austriei. *)

Acest päment classic al Daciei cen
trale este usurpat prin amăgire, linguşire, 
în detrimentul legalilor lui fii, trimişi, 
în Anul de la urzirea Bornei 858 şi de 
la Cristă 105, de Imperatorele Traian în 
Dacia, ca sâ stăpânescă Oraşele şi Satele 
din tetă Dacia supusă, de la Fluviul Tisa 
încoce spre Banat până la Dunăre, Ar
deiul, Muntenia şi Moldova până în Prut 
şi Marea-Negră. Strămoşii Bomânilor, 
după stingerea Dacilor de câtre Bomanî, 
de la Anul 105, aă ţinut şi stăpânit Dacia

*) Adrian Balbi’s, Algemeine Erdbeschreibung, 
von Iosef Chavanne, I. Band pag. 657. Wien, Pesth, 
Leipzig 1883.

sub Principi Bomâni ca : Gelu, Menumo- 
rut şi Grlad.

In suta a IX-a de la Christ, când au 
venit Ungurii sub Tuhutum cu óste în 
Ardei, prin spionagiul lui Opaforcoş, spi
onul iui, aflară pe Bomâni sub nume de 
Vlahi.

Constantin Porfirogenitul pe Unguri i 
numesce Turci, şi câ s’aă aşezat în Pa- 
nonia (Ungaria) după ce fură alungaţi 
din Moldova, prin care treceă, de câtre 
Pacinaţî. (Bomâni). —

In cât despre Săcuî, istoricii nici acum 
nu se unesc asupra originel lor. Atâta 
se 4ice, câ ar fi din popórele lui Athila, 
séfi câ ar fi de origină Sclavă, şi prin 
schimbarea Ortographiei, la Unguri sâ 
numesc Székelek (Siculî, Săcuî). —Fi aă 
intrat în óste la Unguri, ca lacomi de 
bani, şi când Craiul Greiza s’a bătut cu 
Nemţii, şi punendu-i înainte în luptă, 
le-a rămas porecla de mişei, câcî cumă 
s’a început răsboîul cu Nemţii, Sâcuii 
toţi îndată o rupseră la fugă. *)

Este necesitate sâ atingem aci ceva şi 
despre Saşi, carii precum Săcuii, aşia şi 
ei sunt între celle trei Naţiuni recepte 
(priimite) în Ardél.

Laurentius Topeltinus, Sasu din Medi- 
aşiă în Cartea sea pe care o íntitulézá: 
„Origines et ocasus TransylmnorumL Cap. 3, 
aduce părerea lui Athanasius Kirhents, 
după care, Eriehius, şi alţi mulţi aă fost 
de acésta părere despre începutul Saşilor 
în Ardél, precum urmăză :

„La Anul după întruparea Domnului 
1284, prăsindu-se şioreci mulţi în Oraşiul 
Hamlensilor în ţârr a Nemţescă, cât în 
mare primejdiă era Orăşenii pentru şio- 
reciî aceia, se arătâ Satana orăşenilor în 
chip de Ceteraşiă (Lăutariă) care făgă
dui, câ de-î vor plăti bine, el i va mân
tui de şioreci. Şi tocmindu-se cu ei, cu 
sunetul ceterei şi cu cântarea, scoţind 
şîoreciî i înecâ în rîul cel aprópe de 0 - 
raşiă. Dér orăşenii nu vrură sâ plătescă 
după aceia Satanei tocmita plată. Pentru

*) Siculi vilissimi, omnes pariter fugerunt, 
sicut oves a lupis, qui more solito, praeibant 
agmina Hungarorum.— Turocz, Chronica Hun- 
garorum. Pars Il-a Cap. 65. —
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aceia, acelaşi Satană ca sâ isbándésca 
acésta nedreptate, fiind Orăşenii în Bi
serică, cu sunetul Ceterii séle amăgi mulţi 
prunci către sine încet-încet, atrăgendu-i 
către aprópele délü Koppen. De acolo pe- 
riră şi nu se mai văzură pruncii Ham- 
lensilor. Deci acei prunci duşi de Satana 
pe sub pámént în Ardei, sunt începutul 
Saşilor în Ardei, şi din acei prunci de
veniţi cu timpul strămoşi, sunt prăsiţi 
Saşii, cari se află astăzi în Ardei.

Despre acestă emigrare, cjice Topelti- 
nus. câ affirmă Kirherius, în Chronica 
Ardeiului câ la Anul 1184, în (]iüa lui 
Ioan şi Paul, fără veste se vetjură în Ar
dei prunci de necunoscută limbă, cari 
aşe^endu-se acolo cu locuinţa îşi ţinură 
limba sea, în cât până astăzi Saşii, stră
nepoţii acelora, vorbesc limba Germa- 
nico-Saxonicéscá, (Germană stricată). —

Acestă tradiţiune mai totă Europa o 
credea pe atunci, până cándü Martinus 
Şiookius prin scrisórea sea o lepădâ, nu- 
mind’o Fabulă.

Cum că Saşii, în (Uleie lui Geisa II, 
moşiul lui Andreas II, chiămaţi, au des
călecat în Ardél nu se índoüesce nimenea, 
dovedă Diploma Craiului Andreas din 
Anul 1224, prin care se întăresc prive- 
legiile Saşilor. Dupé Inscripţia Bisericii 
de la Braşov, venirea acestora în Ardél 
ar fi pe la Anul 1143, şi dupé scrisórea 
lui Papa Inocentie, ei nu ar fi venit din 
Saxonia ci din Flandria; şi măcar câ se 
numesc astâfjl Saşi, în adevér nu sunt 
Saşi, ci Flandren!. De acolo póte este la 
Români cuvântul acela, când se supără 
pe ei, de : Fleandrâ de Sasü. Numai Saşii 
de la Bistriţă, (Jice Timon în „Imagine 
novae Ungariaea sunt adevăraţi Saşi, cari 
aü început a face Oraşiul Bistriţa în Anul 
1206, şi cu vreme s’aü împreunat cu a- 
cestia şi Flandreniî de a se numi Saşi. *) —

Possed o scriere în limba germană în
titulată : „Der Sprachkampf in Sieben
bürgen“  (Lupta limbilor în Transylvania) 
O illuminare asupra lui „De unde ?“  şi

*) Istoria pentru începutul Romanilor în Da
cia. de Petru Maior de Dicio-Sănmartin, Revisor 
regal al Cărţilor. — Buda 1812, în crăiască ti- 
pographia Universităţii unguresc! din Pesta.— 
Yedi pag. 166 — 169.

„Incătrâii 1 “  de Stephan Ludwig Roth, 
Doctor şi Magistru ; având de Motto :
Ventul suflă încătrâă vrea, şi tu auflî bine 

vîjeitul, dér nu şeii dincâtrâă vine şi în- 
cătrăit merge. Kronstadt 1842.

Acest Autor Sasü vorbesce despre celle 
3 Naţiuni recepte alle Transylvanieî: 
Unguri, Săcui şi Saşi. Vorbind asupra 
limbei Transylvane, decă pot a mă es- 
prima aşîa, nu póte a ascunde adevărul, 
precum vom vedea mai la văile ; iată ce 
dice la pag. 48 şi înainte:

„Dócá aşiu avea tabelele populaţiunelor la 
îndemână, care sunt în Cabinete, aşiu sei sâ daü 
relaţiuni mai exacte asupra locuitorilor térrel ; 
de aceia cuget a da în numere rotunde aproxi
mativ populatiunea târrei, precum urmăză :

Unguri séü Maghiari 400,000.
Secui............................. 300,000.
Saşi............................. 300,000.
Români........................ 900,000.
Differite popóre . . 100,000.

Total , 2,000,000 locuitori.

Ceva mai mult, ceva mai putinü. Aceste cifre 
dau o sufficientă esplicatiune despre susţinerea 
mea, câ limba Românilor ar ii adevărata limbă 
a térrei“.

Mai încolo dice:
Când Ungurii au aruncat d’o parte pe idolii 

lor orientali şi îngenunchîarâ înaintea Crucii, a 
câreîa Doctrină este frăţia; „Când roiul maghiar 
se lăsâ în Panonia (Ungaria propria) ei împin
seră pe; Slavi, locuitorii primitivi, în drópta şi 
în stânga, şi ’şi făcură loch lor; Când védurá 
câ împrejurul lor este numai pământii pustiii, 
chiâmarâ Colonişti din Germania spre a lua 
acelle locuri. De aici s’a premis varietatea lo
cuitorilor ţârrei. Slavii aii fost locuitori primi
tivi oi Pancnieî — Maghiarii cuceritori şi Ger
manii emigranţi chiămaţi contractanţi.

Dér Românii, majoritatea poporului Transyl- 
vanü ce sunt? Vom răspunde, câ ei sunt vocea 
poporului în Transylvania, şi iată pentru ce:

In Transylvania ca să înveţe cine-va limba 
maghiară, a dominanţilor usurpatori, său cea 
germană, are trebuinţă de instruit în şcolă ; 
limba Română însă să învăţă de sine pe strade, 
în relaţiunile de tóté dillele- înlesnirea învăţârei 
ei nu stâ numai în marea mulţime a cuvintelor 
latine — a Coloniştilor Români — şi care noă 
Transylvânenilor cu educaţiunea nostrâ latină 
de până acum le înţelegem,—-ci traiul nostru ne 
aduce în tote dilele în relaţiuni cu acest popor 
numeros, care formăză aprópe jumătatea popu- 
laţiunei întregi a ţârrei. Astâcji se agaţă de 
noi un cuvânt, mâne altul, şi după un timp ne 
pomenim câ seim românesce fără a fi învăţat. 
Nu sâ póte nega faptul, câ îndată ce să întâl- 
nesce unü Sasü. cu un Ungur, care nu cunósce 
unul limba celui-l’alt, iată limba Română ca a
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treia persóna este de tálmaciü. De faci un vo- 
íagíü, de mergi la un térgü, Romănesee sciü 
toţi. Mai nainte de a încerca, décá acesta scie 
sásesce séü acela unguresce, convorbirea se în
cepe cu limba Română. Ou Românii nu poţi 
vorbi altfeliü, pentru câ el îşi vorbesce limba 
sea care este cea comună. —

De vrei sâ vorbesci cu un Român, trebue sâ 
te accomodezi cu limba lui, câci alt-feliű el ’ţi 
răspunde, ridicándű. din umeri, cu cuvântul : 
„Nu sciü !“ —

Décá ţârra voesce a avea pe Români de copii 
ai Ţârrei, şi vrea a-şi câştiga aplecarea lor, a- 
tunci sâ le iiâ o dreptă Mamă cu Uniţi cu Ne
uniţi.

O Ungaria de sine stătătore este— *) dór o 
Ungaria independentă nici o-datâ nu va fi. —

In ceîa-ce privesce Transylvania, ea a avut 
Dieta ei, a avut. „Fondul regesc“ cu Graful 
Saşilor în frunte; aceste Instituţiuni astâcţî nu 
mai sunt; câci la Cluj Ungurii în questiunea 
limbei officiale a Transylvaniei aii propus două 
pârţî. 1. Noi Ungurii şi Secuii, cu tote Naţiu
nile ce trăiesc pe pământul nostru, liberi, nobili 
séü supuşi, sâ vorbim numai Unguresce. 2 Pe 
voi Saşi vé lăsâm de-o-camdată micul drept de 
a vorbi în casă limba vostră maternă. Ei voiră 
a pune lacătu la gură prin lege, şi numai atunci 
sâ râspumţâ, când vor aut(i cuvântul: „En Va
gyok ! ? (Eü sumü). Asigurările Maghiaromani- 
lor, câ voescü bine connaţionalilor lorii, sunti 
„PAIE GOLE“. — Domnii din Dieta de la Cluj 
ar fi voit a nasce o limbă a Cancelariei, şi a 
se bucura câ a născut un prunc în lume—adică 
a proclama o limbă a ţârrei (Transylvania); dér 
nu este de lipsă, pentru câ o avem deja, şi a- 
césta nu este (vorbind drept şi conscimţiosu) 
nici cea germană, dâră nici cea maghiară şi este 
cea Română. Ori-ce ar fiice cele-l’alte Naţiona
lităţi, acesta este adevărat şi nu altfeliü.

Décá s’ar vorbi după majoritatea locuitorilor, 
atunci ar fi drept, ca M. S. Imperatorul Aus
triei Franeisc Iosef, sâ vorbésca cu Transylvă- 
nenii romănesee, şi acest Principiu trebue sâ se 
întinfiâ preste toţi supuşii sei “

E de mirare câ în questiunea actuală 
a naţionalităţilor, Saşii nu se mişcă, tacă, 
parcă ar fi plecat de unde aű venit întâiă. 
Şi sciţi pentru ce ? Pentru câ o parte 
mare s'a maghiarisat cu totul, cu trup şi 
suflet, şi vréü sâ se arate Ungurilor câ 
sunt acum şi ei Unguri; sé necăjesc pe 
chiar origina lor şi die: Ebb adta Német, ca 
sâ-î audă Ungurii, şi cu sângele lor rece 
adoptă Proverbulu indiferentismului : 
„Orî-care va birui, bărbăţelul meü va fiu.

*) Fiă ; dér förä Transylvania ; câci acesta în titlul Im
periului Austriac se numea: „Marele Principat Transylva-
niae‘. Schimbarea acestui titlu este crimă contra dreptului 
gintelur. (Jus gentium)— Vae victoribus!!

Aü şi ei nişte numiri reciproce, care 
şi le adreseză când se supără unul pe 
altul. s. e. In limba maghiară cuvântul 
„Némtü“ se <jice : Nem-et, şi care se tra
duce :*„n’a mâncat“ ; iar în limba nem- 
ţescă cuvântul Ungur se <]ice: „Hunger“ 
şi care se traduce „fome“ : o insultă re
ciprocă cu acelaşi sensu, câci: cine n’a 
mâncat sâ înţelege câ are „fóme“ : aces
tea sunt numiri philologice care sunt lo
zinca ambelor naţiuni recepte în Tran
sylvania.

Sasul cjice, câ Românii sunt de origină 
Slavă, câci Romanii aü putut face din 

| locuitorii Danubieni Români, adică su
puşi ai Imperiului Romanü, dér Latini 
nici de cum. Aşia vor şi Ungurii a face 
pe liberi Români şi Transylvăneni Un
guri, adică supuşi ai Domnilor actuali 
ai Transylvaniei şi Ungariei; dér cu spe
ranţa ca sâ-i faca Maghiari nici o-dată 
nu-I va putea.

Celor dintáiü, cari <Jicü, că Românii 
sunt de origină slavă, le recomand a citi 
Cartea germană, întitulată: vErweiss, dass 
die Wallachen nicht römischer Abkunft sind. 
(Dovédá, câ Românii nu sunt viţă de 
Romani) scrisă de K. Consiliariü de ***— 
tradusă în Romănesee de Damaschin T. 
Bojincă, Notariü la Tabla regală a Un
gariei şi tipărită în Buda la Anul 1828 ; 
Iar cellor din urmă, cari speră orbesce 
câ vor face Maghiari pe tóté naţionali
tăţile Transylvaniei şi chiar pietrile de 
a le maghiarisa, cum a dis semi-cjeul lor 
din Anul 1848, acestora le clică cu totă 
politeţa : „Să ’şî pună pofta în cuiü I“—

Iată-ne deja în Braşîov ! Am stat două 
(jille aici spre a ne répausa de lungulü 
drumü. In acest interval a trebuit sâ mai 
visitâm câte ceva din ce are Braşiovul 
mai important, şi mai cu séma eü dorém 
acésta, ca sâ mai vâ<j câte ceva spre a- 
mintire din copilăria mea.

Am visitat mai întâiă Biserica cea mare 
luterană, din Cetate, numită şi Biserica 
cea negră, spre a asculta Organele celle 
mari, care sunt renumite în totă Austria.

Acâstă Biserică a fost odinioră Orto
doxă, Româno-Bulgară. Ea are trei in
trări : în faţiă, o uşiâ mare cu două ca
naturi de lemnü sculptat cu table de fer ;
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§i doué asemenea uşî man în ambele coste 
alle bisericii. La ugia din stânga afară, 
pe perete se póte vedea şi astăzi urma 
de pictură murală învechită „Sânta Tre
ime“ în styl Bisantin, —oriental. Temelia 
ei s’a pus la Anul 1383 şi s’a lucrat la 
densa 40 Ani.

Arehitectura ei a fost forte frumosă, 
a vend colóne drepte până la straşină care 
este forte înaltă şi pe fie-care colonă este 
câte un Apostol seu Prophet sculptat în 
petră şi aurit. I)'asupra unei colóne ce 
este în dreptul uşii unde este pictura 
despre care am menţionat, în vârf este 
o figură tînără de june, privind plecat pe 
stîlp în josü ; sâ <jice câ acesta fiind Elev 
al Architectului Bisericii, aşi fi chs Ma
estrului séü, câ acea colonă nu este toc
mai dreptă ; atunci Architectul ’lü somâ 
a privi colonă încă o-dată, şi stând pe 
brânci l’a împins şi a cătjut jos, ca sâ nu 
devia elun Architect mai perfect ca densul, 
şi acea statue de pétrá se vede şi astăzi.

Corpul Bisericii este compus mai mult 
din lespezi cubice de piatră, şi este lu
crată cu acea soliditate, de nu s’a făcut 
reparaţii, în corpul eî, de nu se ţine minte. 
In partea esterioră a Altarîuluî în zid, 
sunt câte-va Magazióre care se daü cu 
chiriă.

Causa câ tot esteriorul ei este negru, 
este din caüsa elementelor de atâţia se- 
co li; şi se mai <jice, câ cu ocasiunea unor 
mari incendii în timp de resbellü, flăcă
rile şi fumul a sters totă frumseţea es- 
ternă a Bisericii. —

Ca fiú al Braşiovului m’am interesat 
de locul meu natal şi am luat notiţe is
torice alle acestui Oraşiii, copiindu-le dupe 
un Manuscris Chronologie, găsit în Bibli- 
otheca regretatului meü părinte decedat, 
pe care în interesul geueraţiunei presinte 
şi viitóre a Braşovului le public, găsin- 
du-le cu ore-care importanţă, precumü 
urmeză:

La Anul 1392, aü venitü Bulgarii în 
Braşiov. *)

*) Bulgarii aü avut domiciliul lorű pe atunci 
în partea superioră a Cetăţii, care Suburbia s’a 
numit Bolgarsecü, (adică scaunul Bulgarilor).— 
Ei tráíéű în înfrăţire cu autohtonii Români, şi 
Biserica négrá le servea ca locü de Rugăciune 
Comună în Religiunea orthodoxă-.

— 1495. 8’a făcut rugare de către Orăşenii Bol- 
garsechîului şi de către Ión Négoe Bassarab Voe- 
vod din fórra Muntenéscd către Magistratul din 
Braşov, ca să le dea voia a zidi o Biserică de petră 
în Bolgarsechiü, şi s’a făcut Sf. Altariă, tinda cea 
mare, clopotniţa cea vechia cu ajutoriul Domnului 
Négoe-V oevod, ajutând şi Orăşenii care cu ce 
aü putut şi aii pus ca Prim-Preot pe Popa Petru, 
pe care V aü adus de la Reşinariv, de lângă Sibiiü, 
care dupe aceia şi-au pusă Ajutor, pt Nepotul seu 
Popa Toma, ne avend Io pa Petru Copii. (Actstă 
Biserică este cea din Prund. Sf. Nicolae). —

— 1430, S’a construit turnul Sfatului (Muni- 
cipalitatea1 din mifîlocul pieţiî centrale a cetăţii 
Braşiovului şi la 1538, s’a reînouită. —

— 1578. Dupe mórtea ambilor Preoţi menţionaţi, 
fiind Judeţ (Primariü) în Braşiov Petru Her jel,

I s’a orânduit întăiaşi dată Popa Enea, ca Protopop 
al Braşiovului şi Notariă al Cetăţii.

1580. In filele acestuia s’a făcut tipographiă în 
Braşiov şi s’a tipărit multe cărţi Romănesci şi 
Sérbesd. Tot în acest An prin rugarea acestui Pro
topop s’aü îndemnat Domnul Dimitrie Petru 
Cercel Voevod, Domnul României şi aü ri
dicat tinda Bisericii de petră şi aü zugrăvit sf. Al
tariă cu voia Magistratului.

1595. In filele Protopopului Michail, Aron-Vodă 
din Moldova au înălţat turnul Bisericii şi s’aü 
zugrăvit preş te tot.

1659. A fost Ciumă mare în Braşiov.
1671. S'a făcut la Biserică 4 Preoţi cu Proto

popul Vasile Hóban.
1683. Fiind Protopop Popa Staicu, s’a hotărît 

cu afurisaniă, ca să nu se maî aducă Preoţi străini, 
ci numai din Oraşiă, şi s’a alesă 3 Juraţi şi 10 
Neguţători pentru luarea socotelelor.

1693. S’a făcut Episcop Ardeiului Chir Teophil, 
carele s’aü bitoronisit în Bucuresci. — *)

După mórtea acestuia la Anul 1699 s’a hirotonit 
Episcop Atanase, carele în 8 Ani nu s’a arătat 
că este aplecat spre TJnatiă cu Biserica Romei. Iar 
la 1701 s’a dus la Viena la Cardinalul Papii, şi 
s’a hirotonit adoiia oră Diacon, Preot şi apoi Vlă
dică şi aü venit în Belgrad la Scaunul seu. In (fi
lele acestuia multe Oraşe şi Sate s-aă plecat la U- 
naţiă, numai Braşiovul şi Făgăraşiul cu satele 
din prejur nu s’aü supus. Aii fost apoi Episcopia 
veduvé 5 Ani, şi s’a ales unü Popă numit de la 
Făgăraş anume Pataki Ianoş, care s’a făgăduit 
că se va lăsa de Unaţiă. Iar în acest timp toţi se
minariştii cari se hirotuniséü ca Preoţi pentru Fă- 
găraşiu şi Braşiov luau darul Preoţiei de ia Vlă
dica Theodosiă din Moldávia. **)

La 1716, era Protopop la Braşiov Preotulü 
Florea Bârsan care a scos Ordin de la Curte, 
ca nimenea sâ nu maî supere pe Ortodoxii Neuniţi.— 
La 1718 au fost Ciuma in Braşiov. Până la 1 
Septembrie s’a închis Cetatea şi Biserica negră, şi 
era poprită tragerea Clopotelor, de cât lovea în Clo
pot de 3 ori pe fi. A fost şi fómete în acest timp, 
că sărăcimea mânca turtă de semenţă de inü şi

*) De aceia Mitropolia din Bucuresci are titlul de: Mitro
polia Ungro-VIachieî. --

**) Idem.

20,295 80
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cójá de pane; turta se cumpăra cu 8 bani şi gă
tita, de grâu era 8 fiorini.

I m  35 Decembrie s’a deschis biserica şi drumu
rile, fiind-câ încetase Ciuma. 8'au reîntors cei fu
giţi. In Scheiü (Bolgarsechiű) au muritpreste 
3000 omeni, iar în Cetate, Blumena şi Braşio- 
vul-vechiü 14,000. Din Casa Bisericii s’aü chel
tuit 1000 fiorini pentru ajutorul celor în lipsă şi 
îngropări.

La Anul 1734 a venit poruncă la Braşiov de 
la GeneralrComando din Sibiu, ca Preoţii Bomă- 
nesci, să nu mai pomenescă la Liturghiă pe Vlădica 
din Ţerra Bomănâscă, ci numai pe Imperatulu. 
Preoţii nu s’au supus. Mai în urmă: că décá nu 
vor să pomenescă pe Vlădica cel Unit, nici pe cel 
din Bomania să nu’lă pomenescă. Dér pe Vlădica 
Râmnicului pot să-lu pomenescă (fiind-că Bomni- 
eul fusese odiniórá al Austriei). Aşîa s’au mulţumit 
Preoţii, şi Vlădica cel Unit să nu se mai amestece.

La 1731, Aprilie 17. Diminâ.ţa a plouat plmă 
roşiă ca sângele, pe care mulţi o strângea în pa
hare de curiositate.— La 1733 a venit în Braşov 
V lă d ic a  c e l U n it, I ó n  E ie in , (care a urmată 
dupé Pataki Ianoş) a găsduit în Cetate, şi a trimis 
pe un Popă şi Diacon la Preoţii din B olgarsek , 
spuindu-le că vrea să slujască Liturghia, şi li s’a 
răspuns: „Cu voia uóstrá nu va sluji, dér póte ou 
sila“ -—A doua ifi tot veni la Biserică, dér nu i 
s’a dat voia să stea în strana Episcopâscă, ci i-a 
pus un scaun în mijlocul Bisericii, şi nici nu i-a 
dat voiă să tfică cuvintele episcopale în Liturghia.—

La 1733 s’a făcut Paraclisul cel vechiă (un Al- 
tariă cu o încăpere în costa dreptă a Bisericii sf. 
Nicolae) prin ajutorul Orăşenilor. In acest An a 
venit împăratul Iosif 11-lea a visitat şi acesta Bi
serică.— La 1755, s’a închis cetatea, şi la Anul 
tot în acea fii s’a deschis.—La 18 luliă a răposat 
Protopopul Petru Grid, fiind la Covasna. La 
1780, Iulie 30 aü venit locuste multe la Braşiov, 
le prindéü omenii şi le ferbea ca pe Bacii şi le 
arunca pe Văile. -- La 1783, iar a venit Împăra
tul Iosif II-lea la Braşiov.—La 1786, din po
runca Episcopului Gedeon s’a făcut podişorul 
femeilor din Biserică. In Cetate în Şchei şi în 
tot ţinutul Bârsii au murit mulţime de copii 
de versat. La 36 August a răposat Preotul Si- 
mion Datcu, şi la 3 Septembrie aă început Ciuma 
în Râşnov, s’a întins prin sate şi s’a încins cu 
cordon de pază.

La 1803, Maiă 31. Michail-Vodă Şuţu de
frica Pasvandaglului de la Vidin a venit cu totă fa
milia la Braşov.—La 14 Octombrie s’a cutremurat 
pămentul la 11% ore din fii, saü dărâmat multe 
case; iar prin Haromsek (Trei Scaune) multe, 
bisericiungurescí s’aü dărâmat.—La 1806August 18 
Constantin Jpsilant-Voevod al României, 
cu tot haremul aiî venit la Braşov de frica pe
depsii Capului lui Capegi-Paşfia, şi lăsându-şi D-na 
aici, la 30 aă plecat cu Poştea la Sibiiă. La 1811 
Aprilie 23, s’a sănţit în Carloviţ D-1Ű Basilie 
Moga, Episcop neunit în marele Principat 
al Ardălulul. Episcopia a fost văduvă 15 Ani.

La 1812, Maiă 5, s’a cutremurat pămentul în 
Dumineca 2-a dupe Pasci.— La 1813, Martie 17, 
s’a pus temelia Bisericii a doűa a Bolgarse-

chiului (Pe Tocile) prin silinţa şi cheHuîala 
celor însemnaţi în Pisania Bisericii, dându-se Hra
mul „sf. Treimi“ şi în 85 de fiile s’a isprăvit şi la 
Iunie 10 s’a tâmositprin Pâr. Protopop Badu 
Tempian, Preot. Ión StefanovicI, Pâr. Si- 
mion Popovici şi Diaconul N. Grid, cari 
servéű la Biserica sf. Nicolae.

Intre Anii 1794—1813 aă servită ca Preoţi la 
Biserica sf. Nicolae, Preoţii: Dimitrie Grid, 
George Duma, Eustatie Cătana, Diaconul 
Zaeharia Duma, Protopopul George Rado- 
viei, George Lebu.— In 1813, Octombrie 16 s’a 
început Ciuma în Braşiovul vechiü adusă prin 
bumbacu molipsit din Bomania de un zidariă, care 
lucra la Vama Timi fiului, murind el şi totă familia 
lui şi alte rudenii ce fuse la îngropare atâtă din 
Braşiov ul-veohiű cât şi din Curmătură; la 
Săcele aă murit Unguri cari aă furat lucruri mo
lipsite prin Vamă. O femeiă din Braşovul-vechiu 
fugind aici pe Costă la nişte rude, din 8 persóne 
numai 3 aă scăpat. Tote casele molipsite aă fost 
închise cu strajă şi pe omeni i-a dus la spital în 
Bluménaű. S’a întins fi în Ţiganiă boia, pe To
cile, pe Cacova, în fine în Scheiü, n’a murit 
nici 30 omeni. La 18 Novembrie s’a oprit tote bi
sericile de a face slujbă, ca să nu se adune omeni 
mulţi, nici clopote nu s’a tras de cât numai la 12 
la amîafiă şi sera la 8 ore, trăgea clopotul cel mare 
la Biserica nâgră ca să se róge tot omul lui D-fieă 
în Casa sa. Dér Bomânii făctsă Priveqhieri cu totă 
oprirea. In acăstă lună s’a făcut liniă în Blu- 
menaü la Podul de pătră, acolo se făcea tergă, 
pentru că omenii cei de dincolo de liniă nu erau 
slobofii să intre în cetate. Hainele morţilor se ar
ătă fi se plăttă de Guvern. Aă murit în Braşiov 
158 omeni. Doctorii şi omenii Magistratului um- 
blaă din casă în casă şi puneăpe toţi la jurământ, 
că aă spălat scândurile pe jos, uşile; că aă curăţit 
tot, aă spoit cu vară şi n’a ascuns nimic molipsit. 
Tote lânurile şi bumbacurile s’aă strâns şi Comi- 
siune le-a pecetluit fi le-a băgat în Bistrica să- 
sescâ din Braşovul-veehiă unde le-au ţinut 3 săp
tămâni ; iar la 4 Aprilie s’a desfiinţat linia, fiind 
liber a merge omenii unde vor voi, numai lăzăre- 
turile Bomănieî să rămâiă închise.

In Anul 1814, Aprilie în 18, a câfiut zăpadă de 
1/2 cotă în tot Ardeiul şi în Bomănia ; s’a stricat 
tóté pőmele fiind pomii înfloriţi. Aă ţinut zăpada 
până la 1 Maiă, s’a stricat fi viile.—In epoca de 
la Anul 1814 —1816 aă fost mare fdmete în Tran
silvania şi Ungaria în cât au murit mulţi omeni 
de főmé prin munţi, mergând în Bomania. S a im
portat apoi în Transylvania din Bomania prin tóté 
Vămile bucate, dér se vindea gáléta de cucuruz 
(porumb, păpuşoiă) 45 fiorini, iar grâul 50 fiorini; 
iar pe la Anul 1834, fâcendu-se multe bucate, po
rumbul se vindea cu 2, iar grâulu cu 4 fiorini gá
léta.—In Anul 1814, Septembrie 6. s’a hirotonisit 
Diacon filaiNoembr. ca Preot,Părintele Voinea 
(Bonifaqiü Pitiş) fra te mai mare al Mamei melle 
Ecaterina, fi Va priimit poporul cu mare pompă 
şi bucuriă ca Paroch la Biserica cea nouă (Pe To
cile). — La 1815 a răposat Păr. Nicolae Grid, 
care a fost scriitorîul evenimentelor chronologice 
manuscrise de pe care a copiat Tatăl meă, celle ce
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preced.— Celle ce mai urmâşlă, sunt continuate şi 
scrise de Tatăl meü Ión Antinescu Professor 
în Braşov, până la mórtea Sea 9 Octombrie 1862. *

De la Anul 1820—1821 urmiză apoi Istoria Re- 
voluţiunti Domnului Tudor Vladimiresou pe 
care o cunóscem toţi din scrierile mai multor Au
tori contimporani şi imprimată în dijferite Broşiuri,
care stau prăfuite în magaziile Librăriilor: dér....
preste acéstá epocă voiţi trece înainte.— Cu ocasi- 
unea acestei Revoluţiunî, numită Zavera, mai ră
măsese aici în Braşiov cam până la Anul 1825, 
Iunie 10 mulţi boieri, de frică a se reîntorce în 
ţerră, între cari şi Părintele Dionisie, Mitro
politul Din Bucurescî şi Păr. llarion, Epis
copul Argeşivilui. Lupe reîntorcerea lui Gri- 
gore Ghica Vodă de la Ţarigrad ca Lomn al 
Ţerreî Romănescî, aű chiămat pe aceşti douî Ar- 
chierei în ţerră, dér ei temendu-se de vicleşugul Tur
cilor nu aü venit, şi aii făcuţii Mitropolit pe unu 
Diacon de la Căldaruşîanî, anume Grigore.

La Anul 1824 fiind óste nemţesca în Bucurescî 
şi în tdtă Romania, Păr. Radu Tempian fiind Dia
con la Biserica sf. Nicolae din Prund, s’a dusă 
la Bucurescî şi au fost tălmaciă la comanda su- 
perioră, şi dupé eşirea Nemţilor s’a dus la Sibiiă 
şi s’a hirotonit Preot de Oaste la Regimentul Be- 
nosky. Apoi a fost Director al Şcolelor în Sibiiă 
şi pe urmă Protopop şi Paroch la acestă Biserică.

In Anul 1825 fiind adunat materialul, şi pregătit 
Planul, fiind Pastile în 6 Aprilie, Luni după Du
mineca Tomii, dupé Lyturghiă, fiind lume multă a- 
dunată, au început a săpa şîanţurile pentru altă 
Biserică (pe Tocile), mai mare în locul celei mici, 
şi la 12 Iulie 1826, s’a ridicat Crucea în vârful 
turnului, în a căruia băşică s’a pus Documentele 
scrise de mine (lón Antinescu).—In 13 Septembrie, 
a murită Mitropolitul Nectarie şi s’a îngropat la 
Biserica cea mare ; iar la 12 Decembrie s’a îngro
pat Mitropolitul Dositeiă şi s’a îngropat la Bise
rica Grecilor din Cetate.

La 23 Aprilie 1827 Protopopul interim 1-iă al 
Braşiovului Radu Verdea. Paroch la Satul-lung, a 
răposat în Domnul.—La Maiă 4 a venit D-lă Ig- 
natie de Carabeţ, fost Protopop la Turda, şi apoi 
Capelan de câmp la Regim. Benoskg, actual Pro
topop l-iu al Braşovului, şi Paroch eu Pa- 
rochul Voînea Pitişi.—La 1828 aă venit multe lo- 
custe în Braşov, şi s’aă întins până la Făgăraşiă, 
Turda şi Háromszék.

Tot în acest An, o Săsoică care a venit de la Bu
curescî cu haine molipsite d<• Ciumă, şeţjând aprbpe 
de Crucea Căpitanului pe Tocile, s’a dus în Blu- 
măna cu bărbatul ei Nemţ, şi a vândut haine mo
lipsite, furate de la omeni ciumaţi; a murit în Spital 
14 ómeni de ciumă. Şi la 22 Octombrie s’a închis 
tot Braşovul cu liniă, din porunca împerătâscă, şi 
târgul era în Braşovul-vechiă, uliţa din ndfiiloc la 
câmpă, cu lăzăret de 3 Séptérpáni. Bisericile şi Şco
lile închise. La Decembrie s’a deschis şcolile şi Bi-

* A plăcut bătrânilor a descrie şi a' nota evenimentele 
trecutului, cu buna intentiune de a lăsa urmaşilor exemple 
bune şi morale şi de a arăta callea necunoscută încă a es- 
perienţeî în oglinda viitoriuluí. Omagiü profund şi eternă 
amintire lor, pentru lupta contra indiferentismului, care este 
unü viciű prea întins în diliele nóstre. —

serielle. — In Anul 1829, Primăvera a fost forte 
ploiosă, iar la 20—21 Iunie aă nins. Muscalii ier
nase în Romania. Scumpete mare. Chila de grâu 
mai mult de 100 lei. In August Muscalii aă trecut 
în Turda şi aă intrat în Adrianopole şi s’a făcut 
pace. Ciuma care se începuse în Bucureşti a bân
tuit şi Craiova, Ploescî, Galaţi, Brăila; Focşianiî 
mai se pustiise.— In 1830 după mórtea Preotului 
Ión Teodor a fost numit Paroch-Preot Ignate 
Carabeţ, şi la 29 Iunie s’a sănţit Biserica cea 
nouă de pe Tocile de Archiereul Basilie Moga, 
fiind l-iul Protopop Ign. Carabeţ, al 2-lea Si
meon Popoviei şi 3. Petru Gherman şi Preoţii 
Badu Tempian, Voinea Pitişi şi Diaconulă 
Iosif Stefanovici.

La 1830, în Rusia a fost Holeră, în Moldávia, şi 
în România. In Bucurescî, Craiova muriră omeni 
forte mulţi. A venit şi la Braşov. Doctorii d’aiti 
aă declarat, că nu este bălă lipicîâsă. S’a ordonat 
cea mai mare curăţeniă. In 1832, Comercianţii din 
Braşov Români, prin Decret aă dobîndit aşi face 
Capelă în Cetate în casa cumpărată de la fraţii 
Constantin şi Ión Boghici din târgul grâului. 
—La 1835, s’a sănţit Capela în care a început a func
ţiona, aducând pe Păr. Vasilie Grecianu de la 
Turcheşiu din Săcele, să le flă Preot într’un An. 
In 1835, Iunie 7, s’a hirotonit Diacon Voinea 
Pitişi junior, şi la 10 August a venit Episcopul 
Unit de la Blaj, Ión Lemenyi, a visitat Biseri
cile, dér nu cu g&ndul care venise Ión Klein.— 
In 1835 Octombrie a căifut zăpadă mare. ţinând 
tare până la Martie 1836, Aă urmat apoi călduri 
mari şi apoi iar a ninsă, şi tóté pómele aă căţtut 
de se speriase omenii că nici bucate nu se vor face. 
Dér s’aă făcut forte multe.—Holera din Germania 
veni şi în Transylvania; au murit ómeni mnlţi la 
Bistriţa, Vaşarheli, Sibiu şi Ţerra-Oltului. 
Afară din Cetate aă murit 32, iar în Cetate şi 
Trei-scaune nici unul. In 1837, Părintele Radu 
Tempian a abandonat Parochia şi s’a aşezat în 
România, ronduindu-se în locu-î Păr. Petru Gher
man, Parochul din Braşîovul-vechiă ca Paroch aici 
şi Protopop al IlI-lea, şi nu l’aă priimit Orăşenii 
nici într’un chip. Dupé aceia a renit D-nu Theo- 
logul Ión Popasu, pe care Va priimit tot Oraşîul 
cu dragoste. In 27 Martie a răposat Protopopul al 
2-lea din partea Branuluî, Păr. Simion Datcu ; 
în 11 Ianuarie séra s’a cutremurat pământul. In 
10 Aprilie 1838 s’a făcut Instalaţia Păr. Petru 
Gherman şi a D lui Ión Popasu ca Parochi 
la Biserica sf. Nicolae; în 14 Iulie a răposat Pro
topopul Ignatie Carabeţ şi l’a îngropat în grópa 
lui Racoviţă. — In 6 Decembrie s’a sănţit Bise
rica cea mare de Preoţii: Dimitrie Ieremia din Bra
şovul-vechiă, Voinea Pitişi senior, Petru Gherman 
şi Ión Popazu, care acesta, a doua di a citită E- 
vanghelia pentru prima oră ca Protopop I-iă al 
Braşovului; iar al 2-lea pentru partea Branuluî 
Păr. Petru Gherman ;  pentru al 3-lea Protopop 
era rondul Păr. Ieremia Verzea, dér a renun
ţa t  în favórea Păr. Alexe Verzea, ca frate mai 
mare.

Dupé mórtea Protopopului Carabeţ s’a o- 
rînăuit în Anul 1840 Preotul din Rişnov, Păr. 
Ión Petric, ca Paroch şi al 8-lea protopop.
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Dupé mórtea Păr. Gherman şi mutarea Păr. 
lón Popasu, ca Episcop al Caransebeşiului
se făcu Protopop l-iu Păr. Iosif Barac, şi dupé 
mórtea acestuia, este astăgli în 1896 l-iul Proto
pop, Amicul meu, Păr. lón Pelric şi al 2-a 
Protopop, Amicul meu; Păr. Bartolomeiű 
Baiulesou, Paroch în Cetate, cărora le do- 
rescű vm0ţă lungă, spre a'şi pasce turma cu- 
vSntătoresănătoşi. — —

Pomăniî din Cetatea Braşovului avend un De
cret de a clădi o Biserică în locul Capelleî, şi fă- 
céndu-se collecţiunî şi în România, să sperăm că 
Comitetul pentru acest scop, în frunte cu Păr. Pro
topop Bartolomeiű. Baîulescu, va face totulu, 
spre a înălţa un templu imposant în Piaţa Bra
şovului, în centru Oraşîuluî, spre eterna lor memo
ria, spre onórea Românilor Braşiovenî, compatri
oţii mei, şi spre gloria lui Dumnezeu.------

’Mî-am împlinit o detona şi către cetatea mea na
tală, espuind în ordine chronologică, aceia ce amu 
putut *).

Să conchidă acum descrierea omagiului meu la 
Exposiţiunea din Paris în Anul 1889. plecând din 
Braşiov la Domiciliul meu în Ploiesci. In Braşov 
am mai visitat Biserica din Prund (Sf. Nicolae) 
cu D-lă Jenesen şi D-lă I. Alessiu; apoi lâsăndu-î 
în Aida de sub Tempa, am visitat mormântul Ta
tălui meu; pe A micii mei Belissimus şi Ucenescu, 
Professorî;  pe Verişora Susana Laslu, apoi mor
méntul Amicului meu decedată • Doctorulă Nicolae 
Gănescu, şi, în fine, întrunindu-ne, am luat cina 
în Grădină la Hotelul „Pomul-ver de" unde tră- 
sessemă.

A doăa-ţli am făcut o escursiune la Băile de la 
Elöpatac (Valcelle) şi ne reîntorserăm, ca la ora 
1 dupé amiagli, să plecăm de la Gară eu trenulu 
spre Ploiesci, unde am ajuns sănetoşî. —

Aici se termină voiagiul meu la Paris pe care 
l’arn dorit. Póte că nu voiă fi putut descrie exact 
tot ce am veţjut şi am întâmpinat în acest voîagiă, 
pe de o parte impresionat şi entusiasmată pentru 
lucruri ce nu mai véglussem în viăeţa mea până 
atunci / pe de alta de bucuria şi mulţumirea ce am 
avut că „nu murissem încă mai nainte de a 
vedea Parisul'1 cum me esprimam tot d’auna. 
Am constatat printr’acesta însă, că omul când vo- 
esce cu perseveranţă, póte; şi când voesce a se lu
mina veţend şi altă lume mai cultă, se lumineză.

Cine nu crede în acestea, liber este a crede cum 
voîesce. Eu am crezut, şi pot §Ace ca Cesar: „Veni, 
Vidi, Viei. (Am venit, am vé§,ut, am învins) .— 

De aceia am descris omagiul făcut, ca să nu pâ- 
ţescu ca D-na unui Bancheriă din Ploesci de odi- 
niirră, care rdntorcéndu-se dintr’un voiagiú făcut 
în străinătate, cu multe spese, o înlreba Amicele 
ei: „Ce a véglut în voîagiă?“ şi scăpă cu scusa, 
că a véglut atâtea şi atâtea lucruri minunate, în 
cât nu are cuvinte destule de a le spune, esprimân- 
du-se numai cu cuvintele: „frumos, forte fru
mos !“ — Atâta fu totul! — Sunt rari asemenea 
voíagíóre ! —

X X IX .
0 ofrandă Societăţii geographica. — 0 dedi- 
caţiune unei Matrone. — 0 sertare şcolară 
pe Bulevard la 29 Iuniü 1890. — Societatea 
economică „Cooperativa“ din Ploiesci. — 
Athénéul din Ploiesci.—Jubileul de 25 Ani 

al Atheneulul Român din Bucurescl.—

d » ocasiunea împrimârei a Operei 
Camelie didactice, întitulată : „Oeogra- 

phia României şi a Ţerrilor locuite de Ro
m â n iautorisată de On. Ministem al Cul
telor şi Instrucţiune! publice, pentru Clas- 
sele primare, şi a publicârei Conferinţei 
ţinute în folosul săracilor din Oraşiii, în
titulată : „Missiunea femeii pe pământ“ am 
trimis pentru Bibliotheca Societăţii geo- 
graphice române câte două Exemplare 
din fie-care.

Ca răspuns am priimit următorea A- 
dressă:

SOCIETATEA GEOGRAFICĂ
ROMÂNĂ.

No. 124.

*) Mi sé va observa póte, câ am înşirat o Chronologiă 
mai mult eclesiastică, popescă, asupra Braşiovuluî, şi câ ar
ii putut să rSmâiâ afară din Aütobiographia mea. Am făcut 
însă acésta fără sâ mé temü de critică; 1-iü pentru respec
tul ce am pentru Religiune, care în tóté timpurile ne-a a- 
părat naţionalitatea şi în vedere câ, Clerulü Român din 
Transylvania se bucură chiar în comunele rurale de o eon- 
sideraţiune respectabilă, atât în privinţa Culturei cât şi al 
misiune! eî evangelice; 2dea. Pentru a aduce un Omagiü 
locului meü natalü, în care am fost legănat, în pruncia mea; 
S-lea. Pentru a nu se da uîtârii trecutul, eumü sé trăia la 
Braşlov înainte cu mai multe decimi de Aní, aducénd ge- 
neraţiunel presinte şi viitóre exemplele bătrânilor de odi- 
nioră, ca vöcjónd sufferinţele lor, sâ se înarmeze şi sâ se o- 
ţelescă cu prudenţă şi pacienţă ; şi al 4-lea> şi cel din urma, 
spre a nu se perde aceste Notiţe bune—relle, care póte alt 
cineva nu a îngrijit a le posseda şi a le publica, spre cu- 
noscinţa comună; dér care póte arö servi vreo-dată la Is
toria Cetăţii Braşiovului. Cine ar critica, m’aşiO bucura sâ 
facă maí multü ca mine, complectând cu ceia ce lipsesce.

Bucurescl în l4/26 Novembrie 1889.

Stimate Domnü şi iubite Collégül
Comitetul Societăţii geografice m’a în

sărcinat a vă exprima viüile séle mulţu
miri pentru darul ce aţi.bine-voit a face, 
offerind Societăţii pentru Biblioteca sea 
câte două exemplare din „Geografia Ro
mâniei şi a Ţâr iilor locuite de Români11 
şi din : „Missiunea femeii pe pământ1. — 

Tot d’odată am onórea a vă comunica, 
câ M. S. Regele a bine-voit a priimi Di
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ploma ce I s’a offerit de Academia „La 
Stella d’ Italia“ din Chieti.—

Mulţumindu-ve asemenea şi din par- 
te’mî, pentru cărţile ce aţi bine-voit a’mi 
offeri, ve rog, sâ priimiţi, Stimate Domn 
şi iubite Collég, assigurarea prea osebi
tei mele consideraţiunî. —

Secretaríü General, 
George Lahovari m. p.

D-séle D-lui Antinescu Zacharia, Pro
fessor. Ploescî.

Reîntorcendu-me de la Exposiţiunea 
din Paris în Anul 1889, mi s’a dat oca- 
siune de a fi inspirat de o familia, unde am 
fost invitat amicalmente, a căreia Ma
tróna are multe merite, atât ca Sociă şi 
Mama de copii, cât şi ca Amică şi bună 
Cetăţ0nă română.

I-am dedicat urmâtorea Poesiă, publi
cată în „Democratul“ din 26 Novembrie 
acelaşi An.

J R . E G 1 N A  L U M I I .  
C Dömnei P. E.)

IS rumosa e femeia, o Domne, ce frumosă !
Când ea este consimtă şi scie-a ferici 

Pe sogiul eî prin merit, în vremea cea năorosă, 
Cü-al ei surîssu, pe buze viăeţa-î îndulci.

Frumosă e femeia atunci când ea e Mamă,
Şi peptul eî lăpteză drăguţu-i copilaşiă,

Şi alţi mici lângă densa nutrire eî reclamă;
Iar ea pe toţi împacă cu dorii de îngeraşiu.

Şi mult e mai frumosă când ea este creştină,
Şi vede pe săracul că-î cere ajutoriă;

Iar ea cu bunătate i ’ntinde mâna plină 
Şi alinézá fömea la bietid cerşetoriă.

O ast-feliă de femeîă ea este o Regină 
Ce domineză lumea, pe toţi ea fericind; 

Menirea-î e virtutea, şi fapta eî divină
O ’nalţă sus spre Cerîurî, chiar stelle eclipsind.

De n’ar fi ea în lume pamentu-ar fi de ghîaţă;
De n’ar nasce fiinţe pământu-ar fi pustiu; 

Prin ea lumea sâ mişcă şi totul se deşghîaţă; 
Respiriulu eî dulce din mort preface ’n mu.

Prin ea sâ ’ncoragîază ostaşi la bătăliă;
Prin ea se alinézá durerea la rănită;

Prin ea sâ îndidcesce viăâţa ’n familiă;
Prin ea sâ fericesce şi soriul ei iubit.

Un Tron i se cuvine femeii virtuose;
Un sceptru ea possedă în rolul eî sublim; 

Coronă p’a eî frunte, cu pietre pregióse,
Ea merită sâ parte: ea e un Seraphim.!

Z. A.
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La 29 Iuniü 1890, cu ocasiunea Ser- 
bâreî şcolare pe Bulevard, am citit ur- 
métórea Poesiá ocasională:

ţ^ A  29 IUNIÜ 1890. * )

¥̂  écurí multe, bune, rele, aă trecut şi vor mat trece,
Şi prin ele omenirea ne’ncetat s’aă strecurat;

Şi strecura-se-va încă, destinată sâ se plece
La furtunile viăeţei, pe acest păment uscată.

Dér prin Vécurí omenirea câte-odat’ mergea ’nainte,
Altă dat’ era silită a se ’ntórce înapoi;

Câte-odat* ’şi lua avântul spre frumóse simţimente,
ŞÎ-altă dat’ râii din lume o ’mpingéü către nevoi.

Şi în ast-feliö de Epoce Provedinţa nici odată
N’a lăsat ca să se stingă focul genului umană;

Ci din când în când trimise câte-un geniă ce arată 
Unde-i locul de salvare, în pericol momentană.

Când popóre ’n decadenţă dibuiaă sâ se ridice
Din obscura lor cădere unde vigiul le-a ’mbrăncită, 

Geniul bună al omenireî apărea la timpă propice,
Şi cu vocea*í salvatóre deştepta pe amorţită.

Şi prin vorbe înţelepte mişca animi împetrite,
Şi prin fapte de morală le’nvăţa d’a imita 

Fapta bună în tot locul; răpea âniml rătăcite;
Câci puterea verităţii le făcea d’a ’lă asculta.

Şi ca sâ vă daă exemplu de-adeverul celoră spuse,
Yoiă cita ună nume mare, nume mare de ’mpărată ; 

Care cu-optspre-dece secoli înainte el stătuse
Pe allă Romei tronă puternică de popóre adorat.

Romanii cu mic cu mare 1’ numea „Stâăa bucuriei,“ 
„Philosophul Caritabil“ a ’ntregului genă umană ; 

Favorit al omenireî şi atletă al vitejiei:
Era Tită Impăratorul, fiul lui Vespasian.

Décá lumea până astădî ară fi cugetat la densul,
Şî-ar fi imitat tendinţa cu care se esprima,

Omenirea nóstrá d’astădî n’ară fi sciută ce e plânsul,
Ar fi fost mai fericită şi mai mult s’ar estima.

Ce dicea marele Geniă? — Când îşi aducea aminte 
Câ în diüa cea trecută nici un bine n’a făcut;

Striga plin de indignare, cu ardente simţimente:
„Amici, o fatalitate I diűa de eri o-am perdut!!  —

Şi aducendu-mi aminte de ’mpăratul din Vechime
N’ara putută lăsa să trécá şi eă diüa d’atji în vană; 

N’am voit sâ perdă eă astădi a’ste momente sublime 
Şi sâ mé căîescă a <ţice: „Am perdut o di ’ntr’un A ni“

Şi cum aşîă lăsa să trécá diüa d’astădi necăntată: 
ţ)i de mare sérbátóre pentru Oraşiul Ploiesci;

Când junimea stúdiósé se vede încoragiată
Cu aplause ’nfinite tot din pepturi romănesci.

*) Şi acéstá inspiraţiune poetică face parte din grupulă 
Poemelor de la pag. 167, 181, 184 şi 189, dedicate ca omagiă 
Oraşîului şi Cetăţenilor Ploiesceni. —

Când vSdă în astă grădină o mulţime somptuosă 
Ce’ncongíórá acest spaţiă ca un zidă resistătoriă;

Şi în midilocu floricelle — tinerime studiósá —
Sufletul mi se aprinde d’un extasă mulţumitoriă.

Când vâdă Mamele doióse ce ’şi conducă fiii de mână 
La Altarele Minervei şi cu soţii loră iubiţi,

Nasce ’n mine o speranţă, c ’acéstá ţârră română 
Va da fiilor ei titluri d’a fi ’n lume renumiţi.

Când vedă omenii de bine câ alérgá cu ardóre,
Unii încoragind munca, alţii ajutând orfani;

Cum să nu mă mişc eă astăiî, tăiani şi sedâni la sőre 
Şi sâ nu cânt fapte bune făcute de veterani.

Când în di de sérbátóre a junime! stúdiósé
Tot Oraşiul e’n picíóre ori de ce Clasă ar f i ;

Spre-a da diHeî importanţă, importanţă cu folóse
Tinerimei; mai e vorbă! de a sta şi a privi ? ----- -

E departe starea nostră de aceia din vechime;
Eă vădă adi părinţi ce-şi cresce fiii ca şi alte dâţi 

Cu ardóre, sacrificii, dându-le idei sublime
Spre a-i face demni de ţărră cu nobile libertăţi. —

Aristipă de la Cirene, Philosoph celebru ’n lume
Fu ’ntrebat de un părinte ce-i pretinde pentru fiă, 

Sâ’lu înveţe carte multă, ca să iasă cu bun nume,
Şi’ntre tinerii ce’nvâţă să fiă el cel din tâiă.

„Sâ’mi dai o sută de Drahme!“ Philosophul i réspunse;
„A ! E mult! cu-acéstá sumă cumpăr un sclav de cei bravi, 

Fu răspunsul. Şi magistrul ce în preţă nu se ajunse,
p işe : „Aşia câştiga-veî !„ Vei avea atunci doui sclavi.“—

Dér în lume râu-î mare şi din ce tot se lăţesce;
El pălesce ori-ce flóré—fructă al genului umană, — 

Toţi părinţii ’n dina d’astădi cugete mai părintesce, 
Hanibal este la pórta elementului romană. —

Toţi părinţii s’aibă grijă, adi mai mult ca altă dată;
Şi’npreună cu Virgiliă, celebrul Poetă latină,

Sâ ’şi înveţe copilaşii cu ânima ’nteresată,
Diminâţa ca şi séra spre a-i salva din venină.

Să le dică cu Virgiliă: „Dragi copii! ce-acum culegeţi 
Flori şi fragi delicióse cu care vă desfătaţi;

Ascultaţi, şi fiţi cu grijă, vă păziţi şi înţelegeţi,
Câci un sérpe pe sub iarbă vă pândesce-a fi muşcaţi.“

Şi-acest sérpe este râul ce sub flori atrăgătore 
Şi-a alesă locul de pândă spre a vă sacrifica;

Ah! fugiţi de răă cu groză; fiţi prudenţi şi cu ardóre 
Luptaţi contra ignoranţei; luptaţi a vă rădica.

Ignoranţa e sclaviă; e duşmana libertăţii;
Iară immoralitatea e desfrâul odiosă;

Fugi de eile, tinerime, şi’ţî ea urma verităţii;
Prin onóre, modestiă, ţerrii talle-aduci folosă.

Ignoranţa e sclaviă ce ucide naţiunea;
S’o alungăm din Cetate prin Pharul luminătoriă;

Câci acest faptă de salvare ni’iă dictézá raţiunea 
D’a crea fiilor noştrii un ferice viitoriă. —
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Te salut cu bucuriă, di frumosă de särbare,
Tu, în care tinerimea studiosă a venit 

Să serbeze-aniversarea în cămpiă, micü şi mare,
Toţi câţi drépta recompenză, Premiul şl*a priimit.

Te salut, o tinerima, tu, ce a(Ji faci bucuriă
L a Părinţi şi la Profesori. Te am la  anima m ea! 

Âhl Lăsaţi-mă acuma, ca s’o cântă cu veseliă 
Şi iubire párintésca, câte <}iN0 voiü mal-avea!

Z. Antinescu.

SOCIETATEA ECONOMICĂ „COOPERA
TIVA“ din PLOÎESCÎ.

Oraşîulă Ploiesci se póte mândri cu 
multele Societăţi economice, alle căror 
fonduri se întrebuinţeză spre înlesnirile 
comercianţilor, industriaşilor, meseriaşi
lor, şi altor ramuri de activitate produc
tivă, din Oraşiă şi Judeţă.

In fruntea acestor Societăţi laborióse 
şi productive, care ne-a scăpat de usu- 
rieri străini, mai cu sémá Ébrei, figuré- 
ză Societatea „Cooperativă“ fondată în 
Anul 1880, a căreia devisă este „Binele 
pentru toţi“, şi care de la fondarea ei 
a fost tot d’auna sub înţelepta Presiden- 
ţie a D-luî D-r. Nicoiae Garoflid;' astăzi 
prin activitatea şi conducerea a acestei 
progressive Societăţi, prin neobosinţa a- 
cestui demnă bărbatu, devotat cu totul 
binelui comun, şi-a sciut câştiga iubirea 
şi recunoscinţa tuturor

Prin îngrijirile Consiliului de Adminis- 
traţiă şi în particular, prin activitatea rară 
şi zelul D-lni Cassieriü Ión G. Strolescu, 
care mănuesce fondurile Societăţii de la 
fondarea ei cu o esactitate şi punctuali
tate exemplară, şi prin cuviincîosa sea 
manieră către toţi, merită deplină laudă 
şi mulţumire, şi cu drept cuvântă, dupé 
merit, Preşedintele sâă a făcut demersul 
cuvenit la înaltele locuri competente, de 
a fi numit de M. S. Kegele, Cavaler al 
Ordinului „Corona României“ —Menţiune 
onorabilă se cuvine şi intelligentului 
June D-l Stoîan, asistentul activ al D-luî 
Cassier.

Societatea „ Cooperativă“ în adevâr pro- 
greseză, ca un bulgăr de zăpadă, care 
rostogolindu-se necontenit, el devine tot 
mai mare, dupé cum s’a esprimat la fon
darea Societăţii D-lă Preşedinte Garoflid.

Ast-fel fondul acestei Societăţi în Anul

social 1891-92 era de 1,766,205 Lei 64 
Bani, osebit de 214,280 Lei fondul de- 
positelor, şi a crescut şi cresce din <ji în 
cji sprijinit şi ajutat astăzi (1891-92) de 
807 Societari. *)

După 10 Ani de fjide de la fondarea 
„Cooperativei“ în Anul 1890, Societarii 
aă găsit de cuviinţă a ofieri D-lui Pre
şedinte N. G-aroflid un Suvenir, care con
sistă dintr’un Globă de argint lucrat ar
tistică, având un diametru ca de 80 cen- 
timetre şi aşezat pe un picior tot de ar
gint. Pe unul din emispberile acestui glob 
sunt gravate insigniile „Medicinei*, alle 
„ Justiţiei“ , acelea alle „ JJnireC şi alle „Co- 
merciului“ , coprinse într’o ghirlandă de 
ramuri şi foi de stejariă şi de Dafin şi 
având la partea superioră asemenea gra
vat o cordă, pe care se citesce „Concordia 
res parvae crescunt“ , iar pe celă-l’alt emis- 
pher se citescă aceste cuvinte: „Societatea 
Cooperativă din Ploiesci 1880. Demmduî 
eî Preşedinte, D-nu Nicoiae Qarofiid, ca 
semnă de recunoscinţâ. 1890 Aprilie.

In şedinţa din 7 Octombrie 1890, când 
Societatea împlinii 10 Ani de la fondare, 
am cerut cuvântul şi citiiă în plină şe
dinţă la Adresa D-lui Preşedinte, un Actă 
compus de mine, prin care i se face e- 
logiulă activităţii şi perseveranţei sâle 
pentră fondarea şi conducerea Societăţii 
pe callea prosperă în care se găsesce.

Toţi Societarii ascultară soiemnelă ri- 
dicându-se de pre scaune.

Actul subscris de toţi Membrii pe care 
l’am citit în Adunare, are conclusiunea 
următore :

„Acum când s’a împlinită un deceniă de 
la înfiinţarea Societăţii ndstre „Coopera
tivă“ , noi Membrii acestei Societăţi, ne sim- 
ţimă détori de a ne arăta recunoscinţa nds- 
tră pentru zelul, activitatea şi buna-voinţă 
ce aţi arătat în interesul prosperăreî Socie
tăţii ndstre printr’un modest dară syrnbo- 
lisat, ca Suveniră commemorativ al Operei 
ce am înfiinţat prin concursul D-v.

„Nu vilă offerim ca recompensă, căci el * 11

*) Dupé Bilanţul trimestrului I-iu din Anul 
social 1896/1897 fondul total al Societăţii a cres
cut până la însemnata sumă de 2,568,852 Lei
11 Bani, susţinut de D-nii Societari cari aü tre
cut preste Numărul de 1000. —



—  240 —

ar fi forte neînsemnat, ci ca omagiu al 
civismului D-v.: o quahtate sublimă, pe care 
am dori de a o posseda mulţi imitatori, în 
scumpa nbstră Patria.

Priimiţi-lă dér, Domnule Preşedinte, cu 
aceiaşi dragoste cu care vilă presentămă 
noi astăcţi, şi ve rugăm tot d’odată, de a 
priimi asigurarea despre deosebita stimă şi 
devotament ce ve conservámü.

Sâ trăiţi, Domnule Preşedinte, ca să pu
teţi conţinua şi în viitoriă, ca şi până acum, 
cooperarea D-v cu acelaşîă bună succesă, 
spre prosperarea într’un îndelungat viitoriă 
al Societăţii nóstre. Ploîescî 12 luniă 1890.-

Dupé terminarea citirei acestui Actü, 
D-lu Zacharia Antinescu o fieri D-lui Ga- 
roflid suvenirul Membrilor Societăţii, pe 
care ’lü priimi cu bucuria în aplausele 
repetate alle Adunărei, şi mulţumind pen
tru acesta nobilă amintire cu cari Socie
tarii aü c r e z u t  de cuviinţă a încununa al 
X-lea Anu al Societăţii; le mulţumesce 
pentru sacrificiul personal ce fie-care şî-a 
impus pentru prosperitatea Societăţii, şi 
adaogă:

„Nu meritele mele încununaţi prin acest 
Actă solemnă, ci numai dorinţa mea pentru 
binele general; căci prosperarea Societăţii 
nu se détoresce numai mie, ci tuturor acelor 
500—600 Societari cari s’aă grupată cu 
mine; Vaué tuturor! şi dér fie-care la ron- 
dul seă are dreptul a fi lăudat. Faptul de 
a mé fi alesă pe mine pentru a mi se decerne 
aceslâ recompensă, este stimidul pentru alţii 
de a face mai mult ca mine, mai mult ca 
noi toţi; să facă adică din bulgărite de ză
padă un munte, care sâ’lă crislaliseze prin 
căldura sufletelor lor, pentru binele comun 
şi pentru prosperitatea Patriei“ .

Adresându-se apoi către D-lă Zacharia 
Antinescu, D-lă Preşedinte i <liee :

„Priimesc acest dară, din mânile D-tale, 
care escî cel mai bătrân între noi toţi; de 
la D-ta, care mi-aî fost primidă Professor 
în Şcolă şi pe care nu te-am uitat, câtă 
stăruinţă punéi pentru şcolarii ce avei; nu 
te voiă uUa nici pentru dragostea şi căl
dura cu care mi-aî offerit în astă Adunare 
pregiosid Suveniruu.

In aplausele Adunărei se termină şe
dinţa solemnă, declarându D-lu Preşe
dinte sesiunea Adunărei generale închisă,

strigând: Trăiască Societatea Cooperativă 
fondată în 1880; fiă neperitóre viăeţa şi 
prosperarea eil

UN BEMEDIŰ PEECIOS.

\!y>aătă de mulţi Ani vindecare 
Bóléi melle de la pept,

Şi din bâile de sare
Sâ mé vindecă eă aştept,

Védű câ boia ’mî se declara 
Cel mai mare inemic,

Nu vrea ca sâ fugâ-afară 
Nici cu sarea din Slănic.

Védd câ lecui nu’mî-e ’n sare 
— Adorato ! sâ mé eredi, —

Ci ’ntr’o dulce sărutare
Ce-ai voi sâ’mi acordezi. *)

Slănic, 1890 Iuliă. Argus.

,a |3Â I1.E D E  L A  jS L A N I C -^ R A H O V A .

jj^ifunţii gemă greăoi de sare 
Şi căldura este mare 

Iar’ pe ei nu vedi nimic;
Câci terrenu ’n săretură 

Nu le daă nici o verdură 
Sâ umbréscá în Slănic.

Dór . . . .  de când tu ai sosit,
Munţii toţi s’aă înverdit.

Slănic, 1891 Iuliă. A rgus.

Din iniţiativa D-lui Professor C. Jen- 
neseu s’a format în Ploîescî un Atheneă 
filial, compusu de mai mulţi D-nil Pro
fessor! şi alţi bărbaţi de sciinţă dinOraşîii, 
cari aü ţinut în cursul Anului 1890 mai 
multe Conferinţe publice, dér care s’a 
constituit formal la 29 Novembrie 1892, 
aprobându-se Statutele în Adunarea ţi
nută în Salonul de sus al Liceului local.

Cuvântul de deschidere l’a ţinut D-lă
C. Jennescu, ca Preşedinte; apoi aü vorbit
I. D-lă C. Calmuschi, despre I. Creangă.
II. D-l Anton Bacalhaşia, despre Cidtură ;

*) Genialul Redactor de la „Adevérula D-lu, Beldiman, re
producând acestă Poesiă, face şi D-sea appelti la r.Adorata'* 
sâ’mî accórde Remediul. — I-am mulţumit de bunătate, —
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III. D. A. Teodor, despre banal şi Bana
litate, şi IY  D-l Al. Vlăhuţâ: O Poesiă.—

Conferinţele s’aü urmat dupé Program, 
între care, într’una din serile de Confe
rinţe am vorbit şi eü despre : „Satyra în 
differite epoce şi la differite popóre. —

Tóté Conferinţele s’aü ţinut sub Pre- 
sidenţia D-lai C. Jennescu, la care publi
cul intelligent a asistat în mare numer, 
şi au fost ascultate cu mult interes, ne- 
lipsindü aprobarea şi aplausele numero
sului Auditoriü. —

înfiinţarea acestui Atbeneü a fost dupé 
îndemnul ne-obositului şi mult merito- 
sului bărbat, Vice-Preşedintele Athe- 
neuluî din BucnrescI, O-lii Constantin
E sar cil, care a lucrat ca un eroü al lu
minării poporului Român, atât la înfiin
ţarea „Societăţii pentru învetlătura po- 
porulni Român", care a dat ‘fructe fru- 
móse în totă ţerra, înfiinţându-se Secţiuni 
filiale, cu Şcoli normale, spre a se prepara 
Inveţiători rurali, şi Şcoli secundare de 
fete alle Secţiunilorfi respective, cât şi 
pentru înfiinţarea de Atbenee filiale prin 
Capitalele judeţelor. *)

Apelul séü ardent a străbătut în totă 
ţerra cu mari resultâte ; iar în Capitala 
Ţerrei şî-a reálisát visul séü de aur, de 
a înfiinţa edificarea măreţului Atheneü 
din grădina tjissă a Episcopiei, care este 
o perlă a Capitalei României, atât ca lo
cal al Instituţiunei intelectuale superióre, 
cât şi ca monument architectnicü, care 
concentreză în sine cu podobă Centrul 
luminilor, Templul Sciinţei şi al Artei, 
din Capitala Ţerrei. —

Când s’a împlinit 25 Ani de la înfiin
ţarea Atbeneului din Bucuresci, Capii a- 
cestei înalte Instituţiuni culturale a decis 
a se serba Jubileul de un quart de secol 
în propriul séü edificiu magnific.

Solemnitatea avu loc la 24 şi 25 No- 
vembrie 1890, la care fură invitate de Biu- 
roul Atbeneului central şi celle 5 Athe- 
nee provinciale, de a trimite câte 3 De
legaţi, spre a representa Atheneele res
pective. * 1

*) Celle d’întâiu Athenee înfiinţate aii fos t :
1 în Craîova, Focşianî, Bârlad, Botolani şi Ploîescî.—

Delegaţiunea Atbeneului Ploîescen fu 
alesă în persónele DD-lor Constantin Je- 
nescu, Profesor şi Deputat ca Preşedinte; 
Alexandru Radovici, Avocat şi Zacbaria 
Antinescu, Professor.

Spre a putea scumpii mei lectori şi 
lectrice de a cunósce grandórea acestei 
solemnităţi imposante, pe care am des- 
cris’o ca martor ocular, las a urma mai 
în jos descrierea ei, pe care am publi- 
cat’o în Organulű pedagogic, literar şi 
sciinţific din Ploîescî, întitulat: „ Şcola Ro
mână“ No. 21, 22, 23 şi 24 din acel Ad, 
la care particip ca Membiu în Comitetul 
de Redacţiune“ .

Jubileul de 25 Ani al Athénéul ui 
Komán din Bucuresci.

I.
Totă ţerra a citit prin ţ)iare despre 

marea serbare ce avu locü în Bucuresci 
în (jiUel0 de 24 şi 25 Noembrie 1890; 
dér nu toţi au putut fi presinţi spre a 
vedea cu ochii ce a fost Iubileul de 25 
Ani al Atheneuluî Român; ba încă póte 
o mare parte din provinciali, cari citesc 
ţfiare, ar dori sâ aibă o ideiă despre cu
vintele „Atheneü“ şi „Jnbileü“, —

Nu cred a fi cine-va dintre nepartici- 
pantji) cari sâ nu dorescă a cunósce ce 
este Athénéul şi cumü s’a sărbătorit Ju
bileul lui. Mé voiü încerca a da o ideiă 
asupra acestei superióre Instituţiuni, atât 
din punctul de vedere al rolului şi uti
lităţii ei, cât şi a descrie detalliat ser
barea din ambele «jille, ca unul ce am 
participat ca martorü oculara ?

Ce este dér Atheneul ?
Acest cuvént se derivă de la numele 

Athénéi séü Minervei, Deessa frumdselor 
Arte şi a Sciinţei: isvorul binelui, al ade- 
veruluî şi a’lü frumosului.

Acest nume ’lü întâlnim pentru prima- 
oră în Anul al 37-lea al Erei Christiane, 
când Caligula, Imperatorú Roman, clădi 
un Atheneü la Lyon în GaMa {Francia), 
unde se ţineţi cursuri de elocinţă grécá 
şi latină. Oratorii carii meritaü premîuri, 
dobándéü recompense admirabile; Iar ne
norociţii învinşi, se (jiee, c& eraü siliţi 
sâ stérgá compunerile lor cu limba, sub 
pedépsá de a fi aruncaţi în Sadna.

2 0 ,3 9 5 31
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Illustrul Prelat FlécMer, într’o cuvân
tare funebră, rostită la înmormântarea 
Ducesei de Montaussier, pe la jumătatea 
secolului al XYIl-lea, vorbind despre sa- 
lónele unde se adunau tot ce era mai e- 
rudită gi celebru în societatea politică şi 
literară a Franciéi, elicea: „Aduceţi-ve a- 
minte de acelle întruniri memorabile, unde 
spiritul se purifică, unde virtutea era ono
rată, unde se íntálnéu, atâtea persbne de ! 
merită, care formau o curte alesă, nume- 
rosă fără confusiune, modestă fără esage- 
rare, învăţată fără orgoliu, şi delicată, fără 
afectaţiuuea. —

Atheneid fiind o Instituţiune indepen
dentă, se póte arăta ori-cât de indulgent,
§i póte permitte Autorului care profesézá 
idei nuoi gi personale, sâ le desvolte îna
intea publicului, unde sâ împrăscie er- 
rórea gi unde adevărurile ne-recunoscute 
apparü d’odată în totă lumina evidenţei ! 
loră. j

Câmpul activităţii unui Atheneă este 
nemărginit, gi coprinde tóté ramurile sci- 
inţelor cunoscute până astăcjl.

Instituţiunea Atlieneului mai póte a- 
duce unei ţerri gi alte servi duri. Cine 
nu scie, câ partea cea mai scumpă a pa
trimoniului naţional al unui popor este 
limba sea ?

Décá Grecia ar fi părăsit limba lliadeî 
in timpul nenorocirilor sóle seculare, n’am 
fi văijut pe acest micü poporü ridicând 
stindardul Independinţei séle contra Im
periului Otoman. j

Decă Veneţia şi Lombardia arü fi uitat j 
limba lui Dante, aceste Provinţii nici o- 
dată nu ar fi făcut parte integrantă dintr’o 
Italia independentă, una şi nedespărţită.

Decă strămoşii noştrii ar fi fost forţaţi 
sâ vorbescă vre-una din limbile puternicilor 
noştrii vecini, România nu ar mai esista 
astăuţi; numele ei s’ar fi uitată ; şi astăcţî 
nu ne-am mai fi amintit de Dacî nici de 
Legiunile lut Traîan.

Limbei i este dat să unescă membrii 
risipiţi a i maréi familii naţio oale, ori pe 
unde arü fi ei împrăştiaţi; ea inspiră sim- 
ţimentele patriotice în poporü de a res
pinge dominaţiunea străină, fâră a renun- 
cia vre-odată la drepturile lui istorice. i 

Afară de acesta, missiunna Atbeneulul j

este, de a combate vanitatea, indifferinţa 
şi slăbiciunea morală, care, din fatalitate, 
este boia unei mari pârţi din generaţi- 
unea nouă ce se ridică acum; cu un cu
vântă, o asemenea Instituţiune este des
tinată de a produce emulaţiunea, a în
demna la lucru, a combate ignoranţa gi 
prejudiţiunile, a inspira politeţa gi a în
lătura pedantismulü pe cât se va putea 
mai multă.

Acesta este missiunea Atlieneului.

«• *
Sâ trecem acum la Jubileu.
Cuvântul „ Jubileü ' se derivă de la ver

bul latină. „jubilare“ : a înălţa vocea cu 
bucuriă; seă de la cuvântul hebreă „Iobelu 
care însemnâză „trompettă“ , prin sunetul 
câreîa se anunciă Anul jubilariă al hebre- 
ilor, care se serba tot d’aana după 50 
Ani, la care serbare sclavii de seminţia 
hebreică se eliberaü, gi ogórele puse a- 
manet se redaă primilor proprietari fâră 
despăgubire.

Acestă serbare se făcea cu ocasiunea 
unei bine-faceri divine : la intrarea într’o 
funcţiune; ia dobîndirea unui gradă în 
vre-o demnitate; la înfiinţarea vre-uneî 
Societăţi; la fondarea vre-unei Instituţi- 
uni, unei Şcoli; la descoperirea vre-uneî 
invenţiuni, s. e. a typographieî, prin Ga- 
temberg; a Telephonuluî, prin phisicul a- 
merican Edison; a invenţiunei vindecârei 
turbare! gi a ofticei, prin antidotele desco
perite de celebrii doctori: Pasteur, savant 
chimist francez, gi Koch bacteriolog, al 
acestor inventatori moderni, al câror ju- 
bileă se va face, póte, dupé 25, 50 séü 100 
Ani. Din asemenea serbări tradiţionale 
póte câ provine gi moderna serbare fami
liară a „Nunţii de argint séü de Aură“ , 
dupé încheierea a 25 séü 50 Ani de la 
însoţire prin Căsâtoriă.

Ast-feliă gi serbarea jubileului din Pa- 
latulă Atheneului din Bucuresci a fost 
pentru împlinirea a 25 Ani, nu însă de 
când s’a clădit acest magnifică palat, care 
este un mărgăritariă al Capitalei Itega- 
tului română, ci de când s’a fondat acéstá 
Societate la începută, prin semânţa arun
cată înainte cu 25 Ani de eruditul pa
triotă D. Y. A. Urechiă, gi care fu con
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dusă de neobositul gi genialul ei Vice
preşedinte, D-lă C. Esarcu, care, în fine, 
reuşi de a’gi câştiga neîntrecutul merit, 
ridicând sciinţei un Templu, ce repre
sintă astâfjl cea mai de frunte Institu- 
ţiune culturală din ţârră.

Vomfi intra acum în sala Atheneului 
la solemnitate.

II
Sunt două ore post-meridiane, timpul 

precis pentru începerea solemnităţii.
Mé aşteptamfi sâ’mi găsescfi locul cu 

multă difficultate, imaginându-mî, câ la 
o serbare jubiliară a celei mai principale 
Instituţiuni culturale din ţerră, Sala A- 
theneuluî sâ fiă înţesată de intelligenţa 
Capitalei ; dér m’am amăgit; câcî numai 
fotoliurile din centru erau ocupate, locuri 
mai eraü destule neocupate; iar logile 
erafi presărate ici-colea cu câte o personă 
îmbrăcată serbai oresce, împrejurare, pe 
care nu potü sâ’mi-o esplicfi pentru Ce
tăţenii Capitalei României.

Delegaţilor celorü cinci Athenee din 
Craiova, Ploitsd, Focşani, Bârlad gi Bo- 
toşîani, cari purtaü la pept cocarde vio
lette, date de Bîuroulfi Atheneului cen
tral, li se făcură distinsa önére de a fi 
invitaţi, cu multă politeţă gi dragoste, de 
a lua locul pe estrada unde se afla Biu- 
roul Atheneului.

Câte-va momente trecură într’o pro
fundă tăcere, când de-odată se au<ji în 
vestibulul Atheneului executându-se Im
nul naţional, semnul începere! Solemni
tăţii gi sosirea M. 8. Regelui şi a Alteţei 
Séle Principelui moştenitorul,, cari ocupară 
Logia regală. D-lü Preşedinte al Athe
neului, Nicolae Creţulescu, începu discur
sul séü de deschidere în puţine cuvinte, 
dér bine-simţite, care se termină în a- 
piausele publicului presinte.

Urmâ apoi „Darea de Séma“ a acti
vităţii Atheneului în cursă de 25 Ani de 
către D-lă V. A. Ureche, care de gi lungă, 
dér descrisă cu multă măestriă gi pro- 
nunciată cu o eloquinţă admirabilă, în 
cât, cu totă lungimea ei, tot agiü fi dorit 
sâ nu se termine încă, fiind forte bogată 
în materiă.

Mi se părea că trăissem 25 Ani în in
tervalul aprópe de 1 1 /2 oră; părea câ ve-

démü pe toţi Conferenţiarii anuali, nu
miţi pe numele lor, ca nigta pleiade, de
filând pe dinaintea Tribunei. Aplausele, 
care nu mai voiau, sâ înceteze, fură o 
frumosă gi justă recompensă pentru pri
mul iniţiatorii al Atheneului de acumii 
25 Ani.

Sâ dete apoi pe rőndü cuvântul D-lor 
Delegaţi ai Atheneelor din Craiova, Foc- 
şiani, Bârlad, Botoşianî gi Floiesci, cari, 
fie-care gl-aü îndepliniţii missiunea cu 
multă demnitate, dând séma fie-care în 
parte, asupra Atheneului ce represintă şi 
cari gi-aă priimit cu abundenţă entusi- 
astele aplause, ce cu dreptü cuvéntü le-aü 
meritat,

Din partea Atheneului nostru Ploîes- 
cén a vorbit Preşedintele lui, D-lü C. Je
nesen, Deputat, — care a făcut gi Darea 
de sémá respectivă—asistat de D-lü Za- 
cliaria Antinescn Professor, gi D-lă Alec- 
sandru Radovicî, Avocat.

Apoi luâ cuvântul — spre a răspunde 
DD-lor Delegaţi— D-lü C. Esarcu, "Vice
preşedinte al Atheneului, a cârui viăăţă 
gi-a devotat’o luminârei naţiunei şi ridi
cării la sublim a Instituţiunilor culturale, 
începând cu Vice-Presidenţia Societăţii 
pentru înveţiătura poporului Română, gi 
ajungândă prin iniţiativa sea în aceiagi 
qualitata, la conducere instructivă a Athe
neului, gi la ridicarea unui Templu mag
nifică Minerveî, în mifjiloculă Capitalei 
Regatului română. Acest răspuns fu a- 
dresat câtre DD-nii Delegaţi, mulţumin- 
du-le pentru zelul cu care aă îrnbrăţişiat 
salutara ideîă a realisârei Atheneelor în 
Capitalele judeţelor ce represintă, îndem- 
nându-i de a lucra cu perseveranţă la lu
minarea poporului gi esprimându-gi spe
ranţa, câ voră lua exemplu şi celle l ’alte 
judeţe de a se înfiinţa câte un Phar lu- 
minosă prin tote Capitalele judeţelor din 
ţerră. Cu tote acestea oratorul ’gi esprimâ 
entusiasmată mulţumirea viăă ce simte, 
câ, începutul s’a făcut.

Aplausele nesfârşite care răsunaă în 
Sala Atheneului, începând de la Loja re
gală până la cel din urmă asistent, a fost 
o preţiosă recompensă morală pentru a- 
cela, care este astăzi sufletul Atheneului 
română.
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Dupé aceia M. 8. Regele şi Principele 
Ferdinand, însoţiţi de D-hl Preşedinte, 
Vice-Preşedinte, DD-nii Delegaţi ai Athe- 
neelor provinciale §i publicul asistent, des
cinseră în loculü reservat, pentru a se ci
menta o placă de marmoră în zidii, pe 
care atât M. 8. Begele câtfi şi Principele 
moştenitoriii o lovi cu un ciocănellfi. de 
trei ori, dupé usul îndatinat la asemenea 
ocasiuni.

Apoi M. S. cât şi Alteţa Sea subscrisse 
Documentul, scris frumos pe Pergament, 
pentru memoria Jubileului, precum şi D-l 
Preşedinte, Vice-Preşedinte al Atheneuluî, 
D-lu, Prim-Ministru O. Mano, fiind invi
taţi şi DD-nii Delegaţi provinciali de a’lfi 
subscrie, spre eternă memoriă.

Ast-feliü se terminâ prima parte a Pro
gramme! jubileului de Sâmbătă, 21 No
vembre 1890.

*# *
In aceiaşi <ji) sóra la 8 V? ore precis, avu 

locfi Concertul, Tablourile viul şi Ba'ul.
Majestâţile Lor Regele şi Regina, cum 

şi Principele moştenitoriii luaseră locfi în 
logea regală.

Sala acum era plină cu tot ce are Bu- 
ourescii mai elegant. Bilete de intrare 
nu se mai găsefi. Logile şi Stalurile erafi 
înţesate.

Se vedéű Miniştrii, Preşedinţii Came
rei şi Senatului, representanţii puterilor 
străine cu familiile lor. Multă lume alésá; 
sexul frumos strălucea prin toaletele lor 
decoltate, preparate pentru Balul ce urma 
să aibă locfi dupé terminarea represen- 
taţiunei artistice.

Sala Atheneuluî era un paradis. Splen- 
dórea salei illuminată a giorno. Sus Ara- 
bescele plafondului illuminate de marele 
Lustru; jos bijuteriile Dómnelor şi Dom- 
nişorelor strălucefi într’un modfi feeric : 
părea câ me aflu în Palatulfi Califului 
Harun-al-Başid din „O milă şi una de 
nopţi“ . O adevărată serată splendidă.

Sâ începu Concertulfi. Pe scenă erafi 
două Piane pentru acompagnîare. D-na 
Cerchez fu prima care apăru pe scenă 
într’un costumă ca spuma Mârei. Căntâ 
acbmpagnîată de vioră şi piano, Bomanţa: 
„Mu vie a son s e c r e t (Yifieţa mea are

secretul ei). Dulceţa voceî şi arta mimică 
răpiră numerose aplause.

Aria „Les Saisonsu (Ano-timpurile) căn- 
tată de D-na A. Pencovici fu asemenea 
mult aplaudată — „Marşiulu lai Rakoczyu 
compusă de Maestru Liszt, fu executat 
pe dofiă piane de D-şorele 8. Bilcescu şi 
A. Popovid, Eleve alle lui Marmontel. Pre- 
cissiunea cu care aceste două Piane exe
cutai! acest Marşifi, a attras admiraţiunea 
generală asupra acestor două Domnişore, 
care, perfecte în piano, ’lfi cânta liber, 
fâră note, ast-feliü, câ pe când înceta una 
începea ceia l’altă cu o ast-felfi de pre- 
cisiune şi tactil, ca de arii fi cântat nu
mai pe unü Piano. Semăna a un Dialog 
musical de tonuri variate între doué Ar- 
tiste-sororî şi două Piane, dór care for
ma un Marşifi complect Symphonie. De
licatele lor degite sburaü cu o perfectă 
desteritate, aşia câ atingând clapele Pia
nelor, întocmai ca fulgii de zăpadă go
niţi de o furtună mare, şi ajungând la 
culmea perfecţiunel în execuţiune, părea 
câ atinge şi cordele âuirnei în acelaşifi 
timpii. Publicul asculta fâră a respira, dér 
în puncte de repaosfi nu putea răbda de 
a nu prorupe în aplause frenetice. Fina
lul se terminâ cu aplause repeţite.

D-şora T. Lăzârescu în Aria din „Se
ni ir amisLi fu excelentă.

„ Souvenir d’une Fée “ Balladă com
pusă şi executată de D-l Papasovicî pe 
Vidră, acompaniat de Piano, a fost o Piesă, 
care răpea întregii auditoriul, transpor- 
tându-1 cu totul în alte regiuni supe
rioare, dulci şi liniştite. Conţinea numai 
dulceţa şi sublimii. Aci 'ţi pogora aten
ţiunea, aci ţi-o înălţă până la nfiori, a- 
bîa au^indu-se trilurile vibrânde; te a- 
dormea şi te deştepta. Şi ceia ce era mai 
mişcătorii! era ţinuta Artistului, modestă 
şi blândă. Nu putómü devină, décá era 
orbii de vedere, câci ţinea într’una ochii 
închişi, póte din uşii şeii din transportă. 
Physiognomia lui melancolică însă era 
plăcută, părea ca de s’arü fi es primată 
astfelifi : „Nu voescü a mai vedea lumea 
aşia cum, din fatalitate, este astă-cţi; ci 
mc simţii mai fericit în mine, fără vedere, 
câ possedă un arcuşiii, şi numai în el aflu 
totă fericirea mea; nu invidiezü averile
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ómenilor, căci eu aflu o nesecată bogăţia in 
arcuşhd meu11. A  fost bisat mult de publi
cul care sciu a-HS recompensa cu aplause 
entusiaste.

D-na Cerchezii, mai căuta apoi „Sere
nada“ de Holmes ; „ Valse“ de Delibes ; i 
„ C’est un réve“ de Wellings; „Dorul" de 
Scheletti, totü cu aceiaşi graţâă ca şi la 
început.

D-l Papasovici reappăru apoi cu vióra 
sa farmecétóre, acum însă acompagniat 
de D-l Dimitrescu cu violoncelul. Publi
cul asistent ’lü primi în aplause, aştep
tând de a fi iară transportat în regiuni 
înalte. A cântat „La Musette“ de Darnbé, 
tot cu aceiaşi passiune şi dulceţă. Pu
blicul nici de astădată nu l-a rémasü da- 
toriü cu aplause.

Un tunetü de aplause umplu acum sala 
Atheneului, când appăru pe Scenă D-ra 
Agatha Bărsescu. îmbrăcată simplu în 
jauno-pâle, figura ei pe scenă representa 
sublimul Artei. Declamă „Bomâniau în 
limba germană de Carmen Sylva; apoi 
„ Rodica“ şi Concertul în luncă" de B. 
Alexandri. Dicţiunea ei este sublimă ; 
pronunciarea în limba germană era natu
rală; în limba română puţin alterată, póte 
câ din contactul de mai mulţi Ani cu 
lumea germană, fiind angagîată lathea- 
trul curţii imperiale din Yiena, unde este 
privită ca fiică răsfăţată a Yienei şi a 
theatrului imperial. Ovaţiunile aduse ma
réi artiste în filele trecute de junimea 
Bucureştănă afirmă adevărul celor clise 
despre acăstă admirabilă şi talentată fiică 
a României.

Când termină, D-l Vice-Preşedinte al 
Atheneului C. Esarcü se urcâ pe scenă 
şi-i oferi un magnificii buchet în aplau- 
sele tonante ale publicului admiratorii.

S’a mai căntat apoi câte-va Piese des
tul de frumóse între care „Măndruliţa" 
de Ştefănescu şi câte-va triuri dublate, 
cântate de Danele S. Szeculicz, Simona 
Lahovary, A. Bauer şi D-şdrele F. Szecu
licz, I. Ferekydi, Zehender. Fie-care şi-aii 
primit partea meritată de aplause.

Publicul satisfăcut cu desăvârşire de 
Ariile symphonice din Programa concer
tului, aştepta acumü impacient privirea 
Tablourilorii viiiî, care aü întrecut tóté

aşteptările, graţiă genialilorü pictori de 
tablouri v iü i: D-lü Gebauer, Mirea şi 
Georgescu, înscenatorii celorii patru Ta
blouri.

Tablouri viü í! In adevérü dificilă o- 
peraţiune a face din fiinţe viiiî un Tabloü 
de pictură!. După opiniunea mea, decă 
nu mă íncellü, lumina electrică din interi
orului scenei ce lumina Tablourile viiiî, 
era motorul principal, ce transforma, ca sâ 
zică aşia, natura în artă şi arta în natură.

Sâ privimü deră primul Tabloü.
La Sunetul unui clopoţelă ce venea 

din interiorul scenei, Cortina se desfăcea 
la miíjílocü în două pârţî, ca două per
dele; sala se întunecă puţină prin ridi
carea Lustrului în plafondii, iar dincolo 
de cortină se vedea, sub un ceriu seninii, 
o Fontânâ în forma unui basinü ovală, din 
rare curgea apă cristalină prin nişte tu- 
buleţe de sticlă, curbate în joşii. împrejurul 
fântânei stătea în perfectă nemişcare DD-niî 
Tache Ionescu, Alexandrescu, Gebauer,Dom- 
nişorele Cooc, Lapşia, Marghiloman, Bai- 
coyanu, Adineta Costinescu, Mavrocordat, 
Elsa, Marie Georges Gebauer, şi în primul 
plană mai mulţi copilaşi grăsulii, ca nişte 
ângeraşi înaripaţi.

La prima privire ară fi crezut cineva 
câ este în jocü pensula şi paletta unui 
Leonardo da Vinci, unui Michel Angelo, 
Baphael séü Tizian, primul colorist şi 
capul şcolei veneziane de pictură, cu ta
lentul séü de a imita lucrurile forte de 
aprópe, pentru ca ilusiunea sâ le trans
forme íntr’unü visü. Dér acum îasă ta
bloul nu mai semăna a pictură; nu era 
nici visü ci o realitate, mai cu semă când 
copilaşii neastâmpăraţi se vedéü mişcân- 
du-se câte puţină. Era în adevérü un Ta
bloü viü, înscenat cu o estetică admira
bilă şi multă artă.

Numai câte-va minute se putea privi 
Tabloul şi iară se strängeü perdelele, 
spre a putea fiinţele viüi se respire puţină, 
în care interval aplausele publicului în
cântat fácéü a reappărea Tabloul, şi a- 
césta de ordinaríü urma la fie-care apa- 
riţiune până de trei ori.

Se făcea apoi o paüsä spre a se putea 
aranja Tabloul urmätoriü.

Al doüilea Tabloü „Dochia şi Traiaix“



— 246 —

era representat prin D-na Alexandrcscu, 
iar Traian prin D. Nicolae Brăiloîu. Do- 
chia se aşezase pe o movilă încongiuratâ de 
miori ca o Deesâ în Parnasă; iar Traian 
sta cu fagîa-întorsii pe jumătate spre Dochia, 
ca cum ar fi av'end o conversaţiune impor
tantă asupra vechiei Dacii. Acelaşi farmecă, 
aceiaşi frumuseţe, la care nu te mai pruteî 
sătura privindü.

Tabloul al treilea represinta: „O nuntit 
sub Directorat“. Directoratul a fost o 
aütoritate guvernamentală superiórá în 
Francia, care a durat de la 4 Novembre 
1795 până la 10 Novembre (18 Brumaire) 
1799. Napoleon I  însă desfiinţa Directo
ratul după reîntorcerea sa din Egyptü.— 
Nunta fu representată prin D-nele Marii 
Mirea, Marig, M. Ghica, D-şorele de Herz, 
Irina Ferikydi şi D-nii Gerold LasceUes 
Barim Stirbey, Ioan Odobescu şi Grigore 
Săvescu, top în costumul acelei epoce. 
Mirele şi Mirésa erau. în fruntea nunta
şilor, cari se reíntorcéü de la actul cu
nuniei, săvârşit la autoritatea competentă.
Şi acest Tabloü ca şi celle precedente, 
a fost mult admirat şi aplaudat.

Celü din urmă Tablou a fost: Despina 
Dóimia oferindű sculele preţiose pen
tru terminarea Cathedralei Curtea de 
Argeşîii.“ Cine nuscie întristarea lui Nea- 
goe Basarab Voevod când vecju câ nu-i a- 
junge banii spre a putea săvîrşi acea Bi
serică pe care o lucra Meşterul Manole,— 
care astăzi, după restaurarea ei, este fala 
orthodoxismului, giuvaerul cel mai nepre
ţuit al Orientului, capü-de-operá al Ar- 
chitecturei, admirată de toţi visitatorii 
indigeni şi străini — şi pietatea Dbmneî 
Despina, care a pus la disposiţiunea so
clului ei tóté bijuteriile, şi chiar cerceii 
din urechiă, numai spre a se putea să
vârşi Biserica şi a risipi întristarea bu
nului ei S0 9 ÍÜ .

Ei a frumos acest Tabloü. In planul 
din tâiu se vedea Neagoe- Vodă mirându- 
se, cum Dómna Despina i aducea pe o 
tavă sculele ei preţiose, şi împrejurul 
lorü privind cu mirare la acele bogate 
scule curtenii palatului, toţi în costume 
cum se purtaü la Curtea Domnescă îna
inte cu 360 A n i; iar în planul din fun- j 
dul tabloului se vedea Biserica încă ne- j

terminată, încongiurată cu schelele şi 
nici un zidariü pe densele.

Acest Tabloü naţional, a fost repre
sentat prin D-na Aristia Mândrea şi Dom- 
nişorele Zoe Gol eseu, Cîuflea, Pangalu, Bai- 
coyunu, Golfinénu. Stelorian şi D-nii Ioan 
Duca, Balaban, Săvescu, Nicolae Grant, 
Dunna şi Veleanu.

Publicul ’lü privesce cu multă religio- 
sitate şi admiraţiune, aplaudând freneticii 
pe acei ce aü putut sâ dea serbârei ju
bileului o astfelü de splendóre, prin o 
Programă pe cât de variată şi elegantă 
pe atât şi satisfácetóre în genere.

Facem complimentele nóstre D-luî Ro
meo, pictorul decoratorü al Theatrului na
ţional, care a executat atât de bine de
corurile.

Astfelü se termină serata artistică în 
sala de süsü a Atheneuluî.

Lumea se pogorî apoi în vestibulü, de 
unde intrâ în salónele tablourilor şi a 
Bibliothecei preparate admirabil pentru 
Balü. Musica cânta Valsul Jubileului, 
după al cárul tactü sburaü danţătorii cu 
dănţătorele, entusiasmaţi de frumósa săr- 
bare la care aü participat. Eü însă am 
preferit a pleca câtre casă, spre a ruga 
pe Morpheü de a mă lua sub divina sea 
protecţiune.

III
A doua serbare a Jubileului a fost a doüa 

rji la 25 Novembre 1890, care s’a început 
totü Ia ora 2 . post-meridiane.

S’aü ţinut trei conferinţe Consecutive. 
Sala Atheneului şi acum era plină, póte 
fiind-câ era şi Duminică.

Majestăţile lor, Regele, Regina şi 
Principele Ferdinand asistaü in logea 
regală.

D-lü Preşedinte Nicolae Creţulescu dete 
cuvântul pe rőnd DD-lor Conferinţiari, 
Alexandru G. Djuvara, care vorbi asu
pra frasei stereotipe: „Traiul nostru“; 
D-lü G. Ionescu-Gion asupra frasei „Cum 
vorbim;“ şi D-luî Tacite lenesen asupra 
frasei „Cum gondim.“ —

Publicul auditoriü sciea de la sine 
„traiul“ „vorba“ şi „cugetarea“ sea; 
dér frumuseţea era, cum Conferenţiarii ne 
spunóü în modü profetică, în mod de-
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vinätoriü aceia ce sciémü noi prin noi 
înşine. Din când în când, dór forte adesea, 
publicul gusta ridând cu plăcere adevă
rurile esprimate cu o dicţiune elegantă, 
asupra fie-cârui subiecţii, aşîa câ fie-care 
avea şicul séű. Numai aurind cineva din 
gura oratorilor ar fi putut simţi aceia ce 
nu potü descrie eü. DD-nii Conferenţiari 
re aflau la înălţimea loră, acbitându-se cu 
multa disposiţiune de spirit, aşîa câ aü 
fost forte adesea aplaudaţi. Multe ade
văruri s’aü spusü şi tóté aü fost priimite 
de publică cu multă bună-voinţă şi a- 
probaţiune. Nu a lipsit în cursul confe
rinţelor nici dosa de morală, care nu tre- 
bue lăsată la o parte nici odată. Se în
cheia apoi şi acestă şedinţă prin citirea 
unei Poesiî ocasionăle, compusă de simpa
ticul Poetü D. Vlăhuţâ, care ’şi priimi 
şi porţiunea sea de aplause din partea 
publicului asistentă.

Toţi am plecat apoi cu o frumosă im- 
pressiune despre piesele literare pertrac- 
tate şi cu o mulţumire sufletească, câcî 
eram toţi şi tóté, când am eşit din A- 
theneü, o singură partidă pacinică şi u- 
nită: eram toţi Atheneiştî.

Serbarea Jubileului, conform Program
me!, se terminâ printr’un mare banchetă, 
dat sóra la ora 7, în sala marelui Hotelă 
al Bulevardului.

Forte puţini dintre invitaţi aă lipsit 
de a lua parte la acestă libaţiune athe- 
neistă, dată în onórea Deesei Athene.

Delegaţii cellor cinci Athenee provinciale 
încă aă fost invitaţi de Biuroul Athe- 
neuluî central, spre a participa la acestă 
întrunire colegială.

La 7 ore invitaţii, toţi în mare ţinută, 
ca în tot timpul serbâreî, ’şi căutaă lo
curile desemnate nominal la mésá, spre 
a începe sacrificiul pe Altarîul divinei 
Athene.

Fie-care invitat şe^end la mesă, avea 
la butonă câte un bucheţel de flori natu
rale, pus expresă în îndoitura şervetului.

Sala spaciosă a marelui Hotelă era 
illuminată splendidă, în mkjdocul câreîa 
gemea masa semi-cercuală, sub abun- 

{ denţa alimentelor destinate spre a fi sa- 
! criticate.
| Locul de onóre era ocupat de Preşe

dintele Atheneului, D-l Nicolae Creţulescu, 
avend la dreapta pe D-l General Joan 
Florescu, Preşedintele Senatiduî, şi în faciă 
pe D-l Prim-Ministru, General George Manu.

In partea dreaptă între D-J Primariă 
al Capitalei, Pa ehe Protopopescu şi D-l 
Ministru Lahovary, era D-l Vice-Preşe
dinte al Atheneului C. Esarcu, şi în par
tea opusă în stânga D-l Vasile Alexan- 
drescu Urechiă, cel din urmă, fondatond 
Atheneului înainte cu 25 Ani; iar cel din 
tâiă iniţiatorul ridicârei grandiosului Tem
plu al Minerveî, cari státéü faciă în fa- 
şiă ca două colóne puternice alle Athe
neului Komán. Urmaă apoi Delegaţii 
Atheneelor din Provincia şi alţi invitaţi 
distinşi cari complectaă mesa banchetului.

înaintea fie-cârui convivă era o carte 
de visită cu numele sâă şi câte o listă 
elegantă de bucate, lucrată alegorică.

Dupé promisiune câ voiă descrie de- 
talliată, de curiositate o copiez precum 
urmeză:

ATHÉNÉUL ROMÂN.
J u b i l e u l  d e  Ü 5  A n i .

Prâncţiul de la 25 Novembre 1890.

Caviar Frais.
Consommé á la Royal.
Filets de Sote á la Margueritte.
Filets de Boef á la Dauphin.
Noisette d’ Agneau á la Cherubin.
Punch á la Romaine.
Perdreaux et Chapons du Manstruffés.

S a l ade.
Asperges nouvelles, S-ce Hollandaise.
Parfait au Mocca.

D e s s e r t .

Vin blanc Bordeaux.
Champagne frappé.

Pe partea opusă a Listei era Ordinea 
Toasteloră:

D-l Preşedinte N. Creţulescu ; D-l Prim- 
Ministru; D-l C Essarcă ; D-l V. A. U- 
rechiă ; D-l M. N. Seulescu ; D-l Tache Io- 
nescu; D-l C. Esarcu; D-l Al. Djuvara; 
D-l Aug. Laurian.
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La 9 1 /2 ore toţi invitaţii ne despăr- 
ţirăm cordialii, plecând fie-care în pept 
cu o suvenire plăcută a unei serbări ju 
biliare, care aparţine Istoriei. — —

Fiind-câ ’mi-am luat rolulu de a des
crie detalliat mergerea mea la Bucuresci 
cu ocasiunea Jubileului, sâ ’mi fiă per
mis de a face o mică digressiune.

Dorémü de mult a vedea pe Artistul 
Manolescu în vre un rol pe scena thea- 
truluî. Nu’lü védussem nici odată. Aflaiă 
însă câ în acea sérá va fi representa- 
ţiune thetrală la Theatrul cel mare, cu 
Piesa „Hamletu în care Manolescu, după 
aurite, e sublimii. Pe când vorbiam des
pre aceasta cu collégül meü Preşedintele 
Atheneidui Ploeştenu, D-l C. Ienescu, au- 
cjindu-me D-l V. A. Urechiă, ne învitâ, 
cu multă amabilitate, de a merge cu D-sa, 
avénd Lojea sea la disposiţiune. Sosi a- 
poî şi D-l C. Esarcă. Am ajuns la Actul 
al II-lea. Am admirat talentul D-luî Ma
nolescu şi am rémasü încântată. ’Mi tre
saltă anima de bucuriă când au<jii, câ 
talentele românesc! sunt admirate şi a- 
plaudate şi în străinătate. Şalele thea- 
trelor „Cannos del Peral" din Madrid; 
“de la Scala" din Milano: şi „an der 
Burg“ din Viena aü résunat prin voci 
românesc!, şi chiar peste Oceanü, talente 
românesc! aü fost aplaudate şi admirate 
de publică. Avem talente musicale, poe
tice şi ştiinţifice în tineretul naţiunei 
nóstre. Un Tenor ca Găbrielescu; 0 Prima- 
Donnă ca Theodorini; 0  Tragediană ca 
D-şora Bărsescu ; 0 Poeiă ca D-ra Elena 
Văcărescu ; 0  Licenţiată în Drept ca D-ra 
Bilcescu, care a pusă în mirare în Paris 
pe juriul examinatoriă ; apoi Tragedianî 
ca Iulian şi Manolescu, (din fatalitate ambii 
decedaţi) şi alţii de diferite specialităţi 
sciinţifice şi artistice, pe care acumă nu 
mi-I amintesc, sunt atâtea dovedi de ge- 
niulă naţional română.

Am eşit din Theatru pe deplin satis
făcută şi ’mî-am di să : câ o naţiune care 
possedă asemenea talente variate şi rari, 
nu póte peri nici odată; ba încă este des
tinată la mari fapte pentru viitoriul ei.

Se reviă acum la serbarea Jubileului. 
** *

Nu pot termina foră a face óre-care 
reflexiuni generale asupra Jubileului.

Ara vecjut, cu regretă, câ unele piare 
politice din Capitală, s’aă ocupat prea 
puţină de acestă mare sérbátóre, care 
coprindea în sine o epocă de muncă de 
un quart de secol; Iar altele criticând 
Programa acestei solemnităţi, pură lite
rară, sciinţifică, musicală şi artistică, dân- 
du-î o coloare politică — unde nu-i era 
loeul—şi până la un punctă óre-care şi 
passionată, sub pretext câ nu a fost pură 
romănescă; şi acesta m’a întristat prea 
mult.

Este o crimă de les-naţionalitate câ 
s’a cântat câte-va Arii de compositori 
renumiţi francezi şi germani ? Este o ne
cuviinţă câ D-şora Agatha Bărsescu, fiică 
a României, a învăţat limba germană aşîa 
de bine, încât prin marele ei talent ar
tistică a reuşit a fi angajată la Thea
trul imperial din Viena, devenind prin 
farmecul qualitâţilor ei, copila răsfăţată 
a Vindoboneî moderne? Este o erróre, câ 
între Tablourile viui a fost representată 
„Nunta sub Directorat“ care aparţine unei 
epoce din Istoria Franciéi ? Ba o fi bla
mabil şi caşul, câ la 25 Novembre la Ban
chetul din marele Hotel de Bulevard, lista 
alimentelor a fost scrisă în limba franceză?

Sunt acestea nişte motive juste, de a 
combate o serbare jubiliară a poporului 
român prin asemenea bagatele ?

Dar culpa cea mai grozavă se pare a 
fi, după (jiare, câ D-şora Bărsescu, phi- 
lomela României, a profanat scena română 
cu declamarea unei sublime Poesiî, în
titulată; „România" în limba germană 
şi doua în cea Română. Grozavă profa
nare ! In loc sâ se laude prin pressa ro
mână, câ o Româncă este perfectă într’o 
limbă străină, aşîa în cât este admirată 
ponă la sublimă de naţiunea în a cârei 
limbă s’a declamat poema „România“ ; 
în locă sâ se constate, câ Românul are 
darulă şi unicul privelegiă, câ învăţând 
o limbă străină cu perfecţiune, o póte pro
nunţia atât de natural ca cum ară fi limba 
lui maternă: (ceia ce este constatat, câ 
nu aă acestă dar tóté naţiunile) este o 
profanare ?

Nu! nu este profanare declamarea per- ;
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fectă a unei Poeme într’o limbă străină, 
de către o Română celebră, căreia totă 
junimea cultă gi intelligentă a Bucures- 
cilor i-a adus cel mai entusiasmat oma
giu într’una din serile trecute, desbă- 
mându-i caii de la trăsură, când eşîa de 
la Theatru, spre a o conduce la locuinţa 
sea cu sute de torţe aprinse; ci profa
nare este, când sâ critică gi se blamâză 
Programma unei sărbâri pură culturale 
pentru care de atâta timpü lucreză, fâră 
oboselă, bărbaţi de sciinţă, al câror pérü 
a albit, până sâ ajungă la fericitulă ré
sül tat de a da Capitalei Regatului o Ins- 
tituţiune culturală înaltă, ridicându-i gi 
un Templu măreţii, care este unul dintre 
primele ornamente architectonice alle Ca
pitalei.

Ar fi mai corectă gi mai patriotic, ca 
în asemenea ocasiuni de o mare impor
tanţă Culturală a naţiune!, nimenea sâ 
nu turbure bucuria generală a poporului 
gi mulţumirea sufletescă a acelora, cari 
asudă lucrând cu tjecimele de A n i; gi ar 
face mai bine— on-cine ar fi acela—de 
a se încbina înaintea unui asemenea de
votament al acelora, ce lucrézá pentru 
binele publică, gi cari pună tot-d’auna 
interesele obstesci mai pre sus de inte
resele particulare.

Z.  Antinescu.

Fiind-câ eram Membru în Comitetulă 
de Redacţiune al Organului pedagogică 
întitulat „Şcola Română“ am trimisă gi 
Biurolui Atheneului centrală din Bucu- 
resci câte-va exemplare din „Şcola Ro
mână“ No. 21, 22, 28, gi 24, în care fu 
publicată Darea de séma a serbării Ju
bileului ce precede, gi am priimit urmă- 
toriul Biliét din partea D-lui Vice-Pre
şedinte al Atheneului Centrală, precumă 
urmeză:

Stimabilul meü Domnü!
Am citit cu mult interes descrierea ce aţi 

făcut despre Jubileul Atheneului şi pe care 
aţi bine-voit a mi-o trimite.

Ve mulţumescii că V’aţi gândit la mine, 
şi ve felicit de nobilile simţimente ce ve ins
piră Instituţiunea Atheneului, ce speră ca

sâ se ramifice în totă ţârra, şi va deveni cu 
timpid acel fluviu fecund, despre care am 
vorbit în Discursul prin care am răspuns 
Delegaţilor Atheneului din Provincia.

Collegialele melle Salutări.
O .  Í j S í u -c ű .

Bucuresci, 29 Ianuarie 1891.

X X X .
Principii íntroducStóre în vitt éta socială. 
— Arta de a instrui la vechii Egypteni— 
Reminiscenţe plăcute. — Un Adio în cjiüa 
de 1 Apriliü 1831.— Precióse Suvenir! de 
la Elevii mei.—Societatea Presse! —Titlul 
de Collaborator la Piarul francez „Le Phare 
littéraire et Artiştique“ din Paris„.— La o 
flóré —  Déca Ea . .  (Poesii). — Buştenii. 
(Foesii).— 0 felicitare amicală la diüa mea 
onomastică— Un Cadoft filial. — Studenţii 
universitari: Greci, Şerbi şi Bulgari ve

niţi în Romănia. —

l o t  începutulă are gi sfîrgit. Omul
U f începe viăâţa sa în copilăria, în ti

nereţe, pentru a o termina la bătrâneţe 
séu gi mal curénd; dór acesta este nesciut; 
însă detoria principală este, de a învăţa 
în tinereţe o professiune, ca prin sciinţă, 
muncă gi onestitate sâ’gi căgtige micjilo- 
cele de existenţă pentru totă viăăţa sea 
gi a familiei sóié.

Fie-care om trebue sâ aibă o vocaţi- 
une în lume. Fericirea seă nefericirea— 
depinde de voinţa sea şi de împrejurări. 
Dér mai nainte de a învăţa profesiuuea 
de la care agtéptá existenţa, trebue mai 
întâiă a cunósce sciinţă de carte; câci 
fâră acostă sciinţă va fi tot d’auna un 
orb în professiunea sea; va pipăi ca prin 
întunerec, dér nu va vedea nimică care 
sâ’lă lumineze ; va rătăci într’un întune
rec continuă, gi viitorîul i va fi tot întu- 
necosă.

De aceia, sâ iubesc! lumina, o omule ! 
câci cel ce umblă în lumină nu se va 
împiedica nici o-dată; afară numai dâcă 
nu va sei, gi nu va voi a se folosi de densa.

Am <jis câ, fie-care omă trebue sâ aibă 
o vocaţiune ; pentru mine mi s’a destinat
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vocaţiunea de Professor, adică, împărţi- 
toríü de lumină ; §i mé felicit, câ ara fost 
destinat pentru acestă misiune nobilă, de 
şi mult obositóre, şi câte o-dată ingrată, 
dér recompensa ei morală este dulce, este 
satisfácétóre. Nici o-dată nu m’am temut 
de Proverbul vechiu latin care este acesta: 
„Pe cari î-au urît ţ)eiî, î-aă făcut Das
căli.“ pentru câ, fiind Dascăl, nu am dat 
motiv ţleilor ca sâ mă urască, în timp 
de 48 Ani cât am stat pe Cathedră.

In acest timp îndelungat am studiat 
differite caractere a fiinţelor mici, încre
dinţate mie spre luminare, gi m’am con
vins, câ un Professor póte face din Elev 
ceia ce voiesce, fiind îngrijit bine acasă 
de părinţi, numai sâ se preocupe de a- 
própe, în consciinţă, de aplecările lui na
turale, gi sâ întrebuinţeze miijllóce pru
dente, spre a desrădecina pe nesimţite a- 
plecârile relle, décá le are. Odată acestea 
desrădecinate, Elevul devine în mâna Pro- 
fessorelui ca o vlăstară subţire, bine în
grijită, pe care o îndoiîesce, cât şi cum 
voesce, fâră a se frânge ; gi cresce bine, 
frumos ; pe când lăsând’o sâ crescă ne
îngrijită, ea cresce gi se va îngroga, şi 
atunci când ai voi s’o índoüescí ca mai 
nainte, sâ-i dai o direcţiune, ea séü se 
frânge tot d’auna, séü scăpând din mână 
pe când o índoüescí, atunci lovesce pe 
bine-fácétoriü preste ochi, şi acea vlăstară 
este destinată a fi uscată pentru tot d’a
una, gi nu va deveni ramură fructiferă 
nici o-dată.—

In gcólele egyptene în vechime, domnea 
o disciplină forte severă în tóté Classele 
Şcolei, gi se întrebuinţa bătaia; iar Pro- 
fessorii ţinâu mult de a fi lăudaţi. Mo
rala ce o dedéü tuturor Elevilor era cam 
în sensul urmätoriü: Elevide, lasă lenea 
la o parte, căci la din contra ai să mănânci 
bătaîâ. Nu te deda jocurilor şi plăcerilor, 
căci vei ajunge în miseriâ. Nu lăsa cartea 
din mână, lucrézá, scrie, şi discută cu cei 
mai învăţaţi de cât tine. De-ţî vei apropria 
Instrucţiunea, vei regăsi de sigur la vremea 
betrâneţelor răsplata necazurilor tăie. Pre- 
gătindu-te sigur la studiu, vei ajunge de
parte, te vei fortifica printr’o muncă con
tinuă. Ocupă-te midi cu scrisid, şi te vei fo
losi ; căci cel-ce scrie, câştigă ca cum ar citi

de două ori. Nu te odihni în. nici o fii, pen
tru că alt-feliă vei fi bătut. Spatele tîneru- 
lui simtă făcute pentru bătaia, ; el ascidtă 
când este bătut. Când ’tî spune cine-va ceva, 
ascidtă bine şi mult te vei folosi. Caprele 
învăţă a juca ; caii se îmblănfiesc ; columbiî 
se învăţă a-şî face cuibul unde voim ; şîoî- 
mid se învăţă a sbura. Nin o-dată nu te 
depărta de raţionament; nu te (Usgusta 
do cârti; ai sâ tragi multe folóse. *)— 

TMi-am iubit misiunea mea din tot su
fletul, gi în cursul viueţii melle dăscălesc!, 
uitam mâhnirile momentane ce ’mi causa 
micele erori alle Elevilor, pe lângă nai
vitatea gi inocenţa lor. Şi pentru a’mi a- 
duc.e aminte cu plăcere de acea epocă 
pastorală a mea \is-a-vis de mica mea 
turmă cuvéntátóre, vom narra câte-va 
Episode pedagogice gi caşuri ulterióre, 
spre satisfacţiuDea mea :

Pe când funcţionam la Şcola de fete, celle 3 
classe eraü separate prin Bâncî într’una şi a- 
ceiaşi sală spaşiosă; eu ca Professor de studiii, 
şi o Directóre pentru lucrul de mâna: o bună 
bătrână franceză : M-me Louisé Werlé, între A- 
nii 1855—1860. Elevele Classei a IlI-a erau îna
inte în Bâncî aprópe ds Cathedra şi de Tablă. 
Intr’o (fi, a doua (fi dupé sérbátóre, o mare 
parte din Eleve nu ’şî preparasse bine lecţtu- 
nile, şi meritau pedepsă. Le-am scos pe celle 
culpabile la Tabiă ca sâ facă Aritmetică; iar 
eű mé ocupam la Bâncile Classei J-iü. După '/•> 
oră mé duc la Tablă şi întreb pe Eleve, de ce 
nu făcu lucrare pe Tablă ; eile ’mî réspunse, câ 
nu le-am dat Cretă. Plecaiu apoi la Bâncile 
Olasseî a Il-a sâ ascult Elevele. După !/2 oră 
mé duc la Tablă şi le observ, câ de ce nu lu- 
creză pe Tablă ; eile ’mi cereă cretă; dér la 
vr’o 4 Eleve le eurgéü lacrămî din ochi; acestea 
simţise câ le pedepsesc cu şederea în piciére. A- 
tuncí mé adresez câtre densele încet spre Tablă 
şi le (fie: D-şorelor, v’ am pedepsit cu o oră de şedere 
în picidre; altă dată sâ fiţi mai diligente; acum 
ve daü cretă sâ faceţi lucrare pe Tablă, ca să nu 
ve fac ruşine, simţind cele Vaite Eleve mai mici 
din Cl. I  şi Il-a câ v’am ţinut în picidre pentru 
lecţiuni. Aű făcut câte-va probleme şi apoi le-am 
permis a-şi relua locurile lor, observându-le sâ 
nu mai repeteze. Altor Eleve negligente când 
’mî da câte un buchet de flori, ’lü refusam spu- * i

#) Era sâ nu citezü acésta morală egypténa 
şcolară fiind prea vecbiă, neconformă cu spi
ritul civilisaţiuneî procopsitului secol actual, ca 
sâ nu se supere cine-va din fiii secolului alü 
XIX-lea mai civilisat; dér fiind-câ am scris’o, 

j mé servă şi eă de phrasa evangelică. relativ la
i Ponţiă P ilat: „quod scripsi, scripsi“ (Ceia ce am 
| scris, am scris......... —
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indu-le, câ până când nu se vor corrige nu prii- 
mesc nimic de la ele. Effectul era admirabil.—

Aflándu-mé funcţionând la Şcoala de bâeţî, 
într’una din cţille, un bun Elev C. O. făcu o er- 
róre, care merita pedépsá; dér nu volóm a’lü 
pedepsi fiind Elev diligent şi cu bună conduită. 
’Lü cbiâm afară din Bancă, şi luaiu beţigaşîul 
cu care arătam pe Tablă, cj'céndu-i sâ Întin4â 
palma. El o întinse cu lacrémile în ochi. Era 
sigur, câ dupé errórea Iul va priimi lovituri pe 
palmă: — ceîa-ce nu era în obiceiul meu. — A- 
tuncî ca motiv de iertare i-am 4 's : „Ai noroc 
că mâne ’ţi este tfiúa numelui, şi de aceia te iert; 
dér să nu mai faci altă dată.“ Copilul ’şi şterse 
lacrémile şi se duse la locü ; avu noroc cu Pa
tronul sóü, sf. Constantin, care era a doua 41 !
- Dupé 20 şi mai bine de Ani, ne întălifim la 
Ga ă, mé 'recomandă consórtei sélle ca fostul ■ 
Professor, şi-i spuse caşul din copilăria. Cu toţii 
făcurăm haz de amintirea acestui accident rarii —

In Anul 1883 fiind la bâile de la Câmpina 
stăm la. casin afară cu mai mulţi Amici. Un car 
cu boi vé4 câ se popresce, în care era un ţdrran 
cu soţia sea şi cu o fiică a sea. Ţârranul. a- 
própe cărunt ca şi mine, sé dâ jos din cară şi ! 
se adreseză mie astfeliű : I) D-le Antinescu, \ 
sunteţi D-lii Antinescu“ ? — „D a“ ! i réspunseiú.
„De mult dorém sâ vé vé§,ű, că nu v’am mai veţlut 1 
din copilăria mea de când ’mî eraţi Professond 
meü.“ Adăogâ el.—Eă, Professorul D-tale? „Apoi 
escî cărunt ca şi mine“. „Ei, D-le Antinescu,“ a- 
daoqă el, necazurile scote peri albi mai ’nainte de 
vreme. „Iată şi Soşia şi fata mea“. „Sâ’ţi trăiescă“ 
i uraiű, şi nu se mai sătura privindu-mé de sus 
până jos. — Apoi mé rugâ ca sâ ’lű las sâ’mi 
plătescă el caféüa care o luassem, ca sâ scie câ 
şi-a cinstit el pe Professorul séü. I-am iăeuta- 
cestă plăcere. — S’a urcat apoi în carii, şî-a luat 
4ifia bună şi pleca, privind adese-ori înapoi ca 
sâ mé mai vecţă, până când nu ne-am mai zărit. 
Am admirat simţimentele lui de recunoscinţă, 
dupé atâta timpii.

Asemenea caşuri mi s’a întâmplat în 
timpul Dăscăliei melle forte multe, în cât 
ar complecta un frumos volum; dér fiă 
destul atâta, şi sâ mergem înainte. —

In Oraşlul Ploiesci—m’am suit pe Ca- 
thedră, în Anul 1855 urmând atât la Şcola 
de fete cât şi la cea de băeţi, funcţionând 
la ambele Şcoli 35 Ani. La 1 Ápriliü 
1891 m’am pogorlt de pe Cathedră spre 
a trece la pensiune. Cu acéstá ocasiune 
am găsit de cuviinţă a’mi lua Rămas bun 
de la iubiţii mei Elevi şi Eleve, cârora 
le-am distribuit urmétoriulü Suvenir în
titulat :
UN ADIO IN PIUA DE l-a AFEILIÜ1891.

.... Şi astă-<Ji mé pogoru de pe Cathe- 
dră, dupé 43 ani, cu consciinţa liniscită !

Este una din ţblele memorabile ale viu- 
eţeî mele. 1

Eram june, ca o  fiore de prin vâile 
Carpaţilor, când am urcat, pentru prima- 
órá, treptele Cathedreî spre a începe ma
rea misiune apostolică, de a lumina pe 
frageţil copilaşi ai concetăţeniloră mei ; 
astâ-cjă însă, când descindă treptele Ca
thedreî, pérul meü este alb, ca néüa ce 
acopere vârfurile acelor majestoşi munţi!

Am ţinut în mâni facla aprinsă pe am
bele coste ale Carpaţilor, spre a lumina 
frunţile vlăstarelor naţiunii mele, şi a in
filtra simţimente de progresă şi de mo
rală în mintea fragetă a tinerime! stúdi
ósé de ambe-sexe.

Ernmosă misiune, dar grea sarcină !
In curs de opt ani, la începutul carie

rei mele, am íntrodusü in memoria plă- 
pândeloru fiinţe primele cunoscinţe ele
mentare la 518 Ele^i, fii ai persecutaţilor 
mei fraţi din nefericita Transylvaniă (Bra- 
§íovü şi Săcele-Susenî); în următorii cinci 
ani am instruit 801 Eleve, fiice ale Plo- 
îescilor, la unica Şcolă publică de fete 
de p’atunci ; în fine, în curs de alţi 30 
ani până astă-ţjî, nu m’am dată jos de 
pe Cathedra Şcoleî No. 1 de băeţi din 
Urbea nostră, unde am instruit 3864 Elevi, 
pe cari ’i-am iubit ca pe copiii mei, şi 
numai ş0se luni am lipsii de la postulă 
meu (Anul 1856} când o acusaţiune in
justă, de natură politică, dér tot-d'odată 
patriotică, mé făcu a fi. arestată 18 <Jile 
şi exilat preste frontieră, de o mână stră
ină, pe teritoriu] unde domină o aquilă 
cu două capete.

Dér dreptatea a triumfat, şi eă m’am 
reîntors în Ploiesci în sînul familiei mele, 
în mijlocul concetăţenilor mei, în Clasea 
mea, unde mă aşteptaă scumpele mele 
Eleve, care la răpirea mea, din mijlocul 
lor, din clasă chiar, plángéü tóté ca pen
tru părintele lor.

Multe din acele bune Eleve, sunt astăzi 
Mame de familiă în acest oraş !

In tot cursul funcţionării mele ca Pro
fessor, tot-d’auna simţîam o bucuriă ne- 
descriptibilă când vedémü pe Elevii sau 
Elevele mele ascultând de poveţele mele 
părintesc! ce le dedem, spre a-şl face da
toria, şi tot-d’odată o satisfaoţiune su-
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fletéscá, când vedém interesul cel mare 
ce’lü purta cea mai mare parte din Părinţi, 
visitând Şcola adese-ori, spre a se infor
ma de progresul ce fac născuţii lor, atât 
la studiü, cât şi la bună conduită.

Le mulţumesc din suflet pentru ajuto
rul. ce ’ml-aü dat în uşurarea sarcinei de 
Professor, prin desele visitârî ale Şcolei 
în interesul copiilor lor.

Astă-rjl când descind treptele Cathe- 
drei, mé simţ fericit, câ am trăit sâ pot 
a’mi împlini misiunea mea consciineîos, 
cu onóre şi modestiă, nu încă fâră obo- 
selă, dar cu deosebită plăcere şi devota- 
mentü.

Decă Elevii şi Elevele mele de odini- 
oră, care acum aü devenit póte Taţi şi 
Mame de familiă, precum şi foştii şi ac
tuali! studenţi din Lyceul local, foşti E- 
levî aî mei, vor fi cretjut, câ atunci, pe 
când eraü în Clasa mea, câ voiü fi fost 
póte prea aspru cu dânşii — cu dorinţa 
negreşit pentru fericirea lor—mă consol 
şi sper, câ astă-^ă vor sei mai bine apre- 
ţia cu maturitate, decă prin atitudinea 
mea de atunci câtre denşii am voit a le 
face bine saü réü.

Nu mé îndoesc, câ sentinţa lor va fi 
de sigur o preţiosă recompensă morală 
pentru mine.

Am ţinut deci, ca la despărţirea mea de 
actualii mei Elevi, cari astâ-(Ji sunt re- 
presentanţil Elevilor mei anteriori, sâ’mî 
Iau un ultim Adio, plin de iubire şi de 
mulţumire sufletescă.

Terminând dar, descind Cathedra mea 
iubită, plin de satisfacţiune, câ ’mi-am 
îndeplinit datoria în consciinţă íntr’unü 
interval aprópe de o jumătate de secol; 
îmi íaü toiagul betrâneţeloi în mână şi 
plec, privind într’o parte şi într’alta pe 
scumpii mei foşti Elevi şi Eleve, urându-le 
complectă fericire, şi dorindü a deveni 
buni cetăţeni, şi ardenţi patrioţi spre a 
putea face patria mare şi prosperă în vii
tor, prin prudenţă, onóre şi devotament.

Adio şi la revedere, scumpii mei E- 
levî şi Eleve!

Zacharia Antinescu.
*# *

Cu ocasiunea eşirei mele la Pensiune 
pe <jiüa de 1 Aprilie 1891, la ultima pre

legere în Classea mea, am distribuit E- 
levilor Classeî melle acest Adio imprimat 
în foi volante, cum şi la foştii mei Elevi 
din Lyceü câte un Exemplarii spre su
venire.

Elevii Classeî melle aü găsit de cuviinţă 
de a avea şi eu suvenire de la dânşii; 
s’aü cotisat între denşii şi mî-a offerit în 
Classă, cu cuvinte pline de recunoscinţă, 
următorele obiecte : 1. Un Călimâm de 
metal albü, cu doué văseiore de sticlă: 
unul pentru cernélá şi altul pentu nisip, 
avend ataşîat în inirjilocul corpului lui 
un păhar de osü, servind de ştergătora 
al Condeiului: 2. Un butoiaşîă de sticlă 
albastră cu mäneriü de alamă galbină, 
având ataşat de elü 6 păhăruţe cu mă
nuşi de aceiaşi materiă, representând o 
cloşcă cu ş0se pui, cepuleţul servind de 
gura closcii; şi 3. Elevul meű Ioan C. 
Apostolescu-Válénu, o cutiă elegantă con
ţinând într’ânsa un Condeiü, un Creion, 
un cuţit de ras petele pe hârtia şi unü 
táíetoriü de hărtiă, de osü, lucrate forte 
frumos, tóté cu mânerele uniforme din 
lemn, metal şi partea din mi(jílocü de 
sticlă verde, lucrată ca de mosaic.

Aceste trei obiecte le conserv pe scri
nul meü ca precióse suvenirl de recu
noştinţă a Elevilor mei câtre mine, fostul 
lor Professor.

Elle ’ml amintesc munca mea de Das
căl în timpü de 43 Ani. —

O preţiosă recompensă ca Suvenirü!

Ca Membru îd Comitetul Redacţiunei 
şi Collaboratorü al ţ)iaruluî pedagogică 
„Şcola Română“ din Ploiesci Asociaţi- 
unea ţiiarelor din Románia, ’mi făcu o- 
nóre cu următorea Adressă:

SOCIETATEA PBESSEÍ. 
Asociaţiune a Ziariştilor din România.

Comitetul. Bucurescî, Februarie 1891.
Domnul meü!

Avem onóre sâ aducem la cunoscinţa D-v. 
că Societatea Presset în Adtmarea sea ge
nerală extra-odinariă de la 20 Februariă, 
v’a ales în qualitate de Membru onorific.

Sperăm, Domnul meü, câ veţi bine-voi a 
da tot concursulü D-vdstră Societăţii, şi ve
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rugăm, să bine-voiţî a achita dreptul de in
trare şi cotisaţhmea D-vostră, conform Sta
tutelor.

Priimiţi, Domnul meü, asigurarea prea 
deosebitei melle consideraţiunî.
Secretariul general: F rédéric Dam é m. p.

Casierul: C. G. ştefânescu m p.

Domnului Zacharia Autinescn.
Art. 20.—Taxa de intrare pentru Mem

brii Activi şi Corespondenţi este de 5 
Lei. Cotisaţiunea lunara este de 3 lei.

Art. 21. Membrii onorifici plătesc un 
drept anual de 20  lei, şi o taxa de intrare 
de 10  lei. —

piariul francez din Pai'is „Le Phare 
Littéraire et Artistique“ cu Adressa de 
la 30 August 1891, ’mi face onóre de a’mi 
trimite urmatórea „Carte de Collaborator“ 
la acest piariü :

Le Phare Littéraire et Artistique.
Journal Párisién Illustró, Paraissant le 

5, 15 et 25 de chaque Mois.

F o n d é  en 1 8 8 7 .

Cabinet de la Pedaction.

II
Le Fhare Littéraire et Artistique 

Journal fondé en 1887, 

Direction.
24, Eue Eodier, Paris.

C A R T E  de C O L L A B O B A T E U B .
M-r. Zacharie Antiuescu, Pofete, de-

meurant â Ploesti (.Eoumanie) a été nőmmé 
collaborateur du Phare.

Paris le 30 Aoüt 1891.
Le Directeur du Journal, 

G yp de N ix o  m. p.

l ^ A  O  F L Ó R É .

Eú, pe stelele timide
Le întrebă : de ce suspini ? 

Elle tacă, lucescü palide,
Ca stingéndele lumini.

Diminâţa când răsare 
Sórele, l’am întrebat:

De ce suferi de ’ntristare ?
Şi . . . răspuns el nu mi-a dat

Pică vântului sâ ’mi declare,
De ce ochiul téü frumos 

Lăcrămâză cu ’nfocare ?
Dór . . .  el trece furtunosü.

întreb florile plăcute;
Ce faci tu dorita mea ?

Elle . . . tacă ca nisce mute,
Dér’ -surrîd. câci aşia vrea.

Decă însă aste tóté
In contra mea s’aű juratű, 

Yoiü răbda, pe cât se póte;
Ba râbda-voiii ne’ncetat.

Şi’ntr’o (Ji de sérbátóre
Yoiü striga câtă voiü putea : 

Nu voiü lună, nu voiü sőre,
Nici zephir, ci — flórea mea.

Slănic-Prahova, Iuliü 1891.

P É C A  p A  ............

ócá flórea ce’mi surride 
Arü cunósce gőndul meü, 

Aşi classa-o ’ntro Sylphide,
I-aşî da soţm unü Semi-fleü.

Dócá rîul ce ’mi şîoptesce 
Ar sei ce-i ín peptul meü,

A  lui undă ce lucesce
0-aşih preface ’n aur eü.

Decă luna ce appare
Intreba-m’arü ce voiü eü ? 

I-aşra da racjelc solare 
Ce răpise Prometheű.

|J|n a nopţii grea tăcere 
întreb luna cu Amor,

Ca sâ’mi spue-a ta durere — ; 
Ea, s’ascunde dup’un nüor.

Dócá lyra’mi sfărîmată 
Ar cânta cum voesc eü, 

O aşm face adorată
Chiar divinului Orpheü.
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Decă Ea — ce mé privesce, 
Ară ghici ce cugetă eă, 

I-aşiă da tot ce Ea îubesce: 
I-aşiă da chiar sufletul meă.

Mehadia în Iuliă 1891.

b u ş t e n i !.
In toţi Anii, dupé ce terminam bâile 

prin care căutam vindecarea reumatismu
lui meü, avém obiceiü de a visita vre-o 
regiune plăcută muntosă, pentru distrac
ţia şi pentru cură de aerü.

Am preferat „Buştenii“ din Vallea Pra- 
bovii, cu munţii stăncoşî cei înalţi, cari 
mă impressionaű forte mult. şi cari pare 
câ mé atrágéü mai mult ca alte Regiuni.

In Anul 1891, în Iuliü, am visitat pen
tru prima oră acesta panoramă sălbatică, 
dór frumosă şi încântător?, numai pentru 
o 4b cu scop de a mé reíntórce pentru 
mai multe .̂ile.

Ajuns aici, şi văţjănd capriciul natú
réi, Capul mi s’a umplutü de dorinţe plă
cute, şi Musa mea care nu se desparte 
de mine nici odată, ’mi spuse la urechiă 
ca sâ scriü următorea, Poesiă şi sâ mé de
cid a visita în toţi Anii Buştenii, pentru 
cură de Aer.—

P  O R  I N Ţ E.

jjmi place între munţi şi bracţi
Sâ am o cunoscinţă,

Cu perle albe la grumazi
S’o-adoră cu reverinţă.

îmi place mult ca sâ mé’nchină 
lntr’o bisericuţă,

Sâ pună sub scutul cel divină 
Fiinţa ei drăguţă.

îmi place s’am un sfesnicelă
Frumos format ca céra,

Şi sâ privescă cu drag la elă
Din pat când citesc séra.

Imi place ca sub ceriu de bradă 
Cu ramuri de verdură 

Sâ dorină în visuri într’ună gradă 
Sublimă ca în natură.

Dór tote aste dulci plăceri,
Sunt flori de fantasiă,

Ce crescă numai în primăveri —
Der eile ’mi plac şi mie! 

Iuliă, 1891. A.

In Anul următorii! la visita de la Buş
teni, am seris Inspiraţiunea urmátóre :

I D Y L L L

u ănqeraşi ta  sub braifî,
Tu, Mamă fericită,

In töte filele, şi aşii,
Şedei iu liniscită.

Sorbii un aeră sănetosă,
Aromă de sapină,

Incongîurată de mirosă 
Şi mulţumire plină.

Privii gentili’ţi copilaşi 
Cum alergau prin iarbă,

Sâ prindă varii fluturaşi 
Ca copilaşi de tribă.

La rădăcina unui bradă 
Ibriculă cu cafiăa 

Ferbea în cel mai mare gradă 
Cu stropii ca nuirgiăa.

Sta Caraimanu ’mbetrănit 
Ca un moşnig cu barbă;

Pe piscul seă de vént pălit 
N’avea un firă de iarbă.

Privii sorbind din cişca ta 
Cu ochii ’ndepărtare,

Şi-ai început ă Cugeta 
Fiind în aşteptare.

Ca sâ-ţî sosescă în curend 
Iubitul teă Consórte,

Sâ’lă priimesci cu ochîuţî blând 
Pe care ’ lă dorii forte.—

Ferice e orî-ce bărbat 
Cu-asemenea Sogiă,

Din Ceriú e bine-cuventat 
Cu o fecundă viă.
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Ferice sünt şî-a% lórik copii 
Cu-o Mamă-atât de bună,

Ea valoreză mii şi mii. —
E-a casei lorű cunună!

Când Creatoru-ar fi decisă 
D ’a fi ’n lume unire, 

Pămentu-ar fi un Paradisă 
Şi lumea-o fericire.

* * *

In aerul de la Buşteni 
Găsesci o liniscire,

Şi celle mai mici buruieni 
Ţi-offeră o mulţumire !

Z. A.
Buşteni, 13 August 1892.

Eeîntorcându-me de la bâile Slanicü 
(Prahova) a început Reumatismul meü 
de a mé supăra, aga, în cât a trebuit sâ 
păzesc casa gi patul vr’o câte-va luni.

In Novembre acela-şî Anű, dorémü de 
„Buşteni“ , era însă în luna Novembre; 
dór speranţa câ mé voiü face sánétosü, 
mă nutrea de a-i visita în véra viitóre: 
căci verdeţa din Iuliu nu se potrivea acum 
cu zăpada din Novembre.

Dér dorulă de „Buşteni“ mă îndemna 
de a scrie urmétórea:

f i E A M IN T IR E .

Vjylând pe sub bracţi tu culegéí 
Muscbiü Vîrde stând plecată, 

Şi că-a ta mână mi’lă dedéi 
Ca sâ’lă adunü îndată ;

In faţăa ta cu oohiu-ţî blând 
Citémü eü o dorinţă —

Dér eram mută — eram tăcând, 
Privind a ta fiinţă.

Voiémü sâ’ţi spună ce eă simţâmă 
In ânima ’mî aprinsă,

Şi cum sâ ’ncepă eu mé göadémü ;
Dér, vocea ’mi era stinsă; 

Simţâmă un foc ce mé ardea,
Dér, fâră consumare,

Câci ochiul téü când mé privea 
Murómű de încântare.

i

Tacéí şi tu, tácémú şi eă,
O tainică tăcere ;

Şi numai bunul Dumnefieă 
Sciea a mea durere ;

Şi mâna ta îţi tremura
Când muşchiul strâns de tine 

Mi’lă întinde! spre al păstra 
In coşîul de la mine. —

Şi-atâtă!.... Atuncea era caldă,
Natura era viűé,

Cu haina ei ca de smaraldă 
Precum îmi plăcea mie.

Dér astă-i|i haina s’a schimbat 
In albă voală şi rece,

D’aceia şi tu m’aî uitată 
Până ce iarna trece.

Acuma muşchiul voluptuosă 
El dórme sub zăpadă ;

Dérá când timpul căldurosă 
Sosi-va prin ogradă,

Atuncea iară amendoăi
Sub brafii muschiu vom culege,

Şi celle mai frumóse foi
Cu dragă le vom alege! ------ ,

1892, 27 Nov. Ploesci. A .

In Anul 1898 nu am putut visita „Buş
tenii“ din causă că nu putémü egi din 
casă. M’am adresat la „Muntele Caral- 
man“ care ’mi destină o flore de conso- 
laţiune, în modul urmétoríü:

J^A j ~*Ó L E L E  P a RA IM A N U LU I.

JJ^ocă frumos, plin de viăâţă 
Ce ’ntrecut te-am visitat 

In toţi Anii, pe verdeţă 
Multe lucruri am visată.

Te salut din depărtare
Şi regret câ ’n acest Ană 

Avuiă tot dile amare:
Destinul ’mi-a fost duşman.

Când vedémü flórea ’ţî frumosă 
Cu bobocii verdişîori, 

Simţâmă ânima ’mi voíósá, 
Simţâmă nişte dulci fiori.

Dér acum fatala sórte
M’a lăsat neconsolat, ; r
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Aşia vru ca sâ mé porte 
In acest An condamnat.

Facă apelă la tine flore,
Róga-te la Dumnefleu,

Sâ ’mî dea flille mai uşiore,
Sâ mai vécjű ce doresc eű.

Ploesci, August 1893. Zephir.

In Anul 1894 aflându-me la Bâile de 
la „Puciósa“ fiind mai bine cu sănăta
tea, dorémü a visita gi „Buştenii“ ; dér 
nu eramii sigurü, décá flórea consolatóre, 
offerită mie de „Caraiman“ nu va fi fost 
transplantată într’altă parte. Am fost si
lit sâ întrebă :

Unde e s c I ? PN D E  E S C I?

Şi

m c[is sórelui sâ’mi spue, 
Flore draga, unde esci ? 
’mi răspunse : Aici nu e 
La ’nălţimile ceresci.

Amü flisă Lunii sâ’mi arate 
Luminându-mi; unde esci ? 

Şi tăcu. Ca ’ntr’o cetate 
Sé ascunse cât clipesci.

Am 4is vântului s’adie,
Sâ m’anunce : unde esci ? 

Şi stătu. Părea câ scie 
Secretele omenescî.

Am (fişă Vâii sâ râsune
Cu vr’un murmur : Unde esci?

Dér nici ea nu vru a’mî spune 
Unde te sălăşluescî.

Numai Munţii pot sâ’mi spună 
Prin vr’un Echo: unde esci ;

Te rogü dér, cât esci de bună, 
Spune-mi : Unde locuescî? —

Iuliü 3894, Bâile Pucíósa. Zantip.

Rari sunt Amicii cari într’adever cul- 
tiveză simţimentul de Amiciă în totă pu
terea cuvântului.

Nu este nimic mai dulce în vifieţa o- 
mului de cât a avea un Amică bună gi 
sincer, care sâ te iubescă cu totă ânima ;

’lă preferi de multe ori înaintea consân
genilor.

De multe ori întâmpini Amici, cari ’ţi 
promită aţi face un serviciă; dór rari sunt 
cari simt o satisfacţiune morală când ’lă 
face; ba acegt'a se simtă fericiţi când a 
putut sâ-şi ţiă parola gi cu punctualitate

Un asemenea Amică este o consolaţi- 
une în viăâţa omului ; este ună odoră 
preţiosă pe care nu te-ai îndura sâ’lă 
schimbi nici pentru un munte de aură.

Pretextele de impossibilitate elă nu le 
cunósce; el este totul ună devotament 
în carne, decă mă pot esprima agia. Sum 
fericit a mă crede însumi egal în acest 
simţiment. —

In <jiăa mea onomastică, 5 Septembre 
1891, am priimit ună Cadoă, care con
ţinea o carte de visită, o photographiă 
gi o cutiă de Cartonă lunguiaţă.

Citiîă amicalele felicitări, priviiă pho- 
tographia, am cunoscută pe amică; dér 
nu cunoscem conţinutul cutiei.

Mi-am rjis îndată : este un cadoă adus 
din Italia, de unde se întorsese, fiind în 
voiagiul seă anual al vacanţiunei.

Deschiseiă cutia, gi ce vâ<jă ? Ună pum- 
nală! Al ănerulă lui, lucrat în sticlă sâă 
pétrá négrá cu mare artă, strălucea, fiind 
îngropat în el o ghirlandă de flore nNu 
mé uita“ p’o parte; iar pe ceialaltă cu 
litere albe scrisă „ Venezia“ gi ambele 
pârţi înconjurate cu nisipă de aură în 
corpul mânerului ca un mosaică.

Lama lui, cu vârf ascuţit de metal alb 
ciselat, este ca o pânză ţesută rară, putéi 
privi prin ea.

La rădăcina lamei Marca Venezieî: 
Ună leă aripat, ţinând o carte deschisă 
în care sunt scrise cuvintele; „Parc tibi 
Marc Edigm meus“ .

Acest preciosă suvenir ’lă conserv spre 
a tăia cu dânsul foile la cârţl noul ne
citite.

Avuiă plăcerea de a voîagia gi la Pa
ris în Anul 1889 la Exposiţiune cu acest 
preţios Amică.

La 8 Septembrie l-am Adresat într’un 
Plică cartea mea de visiţă gi ţii arul local 
„Democratalü“ care conţinea Poema ur- 
mătore :
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P U M N A L U L  PÁC E l
(Dedicaţiune Amicului meű D-lü Ioan G. Alexiű)

a onomastica mea r)i,
Cu-a ta felicitare,

Un micü pumnal afiî mi-aî trimis, 
lucrat cu artă mare.

Din urbea Dogilor e-adus 
’n a ta călătoriă,

Şi-ai vrut — ca un prietin bunű — 
Cadou să mi lü faci mie.

Mi-am fiis: acesta ’î bun de ’mpuns 
duşmanii ţerreî mele,

Din întru seu de din afar’ , 
ce-î pună piedice grele 

La paşii ei d’a prospera, 
frumósa Romaniă,

Prin intrigi, gafă ce ei propagă ; 
hidosă meseria!

Dér posa ta ce ’mi-ai trimis 
ea par’că vrea sâ’mi fiică: 

Privesce-amice, înc’odat’
pumnalulu, şi n’ai frică—

Şi ’n adeverii că lama lui 
e tdtă ciselată

Cu multă artă; vefii prin ea, 
câ-î forte fină lucrată. —

Iară mânerîul preţiosă, 
ornată totă cu embleme,

Luând în mâni te simţi viteză 
şi n ai de ce te teme. —

Aşia ai vrut să ’mî faci un dară 
d’o formă elegantă,

Ce semănă aidoma
cu inima ’ţî galantă.

Atunci am înţeles că scii 
că eă sumă om de pace 

Cu cei buni: dér’ tăindă hârtii 
cu el mai mult îmi place. —

Ei bine! Dér în casă fatal 
de-o plânge biata ţeră,

Cu arme tari — de şi ’să bătrână, 
să dămă duşmanii-afară !

Zacharia Ântinescu.
Ploîescî 5 Septembre 1891.

Ce î-o fi venit în gondă fiului meii 
Alexandru, care se află la Păşcanî ca 
funcţionarii! la Biuroulă Atelieriului că
ilor ferate române, ca sâ’mi trimită un 
cadou : o mică frumosă Nicovală de mé
táit galbinü, cu care sâ mé servescă, 
puindu-lü spre a apăsa hârtiile de co
respondenţă pe mesa mea de scrisă, nu 
sciü; de cât acestü obiecţii mi-a amin
tită, câ suntă în lume mulţi omeni buni, 
cari sunt loviţi neîncetat de cei reî, şi 
sciu a suferi neroziile altora cu resig- 
naţiune.

Acest mică obiect a dat nascere ur- 
métórei Poesiî, care s’a publicat în pia- 
rul locală „Democratul“ din 20 Octobre 
1891 :

N I C O V A L A .

Íff n lume nu se afiă omă 
Să n’aibă-o supărare; 

C’aşia-i destinul pe pămentă, 
şi pentru mic şi mare 

Ba unii din mai multe părţi 
primescă loviri de morte, 

Aceştia sunt urgişiţi, 
mereă loviţi de sorté.

E  lumea rea şi n’are lecă 
acestă bolă cruntă: 

Invidia; dér omul bravă 
pe tóté le înfruntă;

Cu mintea lui de omă virtăos, 
şi-o dosă de răbdare, 

învinge tot şi în sfârşit 
e sigură de scăpare.

Un lecă, eă însă pot se spună 
ce-aduce mângâiere 

La ânimile suferinzi 
ce ’nnotă în durere :

O mică Nicovală am 
artistică pe mesă,

Ţî-e dragă s’o vefii privind cum ea 
hârtiile ’mî apasă.

Luaţi exemplu de la ea 
cum este ea ursită 

Să dea ferariî din mocan 
pe faşia-î oţelită;

832 0 ,3 9 5
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Lovescă mai mulţi şi ’n bietul omü 
Ca şi ’ntro Nicovală,

Cu zelu să-î’lă rupă, şî-apoi daü 
Ciocanele năvală.

Şi decă ferul s’a roşită, 
barosul Viu turtesce 

Când dă cu el vr’o fire rea 
şi furia i cresce;

Atâta însă e norocü 
că omu 'nbetrănesce 

Şi-a face reă la suferinzi 
curend el ostenesce. —

Odată un biet suferind 
pe un Amică întrebă :

Ce-arü-face ca sâ scape el 
d’astă urîtă trebă?

Amicul înţelept î-a (lisă .
te rogü, mai aihî răbdare 

Şi liniştit tu sâ aştepţi, 
că vei avea scăpare.

Tu scii că tóté ’n lume aii 
sfirşit fâr ’ îndoinţă,

Aşia şi prin răbdarea ta 
nu vei avea căinţă.

Acesta-i lecui ce-ţi propun, 
ascultă-me pe mine:

Aşteptă, rabdă —- vei vedea 
că o să scapi cu bine.

Sciî. . .  Nicovala e de feră 
ea póte să resiste 

La lovituri din răsputeri 
cu ţipetele-î triste;

De şi ciocanul dă la semnă 
Când doué mâni îlă strânge,

D ér . . . .  códa lui fiind de lemnă 
Ea mai curând se frânge!.

18 Oct. 1891. _________  Z . A..
La 10 Septembre 1891 dimineţa, stu

denţii universitari străini: Greci, Sârbi 
gi Bulgari veniţi în România eu ocasiu- 
nea congresului studenţegcii ce a avut 
locü la Giurgiu, aü trecut la Sinaia cu 
câţl-va din studenţii Români din Iaşi gi 
Bucurescî.

In gară se afla Comitetul de recep- 
ţiune, Elevii Lyceului cu Drapelul, câţi
va Inveţlatori cu Drapelul Societăţii lorü 
gi multă lume. Gara era ornată cu dra
pele naţionale.

La intrarea trenului în Gară, musica 
Regimentului local întonâ Margiul „Deş- 
téptá-te Române“ în strigătele de „IJrra“ ! 

| ce ţinură până la pogorîrea călletorilor 
din Vagonul special.

D-l I. I. Romanescu le urâ „hunii ve
nit“ arătând câ r.u se póte bucura în
destul, când tinerimea, de la care se ag- 

[ teptă mult, ’gl cunósce detoria.
D-lu Steriade, fiii al Plolescilor, stu

dent în Bucurescî, urâ representanţilor 
studenţimei cellor trei naţiuni reugita în 
împlinirea măreţului idealii al Confede- 

! raţiune! balcanice.
D-lü G. Dimitrescu, Elev al Lyceului 

local, adresă din partea Lyceului local 
studenţilor străini câte-va cuvinte pi
când: câ décá gi el vor fi odată chlămaţl 
ca sâ-gl spule cuvéntulu în questiunea 
Patriei, îşi vorii aminti de entusiasmul 
gi energia lor.

Mai ’nainte de a sosi trenul în Gară, 
eü nu sciémü nimica de Programa prii- 
mirei studenţilor străini, §i ideia unei 
ConfederaţiunI balcanice me entusiasmâ, 
gi nu putu-I lăsa acestă ocasiune fâră a 
vorbi gi eü câte-va cuvinte :

, Intraiü într’un bíuroü. al Gârel, şi am 
profitat de zăbava trenului, compuind 
Poema urmétóre ee-am citit’o la sosirea 
studenţilor Români cu cel balcanici.

0 SALUTASE SPONTANEĂ.

î-acum ca şi atuncea rând ne-aţî fácut onóre 
9 D’a fi ospeţii noştri, eü viu şi ve salut 

Pe voi, ce sunteţi astă-cţi a României flore,
Şi viitoriul ţârrei: al eî vigurosü scutü.

Cu-atât mai mult eu astă-iţi v’aducü o salutare 
Ardenta şi loială, cu cât aveţi cu voi 

Pe fraţii ce deşteptă în juna lor mişcare, 
Popóre la vraâţâ, născuţi d’a fl eroi.

Athena şi Belgradul şi Sofia balcanâ, 
Trimisu-şi-au junimea aicea la Carpaţi,

Sâ vécjá vechiul Istru; colonia traiană ;
Şi-aţi dat mâna ’nfrăţirei cu viitorii fraţi.

Din culmea carpatină, olimpul României,
Şi pân’ colo departe la Capul Matapan,

Voi, jună aviintgardă, armata ’nteligenţei 
Combateţi în unire pe ori care duşman. —
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Presenţa vóstra-aicea mé mişcă-atât de tare
In cât debila’mi voce m’arată-a fi uim ită;

Dér însă bucuria îmi dâ forţă mai mare,
D ’aceia cu iubire vé (feti : „Bine-aţi v en it!“

** *
După acesta D-lü Rados, şeful Delega- 

ţiunei Grece mulţumesce, (în limba fran
ceză) cetăţenilor pentru entusiasta prii- 
mire ce face studenţilor, fii ai celor trei | 
naţiuni, grecă, serba şi bulgară, care îm
preună cu cea română iucreză pentru îm
plinirea celui mai frumos ideal: Confede- 
raţiunea balcanica, puténd da exemple 
altor State mai mari.

D-lü Kerteli, student Bulgar, amintesce, 
câ cetatea Ploiesci a fost prin escelinţă 
asylul nenorociţilor refugiaţi politici ai 
Bulgariei.

D-nu Stancevici student Serbü, mul- 
ţumesce cetăţenilor de buna priimire ce 
íacü fiilor naţiunilor vecine, şi termina 
strigând în romănesce: „Trăîescă Ro
mânia !“

D-nu Antonescu student din Bucuresci, 
mulţumesce asemenea de priimirea entu- 
siastă, şi câ tinerimea cultă nu póte sâ 
fiă de cât entusiasmată; iar împlinirea 
faptelor trebue tăcută prin braţul de lern 
al poporului.

Apoi Ospeţii trecură în salonul restau- 
raţiunei unde li se servi un dejun oferit 
de D-lü Gherea.

D-lü Rados, <ji°e câ un fiu al Eladei 
este autoritate în estetică, închină pen
tru frumuseţea femeilor Ploescene.

D-nu Antonescu închinâ în sănătatea 
Cetăţenilor Ploesceni.

D-nu Gherea venind în mijlocul stu
denţilor, închinâ pentru poporul muncitor 
care va face sacrificii mult mai mari ca 
noi, pentru ideile ce tinerimea propagă. 
Studentul Ieşianfi, Micu, închinâ în să
nătatea Ploeştenilor ce acum doui Ani 
I-aü priimit atât de călduros, şi acum în 
trecerea lor le face o priimire tot atätü 
de demnă.

D-nu Kerteff închinâ în sănătatea D-lui 
Gherea, amicul lui Stambulof, primulü 
Ministru al Bulgariei.

In fine D-nul Policrat, student din Bu
curesci, închină în sănătatea tinerimel li

berale a Ploîescilor; apoi D-nul Golfi- 
nopol striga în romănesce: Trăiască pro
gresul şi civilisaţiunea română ; Trăiască 
Oraşiul Ploiesci.

Semnalul de plecarea trenului se dete, 
Ospeţii se urcară în vagon şi trenul plecâ 
în sunetulu musicii, şi al strigătelor de 
„Urrau celor de faciâ.

Călătorii salutară până ce trenul nu se 
mai vetju.

XXXI.
0 distinsă Onóre academică.—Români, deş- 
teptaţi-vă! —Tradiţionala Sărbare anuală 
a junilor Români din Braşov în săptămâna 
luminată a Pascelcr.— 0 dorinţă pi6să — 
(Poesia). Fapte philantrophice, Iar nu vorbe 
gole şi Utopii.—Secţiunea Ligei culturale la 
Bâile din Comuna Urbană Slănio (Prahova).

Ín piariul local „Voinţa Prahovei, 
din 14 Ianuariü 1892, s’a publicat 
următorele :

„Bétránulü Professor d. Zacharia Anti- 
nescu a fost promovat la înaltul grad a- 
cademicü, între cei 10 0  de AcademicianI 
ce form érjă Consiliul suprem internaţio
nal de la Academia regală „Stella d’Italia"1 
din Chieti.

Ne bucurăm şi noi de marea şi mult- 
meritata onóre ce s’a făcut concetăţenu- 
lui nostru, care a albit în cărarea pro
fesoratului şi în studiile literaturei.

Reproducem aci în traducţie şi Adresa 
cu No. 2372 din 26 Decembrie 1891 ce 
a primit d. Zacharia Antinescu din partea 
numitei Academii:

Chieti (Italia) 26 Decembre, 1891.

Mustre Coleg!
Mi se bucură ânima fácéndu-vé cunos

cut, câ în şedinţa de astăzi, Consiliulü 
general al tuturor secţiunilor acestei bine- 
fácétóre Instituţiuni, v ’a promovată la 
înaltul grad academic, între cei 100 A- 
cademicienî, ce formává Consiliul suprem 
internaţional de la Academia nostră „La 
Stella d’Italia. “

De aceia mă grăbesc de a vă expedia 
Diploma personală ce vă privesce. Ea 
ramplaseză locul al 78-lea, al decedatu-
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lui General, Americo Mayo, capul Insti
tutului militar topographic al Italiei şi 
Comandant general al Sardiniei, mort, nu j 
de mult, în Neapole. ;

Sum sigur, câ veţi agrea marea dovadă 
de perfectă consideraţiune a Italienilor.

Cu acestă ocasiune vă felicit din ânimă 
de Anul noü, urându-ve cordialmente, Ani 
mulţi de viăeţă în bună fericire cu fa
milia D-v.

Dându-ve o sărutare fraternă , şi cor

dială, strig: Tráíéscá Románia! Tráíéscá 
Italia ! Tráíéscá pacea naţiunilor !

Preşedinte, Raffaele Tarantelli.
Mare offlcial al Ordinului 

Ierusalimului etc. etc.

Onorabilului Domn Professor
Cav. Zacharia Antinescu, Preşedintele Sec- 
ţiunei române a Academiei regale „La Stella 
d’Italia“ .

L A  S T E L L A  d’ I T A L I A .
A c a d e m i a

A gricola  — Industriale — Scientifica — L ettera ria  — A rtis tica  — U m anitaria  
sotto 1’ Alto Prottetorato delle Loro Maestâ 

UMBERTO l-o e MAR&HERITA di SAVÓJA ;
Francesco Giuseppe Imperatore d’ Austria—Leopoldo II Be del Belgio— Don Pedro II Ex-Impe- 

ratore del Brasile e le loro Altezze Reali.
Guy e Maria (fu) di Lusignano, Principi di Cipro, Gerusalemme ed Armenia.

Con Sezioni principali nella Spagna— Francia— Romania— Belgia— Sas&onia—Svezia e Norvegia— Egitto— Siria—  
Stati Uniti d'America— Messico—Brasile e Rappresentanze in tuti gli altri principali Stati del Mondo,

II Consiglio Direttivo di quest’  Accademia, fondata ii 7  Luglio 1881 in Chieti sotto la Fresidenza O- 
noraria Perpetua di S. E. il Ministro di Agricoltura, Industria, e Commercio e la Vice Presi- 
denza Onoraria Perpetua deli* Onorevole Commendatore Barone Domenico Carútti di Cantogno 
Senatore del Regno, Consigliere di Stato e Segretario delle Beale Accademia dei Bincei, col pre
sente DIPBOMA

Conferisce al Chiarisimo Professore Zaccaria Antinescu di Ploesci (Romania) la nomina di promo- 
Hune ad Academico di I-mo per sostituire il Tenente Generale Americo Mayo, deceduto in Napoli col 
No. 78, dei soli 100 Academici noştri e poné ü suso nome nelV Albo Academico speciale col No. 78 comme 
sopra si % detto, confidando ehe al grido di

SCIENZA ED AMORE-LAVORO E CONCORDIA-PERFEZIONAMENTO MORALE E PATRIA. 
i suoi lavori non verran meno alia nostra benefica Institutionen posta sotto il Vessillo del Progresso, per V equilibrio 
delle Classi sociali e per la pace.

Chieti, 26 Dicembre 1891.
II Segretario 

G. Galii m. p.
L. S.

II Presidente

Raffaele Prof. Tarantelli m. p,

De multe ori în vifiâţa mea am avut 
şi «Jille senine, dér am avut destule gi 
triste, mai cu sémá când vedem în po
porul Romăn o inerţiă, o indilferinţă cul
pabilă pentru Ţdrră şi viitoriul ei.— In 
asemenea epoce aşiii ii dorit sâ fug unde
va în singurătate, ca sâ nu mai vécju, 
sâ nu mai au<Jü celle ce se petrecü.

Atunci mintea mea o înălţăm mai pre 
süsü de acelle miserii evidente ; o râtă- 
cém prin munţi ca sâ mé pot linisci; gi 
de agiü fi avută o putere supra-umană 
agíü fi voit sâ ating ânimile tuturor Ro
mânilor din Dacia şi sâ ie deştept spre 
a se uni în cugete şi în simţiri.

In cjiüa de 21 Ianuariii, 1892, ajunses- 
sem în desperare gi luaiü Condeiul spre 
a scrie urmátórea Poemă:

p E  P E  C U L M E A  C A R P A Ţ I L O R .

Hannibál ad portás. 
CICERO.

vjcji groză mé coprinde aicea süsü pe munte,
Şi peptu’mi sé despică de grósnice dureri, 

Cándü vécjü câ adî Românii îşi plécá a lorü frunte 
C’o tristă umilinţă şi ’şî négá-a lorü puteri.

De când a mea speluncă de mine-i locuită,
Eü nu’mí adueü aminte ca sâ fi mai vedutü 

Atâta nepăsare de patria iubită.
De mama ndstră scumpă din care ne-am näscutü.

Eü védü o lăncetţire din munte pân’la Mare,
Ca cumü fatalulű geniü al ţerrei s’a jurat 

Sâ pénja Naţiunea; şi chiar preste hotare
Să îşi întin4ă mâna, elü geniul blestemată !
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Şi nu véílü mai pe nimeni măcar sâ se gándéscá 
La ce putem ajunge cu-atâtea uneltiri,

Ce’sü fiice alle crimei, şi vor să prăpădâscă 
Ce-am câştigat prin lupte şi multe îngrijiri,

A amufitü şi Lyra poeţilor ce odată
Cântau ca să deştepte poporulü românescu;

A înghiţită páméntulü bărbaţi cu fruntea lată 
Ce conduoéü destinul pe solulü strămoşesc!!.

S’a stinsă patriotismulă din pepturile-aprinse —,
Şi a fugită unirea ce-odat’ unea pe fraţi;

Şi’n loculu lor acuma staă cursele întinse,
Sâ printlâ’n laţă onórea pe care-o defăimaţi.

A’di mârul {érréí-i putredă, nu-i bun nici de mâncare,
Şi chiar plăpânzii sîmburi, mS temu, câ sunt perduţi.

Căci, vaiă! atâtea venturi-i-usucă-aşia de tare
Ca nici cu ori-ce remedii nu poţi sâ-i mai ajuţi.

Yoră da odată sémá ’naintea consciinţei 
Acei cari neglige allă ţărrei viitoriă;

Copiii lor cu blestemă, în faţia Provedinţei,
Cu lacrămi condamna-voră pe ori-ce trădătorii!.—

Cutremură îmi coprinde íntréga mea fiinţă,
Şi ochi’mî u4i de lacrămi i simţ că s’aă umplută;

Iar sufletu’mi suspină cândă véijü indiferinţă 
La fiii unei Mame ce’n doru-i i-aú crescută

La toţi, fâr’osebire, cu ânima sdrobită,
Mă adresezu acuma, în tonulă rugatoriă:

Aveţi milă de ţârră, de patria iubită,
Ea, care ne’ncăhţesce la sînu-î protectoriă.

Abysul e aprópe, un pasă . . . .  şi remuşcarea 
O veţi simţi cu toţii, şi . . . totul e perdutu!

Iar eă ’n a mea speluncă reintru cu rugarea
„Români! deschideţi ochii . .  . vom perde ce am avut!

Eremitul din Carpaţi,
21 Ianuarie 1892.

In Anul 1892 Aprilie 11, am pleoatü 
la Bragíov dorindü a vedea ceia ce nu 
vă<jussem încă din Copilăria mea.

Dorinţa mea era de a mai vedea—o- 
biceîul vechiü cum se petrecea în săp
tămâna luminată a Sărbătorilor Pascelor 
ortodoxe de către junimea Română din 
Scheid în Bragiov, acum după o jumă
tate de secol, după usul lor tradiţional, 
la oare asista totă populaţiunea etero- 
doxă, cu un cuvânt, tot Braşîovul.

Totă junimea menţionată mai sus, în 
număr de la 80—90 Juni, fácéü prepa- 
raţiunele înainte, aşîa, câ în Dumineca 
Pascelor se alegéü câte cinci represen- 
tanţi dintre dângii pentru fiă-care din 
celle 5 Biserici orthodoxe, spre a asista 
la Vecemiă, §i fácéü o collecţiune volum 
tariă de bani de la toţi credinciogii cari

visitară, în acea di mare, Biserica la Ve- 
cerniă.

După terminarea serviciului divin, totă 
junimea trimisă pe la Biserici se întru- 
nóü cu majoritatea junilor în Curtea Pro
topopiatului I-iu al Bragiovului, salutând 
pe Protopopul care represinta Capul Cle
rului Ortodox din Bragiov, esprimându-gî 
dorinţa de a li se da bine-cuvéntare de 
a se alege dintre dânşii trei Conducă
tori ai acei serbări săptămânale.

Să făcea alegerea la moment a acelor 
trei conducători prin acclamaţiunea ge
nerală, dintre cari primul avea titlul de : 
Vătaf; iar cei-l’alţî doui : Armaşnd mare 
gi Armaşîul micü. Cellui din táiü Proto
popul i încredinţa Busduganid, un felin 
de sceptru de lemn, înfăgiurat preste tot 
cu sîrmă galbină, gi cu un globuleţ de 
alamă în vérf. Lungimea Ini era cam de 
o jumătate Metru, Iar greutatea aprópe 
un Chilogram.

A doua <ji de Pasci, Luni, Capii Com
paniei Junilor luaü disposiţiuni. ca totă 
Programma sâ se potă executa întocmai 
în tóté, «jihele de la 3 ore post-meridiane 
înainte, când totă Compania Junilor tre
buia sâ se afle în curtea Vătafului, de 
unde avea sâ plece processiunea.

La plecare, Lăutarii gi Surlaşîulu *) 
Căntafl Marglul Pascelor, mergând îna
inte ; iar Vatafid mergea înainte cu Bus- 
duganulü în mână, ca unü Suveran, la 
drépta gi la stânga ’lü însoşeu ambii Ar- 
magi; iar junimea i urmaü perechi-pe- 
rechî în mujilocul poporului forte nume
ros până ajungéü la răspântii, unde era 
câte o cruce de lemn séü de pétrá stabile, 
ridicată gi încongiurată cu grilajuri, Aici 
se popréü şi toţi junii formau unü rond. 
în m ijlocu l căruia stetéü cei trei Juni 
dignitari ai Serbâreî.

Toţi locuitorii Bragiovului de differite 
Naţiuni gi Religiunî urmaü în tóté fidele 
acestă processiune sărbătorescă, chiar 
decă nu avóü şi ei Pascile atunci, ei mai

*) Surlaşîulu era un musicant special, care 
cânta numai la Pasci la Sărbătorea Junilor, cu 
un Instrument, având forma unui Clarinet, dér 
sunetul era ca de cimpoift, ceva pastoral, care 
mergea înainte cu Lăutarii. —
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sérbaü o-dată Pascile cu Românii, tótá 
săptămâna.

Jmmensa mulţime asista ímprejurulü 
Junilor îmbrăcaţi serbătoresce, avend la 
pălării panglice tricolore române.

Ajunşi înaintea Crucii, sâ făcea o tă
cere solemnă ; dignitarii în rnicjüocui ron
dului, toţi Junii într’o voce cäntaü de 
trei ori Imnul Pascelor: „ Christos a în- 
viüét din morţi, cu mdrtea pe morte călcând, 
şi celor din mormînturî viuiţă le-aü dăruit.u

Apoi Yátafulü se adresâ mulţime! cu 
lozinca sacră: „Christos a ínviűét!a de 
trei ori, Iar poporul răspundea : Adevărat 
a mviüétP. După aceia Lăutarii íiicepéü 
a cănta „Hora Pascelor“ §i junii danţaii 
Hora.

Acest Danţ urma până când toţi junii 
pe rónd aruncaü în süsü Busduganul, 
ţinut în mână în linia orisontală, de câte 
5 ori, ca sá’lü prindă în mână ; acela care 
nu’lü prindea, platea o amendă mică, 
care se adăoga la spesele septemâneî.

Se făceă aceste formalităţi la fie-care 
cruce ce le era în drumul lor, spre locul 
de petrecere, care era Luni la „Grădina 
lui Ţîimăna care este vecină cu Curtea 
Bisericii de lângă casa părinţilor mei.

Acestă grădină este forte spaijiósá şi 
umbrosă de mulţimea şi desimea arbo
rilor mari fructiferi, în care era săpată 
înadins pe suprafaţa pământului un gen- 
ţuleţ adénc de doüé palme, dând forma 
unei mese lungi de muschiü cu verdeţă, 
pe care se punü differite măncârî reci, 
aduse de la familiile junilor precum : frip
turi, Cozonaci, prăjituri de casă, oue roşii, 
la care participau toţi Junii.

Afară de acésta, poporul de josü în- 
tindéü mese sub arbori pe iarbă verde, 
cu măncârî reci şi oüé roşii aduse de 
acasă şi vin, şi petrecéü la cântările lău
tarilor.

Era obiceíü, câ junii cari avéü rude 
seu Amici pe la acele mese pe iarbă verde, 
luaü din mésa lor generală oue roşii. îm
pestriţate şi aurite şi mergéü cu o tavă 
pe la fie-care mesă din grădină însorită 
de câte un lăutariu séü doui, şi offerea 
mesenilor sâ ia câte ceva din prăjiturile 
şi ouăle de pe tava junilor ca suvenir, 
aşla câ tava era tot plină cu delicatesse :

un feliü de scbimb al semnului de dra
goste creştinescă şi frăţăscă. Mai cu seină 
părinţii cari avéü fete mari, ducéü acasă 
din darul junilor şi le conservau ca su
venire.

Mi-aduc aminte din copilăria. Când a- 
runcam privirea în grădină şi vedém a- 
tâtea grupe de meseni, familii — familii 
pe íérbá verde şi ospätaü, !mi amintém 
din lecţiunea de Religiune ce înveţassem 
în Şcolă, când Salvatorulü lumeî Isusü, 
«jicea Discipolilor sei, sâ dea poporului 
sâ mănânce, de şi avea numai 5 pânî şi 
2 pesci, şi cu acestă provismne săturâ 
5000 omeni.

Eram atunci ca copii entusiasmat de 
acestă minune ; simţăm în mine o inspi- 
raţiune pe oara nu mi-o putém esplica; 
dér mai tarcjlü am aflat adevărul evan- 
gelic, câ „Nu numai cu pane va trăi o- 
mul, ci şi cu cuventulü lui D-cţeuA Câci 
elocinţa, frumuseţea, attracţiunea, dulcăţa 
vocii şi doctrina moralisătore a lui Isus' 
făcea pe popor sâ-şi uite de a merge în 
cetate ca sâ’şi cumpere de mâncare sâ 
se nutrescă, fiind în locü pustiu.—

Dór să reviü la junii din Braşiov.
Insoţăţi de aceiaşi mulţime de popor, 

cu aceiaşi regulă să reîntorc junii spre 
seră, pentru a merge la Mésa Vătafului 
în familia sea, ce se offerea tuturor ju- 
nilorü, unde danţaii până spre miefjul- 
nopţii, şi apoi se retrágéü satisfăcuţi de 
petrecerea «jillei espirate. —

A treia (Ji de Pascî, Marţi, la 3 ore 
post-meridiane, junimea şi lumea braşîo- 
véná, cu acelegî formalităţi prescrise mer
gea „Pe Costa Prundului“ : un Dél,—pre
cum l’am descris la începutul acestei 0 - 
pere,— alle câruî pole nu era mai departe 
ca de 60 paşi, dincolo de părăiaşlul ce 
curgea pe lângă casa Părinţilor mei. Pe 
coma acestui délü, sus este o cruce, în- 
congiurată cu . grilagiü de lemn, înaintea 
câreia junii repetau formula obicinuită-

De acolea întră lumea într’o grădină 
arangîată ca cea de erî, unde se petre
cea ca în (jiüa precedentă, cu politeţele 
din ijiăa trecută a junilor, şi séra se pe
trecea la mésa în familiă „Armaşiului 
celui mare“ cu danţu şi veseliă. —

Mercur! a patra (]i după Pascî sérba-
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rea era marţială. Locul destinat pentru 
acésta era aşia numita pădure: „Intre 
pietre“ séu „La Pietrele lui Solomon“ . Acolo 
eraü patru stânci forte înalte, şi ascuţite, 
pe eile era puţină verdură, iar în întin
sul spaciü muntos la pólele lor era o fru- 
mosă pajişte cu o verdeţă voluptuosă de 
munte. Sâ (pce) de aceia se numesc 
„pietrile lui Solomon“, câ împăratul So
lomon sărea cu calul seu. dintr’o stâncă 
pe alta: ceia ce semănă mai mult ca o 
tradiţiune fabulosă ; mai aprópe de ade
văr este ceia-l’altă tradiţiune despre ca- 
valeriul Roman Solomon, faimos pentru 
înţelepciunea şi vitejia lui.

Şi aci se íntindéü pe verdăţă grupe 
de familii, formând Cavalcada Pascelor, 
cu aceleşi obiceiuri ca în filele prece
dente. Parte din popor mergea pe jos, 
parte în trăsuri, iar compania junilor toţi 
călâri. La reîntorcere în Oraşiix (chei lo
cul de petrecere era la o distanţă de 3/4 
ore, unde se ospăta lumea) aspectul era 
imposant. Totă suflarea din cetate aştepta 
sosirea Junilor călâri lângă porţile Cetăţii, 
care eraü închise şi păzite cu săntinelle, 
sub pretextul tradiţional, câ, decă juni
mea română ar fi intrat călare în cetate, 
şi ar fi ocolit de 3 ori „Edificiul sfatului 
Orăşenesc“ din centrul pieţii principale, 
care are un turn înalt cu orologiü, atunci 
cetatea era supusă Românilor şi autori
tăţile săsescî trebuiau atunci sâ dimisi- 
oneze. *)

Dér ceia-ce era mai măreţ era sâ pri
vesc! din partea despre Cetate pe Cava
lerii Juni ce venéü călâri prin Uliţa „Für
edié'" spre cetate, cu 6 bradi frumoşi, în 
vérfü cu câte o spetézá de lemn trico
loră, pătrunsă cu fâşii de staniol (şicu) 
galbin, care prin lumina soréiul făcea o 
strălucire majestosă; apoi troscurile pis- 
tólelor ce se sloboijéü, semnifica a ceva 
resbelnicü. Ţinuta Vătafului pe Calü cu

*) înainte de illegala unire a Transylvaniei 
eu Ungaria, care avu loc dupé Anul 1848, nu 
să pomenea în Braşîov mai cu séma, şi în alte 
Oraşe din „Fondul Regescü“ numitü p’ atunci 
„Sachsenland“ funcţionari unguri, ci numai ,,Saşi 
şi Români“ şi férte rarii se strecura şi ■ câte un 
Ungur. —

Busduganul în mâna dreptă, părea câ tre
ce Traian Dunărea, spre a ocupa Dacia.

Acestă processiune avea şi partea ei 
comică. Surlaşiul şi Lăutarii cari prece- 
daü călâri Cavalcada cântând, din Instru
mente erau legaţi pe cai bine, ca sâ nu 
cadâ, fiindu-le mânile ocupate.

Lumea aplauda trecerea Junilor Cava
leri, cari cu feţele lor sănătose, cu braţe 
vénjóse, cu pepturi late şi încostumaţi 
sérbátoresce în portul lor naţional, mer- 
géü spre cetate triumphal, şi apoi se în
drepta pe sub „ Témpa“ la ultima Cruce, 
pentru a executa formalităţile prescrise, 
şi apoi sera se adunau la domiciliul „Ar- 
maşîuluî mică“ care astáséra ospeteză pe 
companionii sei şi dajjţeză până spre 
mieijul-nopţii.

Cei 6 Braiji împodobiţi eraü destinaţi 
de a se aşeda câte 2 la porţile Vătafului 
şi alle ambilor Armaşi, spre a se cunósce 
preste Anü, cine aü fost conducătorii Ju
nilor din acel Anü.

Séra se făcea o comicariă inocentă. Se 
aducea în Salonulü Armaşiuluî mică un 
plocat noü, pe care ’lü ţinea patru Juni 
de patru colţuri şi se punéü pe rond câte 
un singur Láutariü pe el, pe care ’lü ri
dica şi ’lü legăna binişor. Acesta era micji- 
locul de a se da câte o gratificaţiă vo- 

j luntariă separată din partea fie-căruî June 
| aruncând monede în plocat; se întâmpla 
' ca sâ se térne şi câte un pahar cu apă 

rece în glumă preste locuitorîul pioca- 
tuluî, care distra pe toţi Asistenţii. —

Ast-feliü se termina şi petrecerea de 
Mercur! sera. —

Joui după Pasce la ora sciută postme- 
ridiană, se íntruuéü Junii, plecând de la 
Vătaf, sub muntele „Témpa“ pe verdeţă, 
faşiă cu murii cetăţii; poporulü de jos, 
tot în grupe, cu mese întinse ; asemenea 
şi în Dumineca Tomii, câci Vineri şi 
Sâmbătă eraü (jille de răpaos, după a- 
própe de o săptămână de petreceri plă
cute şi de veseliă.

Aci se termină Sărbătorile Pascelorin 
săptămâna luminată a Junilor Braşiovenî.

In genere vorbind, Săptămâna lumi
nată era în copilăria mea o serbare con
tinuă, de care eraü entusiasmaţi şi mic 
şi mare, şi ortodoxi şi eterodoxl; iar eü,
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ca copilaüdru, admiram în aceste sărbâri 
tradiţionale; o amintire plăcută ; şi asta<Ji 
cliîar, după 50 — 60 Ani, pare câ vétjü 
aceste serbări pascale ca cum ar fi fost 
numai erl. Acesta fu motivul care m’a 
făcut sâ visitez Braşîovul în anul 1892 
în timpul acestor sărbători.

Dér’, . . . .  O tempóra! . . 0  Mores !
esciam şi eu cu Cicerone, care se ridică 
contra perversităţii ómenilor din timpul 
séü, esclamând : „in  ce secol trăim“ / — 
Cu mergerea mea la Braşiovă în acest 
An, ’mî am perdut tóté ilusiunile, si mai 
îmi venea sâ mé lamentez ca Profetulü 
Ieremia pe ruinele Ierusalimului !

Mă dusessem se vé<j serbarea junilor 
Români de odinioră, gi am ve<Jut cea mai 
mare batjocură, cea mai mare miseriă. 
Póte câ gi timpulü ploiosü ce ţinu mai 
totâ săptămâna îmi închise atât de mult 
anima. Junii trişti, şterpeliţi; lume pu
ţină ; entusiasm de loc ; horele pe care le 
aucjém cântându-se odinioră acum pare- 
câ erau margîuri funebre ; iar ceia-ce m’a 
întristat forte mult, era lipsa tricolorului 
romanii de la pălării gi eşîarpele ce pur
tau odinioră în copilăria mea Junii Bra- 
gioveni cu măndriă.

Ba avéü tricolor astfeliű : după ordi
nul Guvernului ungurescă, tricolorul ro
mân : rogiü, galbin gi albastru, unite la 
un locü era interzis în genere; a tolerat 
Guvernul magiar însă „ad libitum“ de 
agi alege fie-care june colorile; unii avéü 
verde, alb gi rogiü; alţii: negru, lila gi 
galbin; cellă-l’alt: pătlaginiu, portocaliü 
gi cenugiü, pentru ca ordinul Guvernului 
sâ se împlinescă. Am văcţut până la ce 
decadenţă Guvernulü vitreg în timp de 
50 Ani a adus pe Români.

Privém pe ferestră, în Mercurea lumi
nată, aflâudu-me la vechiul şi scumpul 
meü Amicü, Professor gi Director al Şeo- 
leî normale din Bragiovu, gi membru al 
Academiei „La Stellád’Italia“ D-l George 
Bellissimus, cum junii căllări, reîntorcân- 
du-se de la „Pietrile lui Solomon“ trecéü 
spre a se duce urcând la o cruce, spre a 
face usitata formalitate solemnă. Camü 
ploüa. Curgea apa în jos, fiind posiţiu- 
nea locului cam costişe gi petrosă. Abia 
mergéü bieţii cai, împodobiţi cu presure

(cununi de flori naturale) ; iar călăreţii 
’şi puseră basmale la pălării ca sa nu le 
ploüä ; u<jl până la piele urcaü bieţii stră
nepoţi ai lui Traían la capü ca nisce Başî- 
Buzucî, gi în haine înfăgîuraţi ca nişte 
Mameluci. Mi-am íntorsü facla, cu ochii 
plini de lacrămi, ca sâ nu mai vé(}u de
cadenţa în care Ungurii aü împinsă pe 
Români martirisaţi de de ci mi de Ani ! — 

Am plecat de la Amicul meü; stătusse 
plóía, câci în Braşîov nu sunt birji multe 

l ca în Oraşele din Romania, şi am mers 
sâ iaü mésa.

! După mésa am voit sâ visitez pe Ve- 
I rigóra, mea D-na Susana Laslu. Aici altă 

întristare. Mă anunciâ ai casii câ este 
bolnava. Cartea mea de visită trimisă 
înăuntru făcu ca sâ fiü imediat priimit 
în Salon. După visită retrăgându-mă la 
Hotel, am compus următorele Strophe, 
pe care publieându-le în piarul „Demo
cratul“ din Ploiesci, din 30 Apriliü, i 

I le-am trimis din Ploiesci ca dedicaţiune 
j respectuosă din parte’m i:

P D O R I N Ţ Ă  P I 0 S Ă .
(Dedicaţiune D-nei Susana Laslu).

0  sănătate ! Aici josü tu esci comóra vineţii; 
Conservă sufletele nobile, tu, Essenţă divină, 

ţ Eremitul din Carpaţi.

Iî4Jn Salonul d’aşteptare 
De la domiciliul téü,

Arangiat cu artă mare 
Ca un magnifică Muzeu,

Unde vase egyptene
Şi cu flori de lângă Nilu,

Ornau spaţiul a lene 
Cu colorul lor gentil.

Stăm privind cu bucuriă 
Aşteptând ca sâ appari,

Cu sciuţa-p veselia
Ce dau ochii tél cei mari;

Dér’ . . o crudă presimţire 
Avuiă în primul moment,

Ce possed în a mea fire 
La ver-ce eveniment.

Câci, ce vé4ü ? !. . când se desface 
Draperia ce privescu,

Un pată albă, şi . . .  în el jace 
Corpul téü cel îngerescă.
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Te aflai în suferinţă,
Vocea ta cea de argint

Esprima o obosinţă,
Ca un palid hyacintü.

Şi cu mâna ta gentilă 
Pérul téü ţî-’lii resfirai

Cu un farmecă de copilă 
Pe per’na ce odihnei. —

Am simţit o întristare 
Ce nu pot a o descri;

Aşiă fi pusă ţ)eil ’n mişcare 
Spre a te ’nsănătoşi.

Dér priimirea ’ţl graşiosă 
Nu o pot sâ o uită e ă ;

Sâ fii curând sánétósá,
Rogi! pre bunul Dumne4eă!

Braşiov, 11 Aprilie 1892. Antineseu.

FAPTE PHILANTEOPICE EVIDENTE, ÍAR NU 
VORBE GOLE ŞI UTOPII.—

Qnod sitper est, date Pauperibus. (Din ce 
vé prisosesce, daţi săracilor). Ast-feliü se 
esprima Salvatorul lume! „Isus Christas11.

Ce recommandaţiune póte susţine mai 
bine Equilibrul social de cât acesta ?

Acesta sentinţă este un Principiü. Sâ 
studiâm, sâ examinăm adevăratele rela- 
ţiuni între om §i om, gi vom vedea, câ 
acesta nu este Socialism; pentru câ nu 
voesce a distruge Bogăţia, ci confirmă 
Amórea.

Sâ luâm în consideraţiune acéstá Sen
tinţă sub trei raporturi:

1- iű. In senml moral se înţelege, a da 
ajutoriul iíecessariü fratelui sufferind prin 
boia,' prin miseriă séü ori prin ce altă 
disgraţiă, ce’lü pune în trista posiţiune 
de a nu putea câştigă pânea. Christ nu 
vorbesce numai câtre bogaţi, ci câtre 
toţi ; şi acésta este basea associaţiunei 
succursului mutual.

2- lea. In sens sodalisticü se înţelege, 
vânătorii de o fraternitate neraţionabilă. 
a cărora devisă este : „Când vom fi noi sâ 
reuşimu, atunci ve vom arăta şi părerile nós- 
treu, terminând cu aceia a fiinţelor care 
nu< offeră nici o- discuţîune ; pentru câ 
proseiyţii principiilor svăpiăîate sunt abili 
de a schimba cărţile la jocü.—Frumósá

Theoriă! Regretabilă Arriére-pensée! De 
aceia sâ trecem înainte ! . . . .  —

3-lea. In sens social, se înţelege, în fine, 
a fi prea înţelept, şi a privi tot-d’auna 
lucrurile cu aceiaşi măsură, cfe<Jéndü gi 
necrecjend, pentru câ agia se fondeză in
teresul comun.

Christ vorbea despre fapte şi despre 
recompense. Bogatul intelligent lucreză 
gi dâ gi altora de a lucra, fiind liberi pe 
munca lor, pe braţele lor, spre a fecunda 
cu bogăţia sea bogăţia naţională ; iar nu 
după systemul socialistic al acelora, cari 
vor a transforma propietatea territorială 
personală printr’o associaţiune univer
sală. — *)

Evangeliul este Cartea umanităţii. Sin
gur Christü, marele săracă, care a espi- 
rat spânzurat pe Cruce, a sciut sâ dea 
Cartea care renoüesce Societatea şi prin 
care trebue să domine lumina eternă! 
Acéstá Carte trebue sâ se afle pe mesa 
tuturor familiilor şi sâ fiă studiată în tote 
«Jillele.

Trebue sâ fim convingi, câ acéstá Carte 
formeză singură basea a adevăratului 
bine, gi ca sâ cjicü âgîa, pétrá unghiulară 
care susţine noulü edificiü social, în care 
póte intra omenii tuturor Naţiunilor gi 
Religiuniior din totă lumea ; pentru câ 
se simt încălziţi gi amelioraţi de un sőre 
noü, care appare în tot locul forte lim
pede, gi a câruia lumină carissimă pene- 
treză în ânima lor, spre a-I lumina gi ai 
strânge într’o singură familiă. Venirea

*) Cât va fi lumea şi pământul nu se va în
tâmpla o asemenea minune: „Associaţiune uni
versală de proprietate egal-personală presté totă su
prafaţa páni én tutui! ! !  Aşiu dori sâ vâcţ acâstă 
minunată minune; dér’ mal întâia trebue intro
dusă pâ pământ „Pacea universală“ şi „Buna- 
învoire" între toţi locuitorii pământului, 
cum (ţice Religiunea Christiane; realiseze-se mâi 
întâii! aceste döué principii morale preste tot, şi 
numai atunci se va putea face „Asociaţiunea 
universală de proprietate personală-egalâpe păment. 
— Acésta este de ressortul unei puteri supra
umane ; şi apoi seim cu toţii, câ tot d’auna, dupé 
Proverbul— sâ-I fiicem universal: — „Interesul 
tot-d’auna a purtat fesul* l Şi Iar; mal Seim; câ 
ómen! suntem toţi, mult mai jos de cât angelii!! —

20,»95 34
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lui Christ a constituit basea unui triumph 
umanii.

Nu ne rămâne de cât a aştepta trium- 
phul Evangeliei senine a lui Christ, care 
predică Credinţă şi Amóre; nu însă în mo
dul cum se face astăzi de câtre socia
liştii moderni. Marea cugetătore Carmen 
Sylva, în scrierea sea întitulată „ Bucn- 
réseit“ se esprimă astfeliü: „ Incercámü 
chiar sâ avem Socialişti, spre a fi la înăl
ţimea civilisaţiunei moderne. Numai Socia
lismul nu prinde uşîor într’o ţerră curat 
agricolă, fără Industria, în care Arendaşii 
vin sâ întrebe cu naivitate pe proprietar, 
décá e bine sâ se revolte; decă ar dobîndi 
într’adever cu chipidu acesta păment mai 
midt, mm i-a făcut să creiţă agitatorii.“ —

Pe cât timpii durerile umanităţii vor 
găsi mare alinare prin ajutore caritabile, 
iar nu prin vorbe falşe, frăţia generală 
nu va mai fi o Utopiă. Arü fi o erróre 
gravissimă de a nega puterea Evangeliei; 
ea este porta legii supreme a umanităţii 
care nu se póte sâ nu triumpheze. Christ 
vorbesce despre Omeni, şi nu de Români, 
Francezi, Italieni, Germani, Greci şi Ruşi; 
vorbesce despre Aprópele, şi nu de Eü- 
ropeni, Africani, Asiatici, Americani şi 
de locuitorii Oceaniei. In Evangeliü se 
vede înălţată Bandiéra Umanităţii, în care 
noi toţi suntem fraţi. Atunci popórele, 
tari în triumphuri continui alle Soldatu
lui, tot d’auna vor fi victorióse în Amóre 
de la un Polü la altul, Iar nu în vărsări 
de sânge fratern ; în usurpârî la dreptul 
personal al omului, propriii ţfisii; vom 
trăi sâ vecjă solemnitatea concordiei ge
nerale şi a fraternităţii! Atunci o rarjiă 
de lumină supremă va parcura Ceriulu, 
suindu-se în alte lumini spre a celebra 
marea serbare a lume!! —

Rari sunt omenii epocel nóstre cari, 
sunt bine pătrunşi de aceste adevăruri 
salutarii. Rari sunt aceia, cari, din cola
ce le prisosesce daü şi celor lipsiţi, con
forma preceptelor evangelice. — —

In timpul pe când eram Professor la 
Şcola prinaariă, în câţî-va Ani succesivi 
venea în Cancelaria Şcolel prin luna lui 
Decembre D-lü Erédéric Bőssel, Mare 
Proprietar şi distins Philantrop, Posse- 
sorul Moşiei Plopeni (Prahova), şi mi se

adressâ cu următorele cuvinte: „D-nule 
Professor, te rog, să’mi recomanzi 14 Elevi 
de la acéstá Şcdlă, cari sunt cu totul săraci, 
dér silitori la înveţiăturâ şi m bună con
duită, căci vom sâ-i îmbrac de iernă“ .

Am rămas uimit de acestă generosi- 
tate a D-lui Bőssel, şi recomandându-i 
îndată Elevii, am vă<jut preste câte-va 
(jille pe aceşti sirmani Copii îmbrăcaţi 
de iernă din creştet până’n tâlpi, cu haine 
şi încălţăminte noul. Le-am făcut o lec- 
ţiune morală asupra generosului fapt al 
D-luí Bőssel, assigurându-î, câ de vor 
merita tot-d’auna asemenea bine-facerî, 
vor fi recomăndaţi împreună cu alţii Ellevi 
meritoşi la asemenea ajutore.

Dér D-lü Bőssel nu se poprea numai 
aci; mai în toţi Anii, D-sea trimitea Pri
măriei Oraşîului Ploiescî câte mai mulţi 
stângini de lemne de pe moşia D-sele 
spre a se distribui la săraci. Dér câte a- 
semenea fapte generöse nu va fi făcând 
D-sea, pe care nu le cunósce nimeni, ur
mând cela-ee <jice Evangeliul: „Sâ nuscie 
stânga ce face árépta“ .

Iar ceia-ce a pus corona faptelor sélle 
caritabile şi patriotice este o frumosă clă
dire de Şoolă, făcută cu cheltuiala sea pe 
un terren cumpărat de D-sea în Cătunul 
Plopeni şi în condiţiuni forte bune.

Acéstá faptă a D-luî Fr. Bőssel me
rită lauda tuturor ómenilor de bine

Respectabilul D-l Bőssel şi astăzi ur- 
mézá, ca în toţi Anii precedenţi, cu îm
părţirea de lemne Iarna la săraci şi cisme 
de îârnă pentru şcolari săraci, dér dili
genţi.—

In <jiua de 9 Octobre s’a inaugurată 
Şcola menţionată în presenţa unui public 
forte numeros, Preoţi şi Popor, de prin 
comunele vecine.

La ora 11 s’a făcut serviciul divin, după 
care D-lü Bőssel, prin cuvinte destul de 
patriotice a arătat în faşîa lumei adunate 
şi a Elevilor cari ocupaü bâncile şcoleî, 
mulţumirea cu care a făcut acestă clădire.

După D-lü Bőssel, Invăţîatorul a ţinut 
un Discurs bine simţit, după care Pre
fectul Judeţului, în presenţa şi a altor 
membrii ai autorităţilor administrative şi 
judiciare, a rostit un alt Discurs ocasional 
destul de elocinte.



S’a servit apoi unü Dejun opulent la 
mult-stimatul D-nü proprietar Fr. Bőssel. 
Ori-cine a avut onórea sâ petrecă vre
odată la D-sa, sciü cât valorézá amabi
litatea cu care D-sea şi mult-prec^iosă sa 
Consortă făcu ospitalitatea.

Sciü, câtă bucuriă va fi simţit acostă 
generosă familiă, veijendu-gi şi acéstá 
faptă realisată. —

Dér D-lü Bőssel este fericit nu numai 
când i se dâ ocasiune de a face bine, ci 
tot-d’auna în stimata sea familiă planeză 
bine-cuvéntarea Ceriului.

Provedinţa învrednici pe acéstá no
bilă perechiă familiară de aşi serba şi 
„Nunta de Argint“ după o vifieţă casnică 
liniştită şi fericită de 25 Ani.

Cine nu’şî adr.ce aminte despre solem
nitatea ce avu locü la Plopeni, în (jiua 
de 4/1(; Maiü 1892, când s’a serbat „Nunta 
de Argint“ . . .  ?

Incongîuraţî de Consângenii şi Amicii 
familiei din Bucuresci şi Ploiesci şi alte 
localităţi, acéstá fericită perechiă, ’şi ce
lebră acea bine-cuventată <ji în urările 
şi felicitările celle mai sincere şi cordiale 
alle invitaţilor presinţî.

Ne puténd participa şi eü, fiind bolnav, 
ca felicitare ocasională şi ca omagiü fru- 
móselor simţimente philantropice, amü 
compusă urmétórea Poemă, pe care am 
publicat’o în „Democratul“ de la 14 Maiü 
acel An, dedicată fericiţilor călătoriţi cu 
acea ocasiune memorabilă.

JJ N ü JLc H o.
(Dedicaţiune nobilei Familii Fr. Bőssel).

] $ espre munte se aude von şi tonuri d’armoniă,
Care aerul despică răsunând pân’la Ploiesci;

Căci Plopenii ’su în picidre, şi-un Echo de veseliă 
Sé întinde şi străbate ânimele omenescî.

E  serbare jubilară; căci perechiă conjugală
împlini un quart de secolu de când ambii s’aă unită

Sâ împartă bucuria şi’ntristarea naturală
In tot cursul de viăeţă, cum în lume e ursită.

E  o mare fericire când consoţiî ’n confienţâ
Cu amoră şi mulţumire în viăeţă s’aă condusă;

Când în casa loră iubită, Prea înalta Provedinţă 
Boăa cermlui plouai a şi-abundanţă a produsă.

E  o mare consolare când familia prosperă 
Şi ajută şi pe alţii ce’şă lipsiţi de ajutoriă;

Când studenţi orfani se’mbracă; când săracii ce disperă 
Iarna, se’ncâlcţescă cu lemne de piosul Protectorii —

Devenii ai o Legendă, tu, bărbat cu demnitate;
Tu cu nobila-ţî Consortă multe lacrămî voi aţi ştersă ;

In Plopenî este focarîul de more şi dreptate ;
Mila vă este devisa: ce-i mai scumpă în Universă!

Fericiţi sunteţi voi as táji, fericiţi veţi fi şi mâne,
Şi de mâne înainte într’un frumosă viitor iu,

Când vedé-veţi pe urmaşii prosperând ca nişte grâne 
Cultivate de voi inşii, la al sórélui cuptoriă.
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Décá ’nalta Provedinţâ v’aü concessü lungă viiUţă 
L’ alle Vóstre doué ânimî pure, pân’ l’acest moment, 

Vé admiră cu-a mea iubire, şi buchete de verdeţâ 
Şi de flori de Iasomie v’ ofţeru, cu devotamentu.

Şi ’n fine, două corone împletite tot din laură,
Vă off'eră afli bătrânul pentru Nunta de argint;

Vé urézá sâ ajungeţi şi la Nunta cea de aurii,
S’o serbaţi cu bucuria între flori de Hyacintă!

Z .  A n t i n e s c u .

Acesta Poemă am expedat’o fericiţilor 
celebraţi la Plopeni, ca dedicaţiune pen
tru cjiua Nunţii de argint.

Sé vede însă, că ambii sopí, dupé ter
minarea serbârei lorü jubilare immediat, 
plecând în voíagiü, Poema mea li s’a tri
mis prin Poşta d’aici din partea familiei 
fericiţilor voiagiori, cari aú visitat Elve
ţia, Italia şi prin alte State; căci la 1' / 2« 
Maiü 1892, am priimit, spre marea mea 
surprindere, urmátórea Telegramă din 
Muntele Righi în Elveţia:

Righi Kulm No. 23.
Antinescu
Professor, Ploîes'i, (Romania)

Sincerüe nóstre mulţumiri, pentru Valo- 
r'osa Poesiâ, Salutându-vă de pe Righi.

Familia Bőssel.
La prima întâlnire cu D-lü Bőssel după 

reîntorcere, mi-a mulţumit, şi amendoui 
ne-am bucurat de revedere, spuindu-mi 
câ mi-a adus un Cadoü ca suvenire al 
Nunţii säe de argint.

Şi în adeverii câ la plăcuta visită ce 
mi-a făcut, mî-a presentat două Tablouri 
de totă frumuseţea, lucrate în Italia, după 
methoda plastică, ambele încadrate aurit 
în formă circumferenţiară, unulü repre- 
sentând peisagiul: „S. Giovani de Flo
rentini— Trastevere,“ şi cellă-l’alt: ,,Chi- 
esa die S. Pietro—Castei S. Angelo“, pe 
care le am aşezate d’asupra patului meü, 
ea două scumpe suvenire. —

Ca conclusiune, mé referü la persona 
D-lui Fr. Bőssel, neîntrecutul Philantrop 
de la Plopeni.

Facerile de biue ce tot-d’auna le exer- 
citeză, sunt mai pre sus de ori-ce laudă, 
şi cu drept cuvént i se póte atribui nu

mele de: Consolatorul săracilor şi încora- 
gîatorîul Elevilor orfani dér diligenţi —0- 
nóre lui şi Familiei sélle! — —

Ar fi de doritü, ca mai mulţi dintre 
Bogaţii noştrii sâ imiteze asemenea ec- 
semple de a sacrifica pe Altarîulă Patriei, 
Acte de Bine-facere, cârora Patria — 
Mamă, care i-a născut, le-ar fi recunos- 
cétóre.

Fapta bune, este sciut, câ nu se face 
cu siia, ci voluntariü, din simţiment—de 
iubire de omenire ; câci Religiunea (jice : 
„ Pre dătâtoriul de bună voiă îubesce D-fleă“. 
—-Dér este de mirare, câ sunt mulţi străini 
în ţerră, cari facă averi mari, dér trimit 
parte din avere la locul natal, lâsând la 
o parte recunoscinţa cu care este detoriu 
câtre Patria adoptivă, unde a adunatü 
avere.

Pe cât cunoscü aici în Ploiescî, facă 
Onorabilă escepţia Fraţii Şchuller, Phar- 
macişti, fii ai Braşîovului, cari a făcut o 
donaţiune Oraşiuluî cu un Spitalu; un 
Domn, Ión Asteriade, fiú al Thesalieî, 
din Grecia liberă, care a ajutat la edifi
carea Şcoleî de băeţi No. 3 din Oraşiu 
cu 25,000 lei ; un D-nü George Constan- 
tinescu, care în rjiűa de sf. George, An. 
1895, rjiăa aniversară a Patronului séü, 
a pus temelia unui Spital în Strada „Bu- 
na-Vestire“ . Asemenea fapte frumóse vor
besc de sine, onóre lor, cari respectă sim- 
ţimentul recunoscinţî.

Asemenea nu trebue uitată frumósa dis- 
posiţiune testamentuară. din Testamentul 
mistic al mul t-regre tat ului Concetăţenă, 
Dimitrie Sfetescu, prin clădirea şi întreţi
nerea a două Şcoli primare cu câte 4 
Clase : una de băieţi şi alta de fete ; pre
cum şi a unui Spital, cu Grădini împre-



jurul lor care se vor clădi aici în Ploiescî, 
pe loculü de lângă Fabrică, Suburbia sf. 
George vechlă, Strada Grădinari, pur
tând numele Sfetescu pe frontispiciul lor. 
A  se vedea Broglura din Anul 1893, în
titulată : „Processul mogtenireî lui Dimi- 
trie Sfetescu, coprindátóre de Actele au
tentificate de Tribunalul Prahova Secţia I, 
precum gi'alte disposiţiuni philantropioe.- 

Ar fi de dorit, ca atât .Românii, cari 
sunt detori câtre Patria în care s’aă năs
cut, cât gi străinii, cârora Mama-Roma- 
nia le dâ laptele din sînul ei cu abun
denţă, sâ imiteze pe un Bosse], pe un 
Schüller, pe un Asteriade pe un Con- 
stantinescu, gi pe unü Sfetescu, ca să 
potă eşprima la finele viiioţii lor fie-care 
cuvintele Lyturghicale: „Alle téllé din
tru alle télle“ ! —

In sezonul de veră al Anului 1892 (gi 
în alţi 2 Ani precedenţi) am petrecut 
câte o lună la Bâile de la Slănic (Pra
hova), unde facem bâi calde de sare pen
tru Reămatismul ce avem de mai mulţi 
Ani.

Acest stabiliment balnear se afla în- 
tr’o stare primitivă din causa unui pro
ces ce avea Eforia spitalelor civile cu 
Regia Statului, câreîa aparţinea vechia 
Salină părăsită, gi care nu lua nici o dis- 
posiţiune cum se cade spre prosperarea 
lui *).

Acestă Comună urbană, din causa ne
înţelegerilor, semănă cu o comună ru
rală mai de frunte.

Importanţa acestei localităţi póte fi apa 
bine-facetére acelora cari facă bâi gi po- | 
siţiunea e i ; dór adevărată importanţă, 
pentru care s’a făcut gi Caile ferată până 
în Slănic este Ocna systematică, din care 
se scote prin Arestanţi sare forte curată 
gi albă în mare quantitate, ce se trans
portă pe linia ferată, gi care produce 
Statului un mare venit.

Acésta era pe la Anul 1892, când se făcea 
reparaţiuni séü crcaţium norii în timpul pe când 
pacienţii fácéü bâi. Acésta întârcfiere şi negli- 
genţâ culpabila provenea din neaprobarea cre
ditelor iniei ridicole, la timp, de cât.ră Guver- 
nulü de atunci de care să plángéü locuitorii locali.

j Intr’unul din cei trei Ani în care am 
visitat acestă staţiune balneară, visitâ 
Generalul G. Mano, ea Pregedinte al Mi- 
nisteriului, acestă localitate, cu scopul 
de a vedea Bâile gi a visita Ocna.

După dejună, un Amică al meă, fost 
funcţionariă acolo, D-l Cireşîanu, mé în
demnă sâ mé pogor gi eă în Ocnă cu 
suita Ministrului. Eă nu prea volarnă, 
scusându-me, câ am fost la Paris gi nu 
m’am urcat în turnul Eiffel, fiind prea 
înalt; aici Ocna fiind prea adâncă, Iară 
nu’ml convine, adăogând, câ mal mult 
îmi plaee pe sufrafaşla naturală a pă
mântului. In fine, mé înduplecaiă gi ne 
pogorîrăm cu ascensoarul, care conţinea 
locă de 8  persóne, decă nu mé încellă.

Am admirat interiorul spapios al Ocnei 
cu Galeriile se) le, illuminate cu lumină e- 
lectrică, care da bolţii gi pereţilor Ocnei 
un aspect feeric de un spaţăă vast ce 
strălucea ca brilliantul. N ’am regretat câ 
m’am pogorît în fundul pământului de 
unde tot putém egi mal lesne, în casă 
favorabil, decât decă m’agîă fi urcat în 
tumul Eiffel, gi mî-agl fi făcut numai o 
ideiă, câtă distanţă este până josă.

Ori-cum, fiind acum scăpat de aceste 
doué estremitâţî, sâ descriă ce va gi des
pre locuitorii acestei localităţi :

Societatea locuitorilor mal de frunte 
este compusă mare parte din funcţionarii 
Salinei, Corpul didactică gi funcţionarii 
administrativi gi Comunali, la cari se a- 
daogá véra şi visitatoril Bâilor.

Mal toţi Slănicenil sunt activi gi ani
maţi de simţimântul patriotic al Româ
nismului. S’a înfiinţat gi aici o Secţiune 
a Ligel culturale, care înfloresce sub Co
mitetul Ligei actuale.

In 19 Iuliă 1892, Liga a dat un bal 
în micul Salon al D-luI Ionică Popescu, 
gi sub Presidenţia D-luî I. Vinegiă, Pre- 
gedintele d’atuncl al Ligei, fiind frumos 
ornat gi illuminat cu lampioné veneţiene. 
S’a danţat mult, lume forte multă de nu
mai încăpea nici în grădină. Entusiasmul 
era la culme.

Reugita Balului a fost deplină, mul
ţumită Comitetului Ligei gi Comitetului 
iniţiator gi arranglator, în frunte cu D-l 
Profesor Alexandra Slănicenu, vechiă A -
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postol al Instrucţiune! şi Director al Şoolei 
publice, şi D-l Oalotescu, abilul Institu
tor, cari prin amabilitatea gi zelul D-lor, 
a sciut a attrage şi a mulţumi totă po- 
pulaţiunea Balului. —

S’a încassat pe neaşteptate, 600 lei, cari 
s’aü înaintat la Liga centrală.

Aflu câ acum (An. 18961 Eforia Spi
talelor civile, care a luat în posessiune 
locurile salinare, le-a dat îu antreprisă 
D-lui Ionică Popescu, care a făcut o in- 
stalaţiune pre cât se póte mai bună din 
ce era, spre a mulţumi pe visitatori.— 

Cu ocasiunea Balului sus menţionat, 
care a mulţumit pe totă lumea, am dedi
cat urmétórea Poemă Comitetului Secţi
une! Ligei culturale din Slănic intitulată :
HORA LIG-EÍ CULTURALE din SLÁNIC.

2 ^ u b  un ceriu plin de verdeţă,
Intr’un spaţiu mititelă,

Luminat de lampioné
Ca ’ntr’un feerie castelü,

Tonuri dulci instrumentale 
Sé audű, câci s’a întinsă 

Hora Ligei culturale
Şi-oiî-ce inimi aü atinsă.

Bată la horă din picidre 
Bomâncuţe şi Bomâni,

Câci prevédü o cţi cu sdre 
Toţi ţindndu-se de mâni ;

Bătrâni, tineri, prinşi în horă 
Animaţi d’un ideală:

E un ce . . . .  o Auroră,
E un visă naţională.

Şi-apoi hora sé întinde,
Câci Bomânul n’are locă 

In mică spaţiu, când s’aprinde 
In peptul lui sacrul focă.

Hora vrea sâ fiâ mare,
Câci sunt ânimi românesci,

Şi sé’n tinde spre hotare 
Cu asalturi voinicesc!.

Şi Bomânul când s’aprinde 
Danţândă cu Mândruţa sea 

Prinsă în horă, elă ascinde 
Preste munţi fâr’ a-i păsa.

Trece şi preste hotare 
Danţândă hora cu mult doră,

Elă atunci se simte mare 
Când le trece ca în sboră.

Şi de-aude-acolo jale
Pe la fraţi, pe la părinţi, 

Indignată îşi face caile
Chiar l’alle Tisei sorginţi ;

Câci Bomânul îşi îubesce
Nemulă séü ori unde — ar fi,

Şi pe sine se jertfesce 
Patria de a-şi servi.

*

Ce fu óre-acea Sărbare 
De la mare pân’la mică,

De sâltaă blocuri de sare 
Printre munţii din Slănică?

— Fu dorinţa naturală 
A bravilor Slăniceni,

Fondândă Liga culturală 
Ca toţi bunii cetăţeni.

Z . Antinescu.
Slănicu-Prahova. Iuliu, 1892.

Comitetul Secţiunel Ligei culturale din 
Slănic, îmi face onóre cu urmétórea A- 
dressă de mulţumire :

1892 Iuliu 29.
LIGA PENTRU UNITATEA CULTURALA

a
ROMÂNILOR.

Secţiunea Slănic (Prahova)

No. 4.

Domnul meüT
Comitetul Secţiune! Ligei culturale din 

Slănic, ve aduce prin Subsemnatul viüile 
seile mulţumiri, pentru, atenţiunea ce aţi 
avut, dedicând acestei Secţiuni, frunwsa 
Poemă a „ Horei Ligei Culturale“ . Tot d’o- 
dată ve urézá a mai lupta încă midţi Ani, 
cu zelul şi activitatea de până acum, pen
tru ajungerea scopului ce Liga şi Va în
scris pe stindardid séü.

Primiţi, Domnul meu, asigurarea dis
tinsei melle consideraţiunî.

Preşedintele Secţiunei Slănic 
I. Vineşiă, m. p.

Secretariă: Calotescu, m. p.
Domnieí-sélle

Domnului Zachana Antinescu, Professor
Loco.
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X X X II .
Istoria Autobiographie! melle. — Recom
pense morale: Sferza ed Amore—Passato.— 
—Răbdarea. . .  —  s i : Nu voiescü— Reü- 
matismul meü şi profundă recunoscinţă.— 

Reounoscinţa unei Babe. —
Ne revétez pas la vérité de la robe du mensonge; 
Ne cachez pas la vérité quand vous la connaisez.

Mahoxnet—Le Koran.

fste greu a vorbi cineva despre sine 
însuşi. Am cjisu la începutul Pre- 
cuvéntárei melle, câ este bine aşi da cine
va séma de faptele sélle în viueţă; câ 

nu este un lucru uşîorîi; câ mulţi póte 
ar dori a face acésta, dér nu toţi pot 
avea timpü, pacienţă şi disposiţiune de 
a începe o descriere retrospectiva asupra 
unui timp mai mult de o jumătate de 
secolü.

Eü însă am cutezat a tace acésta, şi 
iată cumü :

Am avut obiceiul de a nota tot d’auna, 
de când am început a simţi importanţa 
lucrurilor din lume, ori ce s’a întâmplat 
în familia nostră şi în familia cea mare, 
în lume, fiă caşuri eventuale, fiă eveni
mente. Tote asemenea Notiţe séü lucrări 
alle melle personale le-am conservat în 
Paquete, însemnându-le An cu An, cu 
Data şi Numérü. Am avut şi am pacienţă. 
Aceste Notiţe le ţinuiu complecte până 
în Anulü 1892, când m’am pusü în patü 
din caüsa Reümatismului. Am stat 2 Ani 
în casă fâră a o putea abandona, şi în 
acest timpü 11 Luni am stat numai în 
patü. In curs de 2 Ani nu am fost activ 
afară din casă; m’am retrasü în viddţă 
privată, şi ceia ce am notat, aü fost nu
mai variaţiunile bóléi, şi ceîa-ce citém prin 
Organele publicităţii, mai important. Pa- 
quetele cu materia istorică din vmăţa 
mea aü fost condamnate şi considerate 
ca perdute pentru tot d’auna; dér eile 
esistaü în dulapul Manuscriptelor melle. 
Nici nu m’am gândit la un Autodafe.

In timpulü pe cât am fost bolnav în 
patü mi se urîsse de neactivitate, şi ’mi- 
am cjissü: „Eü nu pot să fiú tw , fără a 
lucra ceva!a

Am cerut Paquetele şi le-am revisuit, 
şi aflându-le complecte, ’mi-am 4 issü; 
„Să’mi facă de lucru! “ adică: sâ le eoor- 
done’zü şi sâ le compunü într’o scriere 
folositóre.

I voiü da titlulü d e : „Aütobiographia 
mea“ séü, „ Unvoîagiă in timp de 70 Ani.u 
(Etatea mea actuală.)—

Dér jácénd ín patü, cum voiü scrie ? 
Am încercat lucrarea, stând pe spate, cu 
creionul în mâna dréptá, iar hărtiă spri
jinită pe scorţele unei cârţi, ţinută în 
mâna stângă; am ínceputü lucrarea cu 
Anul 1826, în care m’am născut; câci 
din condeíulü cu cerndlă era imposibil 
a scrie, fiind culcat.

Cu alte cuvinte: am început a face o 
repetiţiune a viiieţei melle, reve<jénd’o 
şi punénd’o pe hărtiă cu creionul.

După ce am putut sâ mă scol din pat, 
umblând prin cameră cu bastonul într’o 
mână şi sprijinit de spatele unui scaun 
cu cela-l’altă, şi puténd a sta la mésa 
mea de scris, am prescris’o cu cernéla, 
şi îat’o acum sub presă.

Cine ar fi putut crede, câ dupâ o bolă 
de preste 2 Ani, mărginită în Casă, şi 
provéfjut — în casü fatală — cu 2  cârji, 
voiü mai putea trăi alţi 70 de Ani pe 
hărtiă!!  —

Póte câ unii— cărora le place viăeţa 
commodă şi inactivă în lume— vor rjice : 
„Este o nebuniă de a nu profita cineva 
de somnü destul în viueţă, şi a nu duce o 
viueţă, cum cjice Proverbul italian, „dolce 
far nientea fâră a munci.—Aşm dori sâ 
se afle mai puţini nebuni de felul acesta 
în lume, cari nu aü coragiul faptelor séle, 
câci lumea ar fi mai liniscită şi mai pa
cifică. Eü însă am cutezat prin acestă 
scriere a face ce am făcută, sciind din 
vechia’mi esperiinţă, câ în lume trâiescă 
doué sorori: D-şorele „Aprobarea“ şi 
„Desaprobarea“ ; unii plac pe una şi alţii 
pe alta; lasü şi eü pe fie-care a Iubi ce-I 
placey pentru câ : „De gustibus et colori- 
bus non disputandum . . .  Eü nu mé super 
de loc“ !—Acésta este Istoria „Aütobio- 
graphieî melle,“ dată ca omagiü publicului 
amatoriü de lectură.— Mulţumesc Prove- 
dinţei, câ mai nainie de a’mi da tributulü 
spre a părăsi acéstá lume de materia şi
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a trece în lumea nemurire!, am pututü 
ajunge de a’mi îndeplini dorinţa mea, pe 
care am urmărit’o în viăeţă.

Plăcerea de a munci în vieţâ, fără a 
trece prin ea ca o umbră ce dispare, ’m! 
a fost recompensată moralmente cu pri
sos, graqiă bărbaţilor celebri şi laborioşî, 
cari aü aflat în modestele melle lucrări 
litterare o tendinţă spre bine. Aceste re
compense morale m’aă încoragiat şi maî 
mult în aplecarea mea naturală de a lu
cra cât voiă fi viii.—

O distinsă onóre mi s’a făcut din par
tea Academie! regale „La Stella d’ Italia“ 
după promovarea mea la cel maî înalt 
grad academică, înlocuind în Consiliulă 
suprem internaţional pe al 78-lea Membru 
din ce! 100: pe decedatul General Ame- 
rico de Majo, prin dedicarea eruditei 
scrieri întitulată: „Sferza ed Amore“ (Bi
ciul şi Amórea) a Illustr. Seile Comm. 
Eaffaele Tarantelli, Preşedintele şi Fon
datorul acestei Academii regale.

Dedicaţiunea fu forte măgnlitore pen
tru modesta meapersonă, şi aşiă dori sâ 
merit qualitâţiie ce mi se atribue, pre 
cum urmeză :

„AL BENEMERITO PROFESSORE, CAVALIER 
ZACCARIA ANTINESCO, LETTERATO POÉTA E 
PEDAGOGISTA LODATISS1MO, ONORANDO CITTA- 
DINO E PATRIOTA RUMENO, SERENO ED IMPAREG" 
GIABILE AMICO, DI QUELLA GIÖVENTÜ VALOROSA 
NOBILE ED ENTUSIASTICA, E GRANDE FAUTORE 
DEL ROMANISMO, NELL’ AMOR D’ ITALIA, IN QUELLA 
FORTE TE RR A  DI TRAI ANO, QUESTE BREVI PAGINE 
PER LA EDUCAZIONE DEL CUORE, CON IMMENSO 
AFFETTQ DEDICO.

Raffaelle Tarantelli,

Pe altă pagină urmeză „Cenno biogra- 
ficfl (Biograpbia mea pe scurt),—Ga Motto 
al Operii este următorea devisă: „Cea 
mai frumosă forţa a sufletuhd este genero- 
şiifitea către inemicî! — Opera este îm
părţită în 2 părţi: I. Chi sprezza altri 
sprezza se stesso,— (Cine despreţuesce 
pe alţii se despreţuesce po sine.) şi are 
de Motto : Judecătorii imprcssiunéi la, 0- 
pera altuia,sunt tot-d'auna injuştî • cel mai 
reu viciu e acela, de a se crede einevu fără 
defecte.— IL Vizii e virtn— Invidia. (Vi- 
ţ'iuiile şi Virtutea— Invidia). — Motto:.

Furtunile viuetiî facil a ne simţi că sun- 
temü omeni. Viiutţa fără tempeste nu are 
bucurii. Fericit cel ce suffere, flind-că se 
înveţă pe sine mai bine a face să se bu
cure alţii, şi sâ apreţieze durerile celui a- 
semenea lui. —

Doctrina morală ce împrăştie citirea 
Preface! şi a textului Operei respecta
bilului meu dedicator, Comm. Raffaeli 
Tarantelli, este tot ce póte fi maî moral, 
maî evangelică, mai umanitar. Asemenea 
scrieri sănătose şi emoţionate ară pres
chimba faqia lumei şi ară face din ine- 
micî Amici, şi din Amici fraţi. De aceia 
dér în rugăciunea Duminicală începemă cu 
cuvintele; „ Tatăl nostru carele escî în ce
rturi sănţcscă-se numele téü! Noi singuri 
mărturisimă în rugăciunea ce trebue s’o 
facem, că el este Tatăl nostru şi noi fii 
acelui Tată bună, prin urmare, fraţi; şi 
ca copiii ai lui noi maî adăogâm : vPănea 
nostră cea din, tóté diliele dăne-o nouă as- 
tăfli / “ Adică cerem ca Elă,- ca Tată, sâ 
ne dea mijlóce de a ne putea hrăni. Dér, 
va iă ! cine se mai gândesce astăzi că 
avem un Tată în Ceriă, care conduce totul 
şi care este Provedinţa nostră a ómenilor?!

Bucuraţi-ve Atheiştiloră, pănă nu cade 
Ceriul preste voi!—

Preludiulă " vocilor de sus, <jice Jules 
Fagnant, sunt acelle voci necunoscute, 
etherice, sublime, care vorbescă cugetă
torului aicea josă, Visările nóstre, scrie
rile nóstre, traducţiunile secretelor nóstre 
cugetate, nu sunt de cât răspunsurile ce 
facem noi la aceste interlocutrice myste
riöse, care vorbescă în infinit.

De aicea provine titlul acestor cuge
tări concentrate numite Poesiă. Poesia, 
ver sub ce formă se presintă, nu este alt
ceva de cât întreţinerea perpetuă a vi- 
sătorîulul cu. Natura.

Immensitatea Creaţiuneî, perfecţiunea 
ne schimbată a Ordine! Universale ne facă 
a cugeta la Dumnezeă. Poetul nu este 
numai un Prophet, ci este un Creatoră.

Acésta se póte constata din o Poemă 
italiană sublimă, întitulată:: „Passato"' 
(Trecutul) a distinsului Poetă italian : 
Edmondo Dozin din Neapole, publicată
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i

în publicaţiunea mensuală „Religione e 
Patria “din Elorenza No. 9 din 17 Sep- 
temvre 1895, la pag. 106. —

Acesta Poesiă cu dedicaţiunea : Al Ru- 
ineno Poéta: Zaccaria Autinescu. Om- 
maggio d’ Aniicizia, o am priimit’o îm
preună cu următorea Diplomă din partea 
Preşedintelui general al Societăţii din 
Neapole: Unione Umanitaria Interna- 
zionale, împreună cu Insigniile acestei 
Uniuni, în formă de Cruce albă în câmp

smălţuit pe albastru, şi cu Crucea roşiă 
în mi di lo cii.

Amórea fraternă ce ne-o arată prea 
iubiţii noştri! fraţi Italieni în genere, şi 
în parte, scumpulü nostru confrate E. 
Dozin, ne obligă la profundă recunos- 
cinţă câte Cetatea, care a dat Neapole! 
pe un Stace, pe un Yico, pe un Giordano, 
pe un Salvator Rosa şi pe un Caraccioli, 
pentru distinsa Onóre ce ne-a făcut, şi 
pe care am dori de a o merita. —

Copia.

~  UNIONE UMANITARIA INTERNATIONALE.
L ’ Assemblea Generale dei Soci, nella seduta del 9 Giugno, proclamava 

MEMBRO DI ONORE Ib  CAV. PROF. ZACCARIA ANTINESCU, in virtu 
dei suoi alti meriţi umanitari.O figură jună 

înaripată cu o 
ramură de Laur 

în mână.
Dato a N apoli il 27 Giugno 1894

II Segretario II Presidente Generale
Silvestro Dragotti m. p. Edmondo Dozin m. p.

Inscritto al Libro d’ Oro, Col No. 11.

L. S.

Am mulţumită acestor fraţi d’un sânge 
pentru marea onóre ce-i facă modestei 
melle persóne, care încă nu a făcut des
tul ca sâ merite atâta iubire şi stimă din 
partea űiior frumósei Italiei.

In adeverii câ cum ijice. Sânta scrip
tură : „Nici un Profeţii nu este priimit 
în Patria sea“ . Am vedutü în Francia, 
Elveţia, Germania, în fine acolo, unde 
nu sunt Români, séü prea puţini, mai 
multă sinceritate şi consideraţiune pen
tru munca omului ca la noi. Probă câ 
în Italia nu am fost încă, şi ved ü atâta 
stimă şi Iubire numai pentru câ am fost 
în contact cu dânşii prin correspondenţă, 
pentru interesulă Patriei melle, nu însă 
pentru al meü particolar; câci preferii 
primul interes celui din urmă.

Nu am aspirat la Onoruri ; nu am voit 
sâ mă luptă cu paserile répitóre, numai 
şi numai ca sâ pot remânea cu ochii la 
locul loră. M’am mulţumită a remânea 
simplu muncitoriă în missiunea mea, ca 
Cetăţenă în Cetatea română.

Acestea în ceia ce mă privesce per
sonal.—

Ţerra ?
Atmosphera ţerrei nóstre e plină de 

politică. De la Vlădică pân’ la Opincă, 
toţi ne ocupâmă cu affacerile ţerrei, spe
ciali ne speciali; toţi punemă Patria la 
cale, unii conduşi de interes, alţii de ne
socotinţă şi prea puţini de adevératulu 
doră de ţ0rră ; Idealul naţional s’a stins 
ca o stea miraculosă în năorii timpurilor 
trecute.—Partidele aă principii vage, nu 
aducă nici o schimbare relelor, nu aă 
nici un Ecou în Opiniunea publică. A- 
legătoriul alege, Alesul face cum i con
vine lui mai bine în Parlament, şi ţârra 
cheltuesce şi sufferă; la ce sé póte, pune şi 
la mezat. Alegătorii se culcă după ce şî-aă 
dat votulă.—Amar nouă! Dór mai mult 
deplâng pe urmaşii noştri!. Scandale sus 
la Altariă ; imoralitate şi destrăbălare jos 
în popor ; iată modelul ce lăsâm de moş
tenire descendenţilor noştrii.

Viitoriul lor? —Acella nu se póte sei,

2 0 ,3 3 5 35
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de cât numai de Acéllá, care are Anii şi 
Secolil în Puterea Sea. —

RĂBDAREA Ş I . . . .  NU V0ESCÜ.. .  -
A fi bătrână, a fi bolnav §i singură, 

este totă ce póte fi mai trist, tot ce póte 
desgusta pe un Omă de viăeţâ.— Exis
tenţa materiala pentru viăeţă nu’mi lip
sea, —

Bătrânului i trebue ajutoriă; bolnavu
lui îngrijitoriă şi singuraticului o a două 
fiinţă, cu care să schimbe două vorbe, şi 
care sâ-î dea un păhar cu apă.

A  se lupta în acăstă lume cu aceste 
trei relle, trebue să aibî o mare dozâ de 
coragiă, o complectă speranţă în Prove- 
dinţă, o Magazia pentru răbdare şi o cons
tanţă, o perseverenţă, o artă, ca sâ <Jică 
aşîa, de a raţiona şi a te încoragia însoţi.

Singur! ..........aşîa mă aflam într’un
timpă şi luptam cu mine însumi şi cu 
tóté elementele ce constitueseă viăeţa 
unui om ă; şi eram în etate de 66 Ani.

Copiii, toţi împrăştiaţi în carierile lor 
bune, aă şi ei, grijile şi interesele lo r ; 
luptă şi ei pentru esistinţă.

Der am învinsă prin:

Ä B D A R E ,

(G
\Jy)ând afarâ geruesce,

Şi urîtul te muncesce
Stând în Casă condamnat,

Şi când Lola te reţine 
Şi la tine nimeni vine 

Numai e de îndurată.

Când toţi te abandonózá 
Şi nimeni vine sâ-ţi crefţă 

Ori Copilă, ori bun Amică ; 
Atunci îţi vine a crede

Câ toţi sunt orbi şi nu vede,
Câ lumea e un Nimică.

Atunci tu sâ fi cu minte,
Omule ! cu daruri sânte,

Lumea s’o despreţuesci;
Şi sâ erecţi câ tote ’n lume 

Nu’să decât numai un nume,
Şi numai tu esci, ce esci.

Câcî răbdarea te’ntăresce 
Şi mai mult îţi oţelesce 

Inima d’a suferi;
Fii cu ângerul téü tare

Câci în curând o schimbare 
In sortea ta s’a ’mplini! 

11 Nov. 1892.

NU V0ÍES0Ű.......

f u  voiescă în astâ viăeţă 
Sâ am tron şi sceptru tare,

Şi cu inima de ghiaţă
Sâ mă temă d’ assasinare.

Nu voiescă să fiă Ministru,
Mai cu semă-al ţărrei melle,

Care ’n rolul săă sinistru 
Sâ facă ţărrei belele.

Nu voiescă nici bogăţia,
Cam se face acţi în ţerră 

In ori-care prăvăliă,
Cu o dibăciă rară.

Nu voîesc sâ am palate,
Răsfăţat tot pe Sofale,

Şi’ncărcat tot de păcate,
Prin răpiri sâ facă parale.

Nu voiescă sâ fiă Orator
Sâ spună vorbe mari şi late,

Şi în faptă sâ fiă delatoră,
S’aruncă onórea la spate.

Nu voiescă nimic în lume,
Mă lipsescă d’ori-ce tesaură,

Nu voiă s’am un pătate nume 
Pentru munţi d’argint şi aură.

Dér ’n a mea singurătate 
Yoescă numai o fiinţă,

Una singură, ’n dreptate,
Şi cu buna ei credinţă.

Şi s’o pună în rondă cu stelle,
S’o admiră cu pietate,

S’o orneză cu floricelle
Cât timpă ânima ’mi va bate.

Ploescî 1898, Noembre. A ntigone.
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KEÜMATISMÜL MEŰ!
Boia mea de Reămatism,—care a durat 

preste doui Ani, a câreîa vindecare am 
căutat’o 3 Ani la Băile de la Câmpina; 
3 Ani la Pucíósa; 3 Ani la Mehadia §i 
3 Ani la Slănic (Prahova), şi care m’a 
ţinut în patü pironit 1 1  luni, şi care m’a 
făcut sâ-mi confecţionez,—pentru caşul 
cel mai reă—o perechiă de cârji, la care 
putém fi condamnat a le purta; — Boia 
mea, 4 i°u, care acumü este în ultimulü 
Stadiü de a mé abandona, manifestându- 
se fâră putere, ca un semn ce rămâne pe 
corpul omului unde a fost o rană ; ’mî-a 
dat ocasiune de a cunósce, cât póte preţui 
o visită a unui Amicii, a unei Amice, la 
un sufferind, ca consolator, ca încoragîator 
în a suferi, după cum fjice S-ta Scriptură: 
„Cel ce va rabda până în fine, acela se va 
mântui“.

Visitele şi încoragiârile Amiciloră şi 
Cunoscuţilor ’mî-a amintit doctrina evan- 
gelică, cu care s’aü conformat Amicii mei, 
care <lice : „Pe cel bolnav a ’lü cerceta“ 
eraű un balsam vindecătorii!; speranţa 
în D-(Jefi şi cercetarea Amiciíorü ’mi a 
ugiurat durerile, care a contribuit mult 
la ameliorarea sănătăţii melle. —

Un mare cugetătorii! modern, D-lă W. 
Busnach, (pce : Decă voesei a cunósce 
gradul de aft’ecţiune al prietinilor . . .  
să fii bolnav în'patii în timp de doui 
Ani." —

Următorele persóne nu a lăsat sâ trecă 
acest termin, dovadă despre frumósele 
D-lor simţimente de Amiciă şi compă
timire, visitându-mă de câte ori s’a putut 
înlesni, pentru care le voii! fi recunos
cător în totă viăăţa mea :

D-nele Zinca I. Pantazi; Ecaterina Popescu; 
Maria Apostolescu-Vallénu; Elena Negulescu; 
Sultana Predescu; Ecaterina D. Sfetescu ; Anica 
Tupuslâă; Maria P. Apostolescu ; Lina Sfetescu; 
Mariuţa Dobrescu; D-ş0ra Efrosina Ionescu.

D-nií Iliâ Ionescu, Off. poştal; Iosif Ionescu 
senior, Prof. pens.; Toma Popescu, Offic. c. f. r. 
Ión G. Stroîescu, Casier Soc. Cooperativă; I. I. 
Romanescu, Prof. Onorific; Radu Stanian, De
putat ; Ión G. Alecsiu, Proprietar; Teodor Ión, 
Proprietar; George Radovicî, Proprietar; Ión

Eliad, Profesor; Michail I. Georgescu, Profesor- 
Pensionar; Const. Jenesen, Senator; Nicolae 
Crapellianu, Direct.-Lyceuluî; Alecu Târgşorânu 
Comerciant ; Iorgu Târgşorenu, idem ; Preotul 
Russe Mateîescu, sf. George vechiü; Basil. To- 
marovénu, Prof.-Pensionar ; Nie. Dimu, Impie
gat Off.-Poştal; D-1Ű Parascheva, Rentier ; Ión 
Dimitrescu-Agraru, Prof.-Lyceal; N. Lăzărescu, 
idem ; A. Şiuluţ-Cârpinişlanu, idem; Preot. Ghiţâ 
Dimitrescu Sub-Protoiereü, sf. George vechiü; 
Preot Basile Mânescu, idem; Butaşiu Prof. de 
Gymnastică; Stefan Frăsinenu, Institutor ; Di- 
mitrie Ionescu, Corn.

Cu atât mai mult mé simtü détoriü a 
mulţumi Amicilor D-nu Uiă Ionescu, Iosif 
Ionescu senior şi Toma Popescu, cari 
mai în fie-care săptămână o-dată, mă vi- 
sitaü regulat, demonstrându-mî prin a- 
căsta cea mai leală affecţiune. Recunos- 
cinţa mea profundă şi eternă tuturorü 
acestor I)-nî şi D-ne, cari, ca şi Sama- 
riténul din Evangelie, nu a trecută pe 
lângă sufferind, ci a pusă balsam vinde- 
cătoriă pe rana deschisă, a câruîa valóro 
nu se póte compara cu tóté bogăţiile 
lumii.

Onóre şi recunoscinţa lor!

^ .E C U N O S C IN Ţ A  UNEI j3 A B E .

I.

§ése Ani d’atuncea, ’nainíe de Ajunö,
Un gerü greü sâ lăsase, ca Iarna la CrăclunU,

Pe prispa unei case departe isolată,
Lângă un braţft de lemne véíjuiü o mică fata.

— „ Ce fa c i  aici f e t i c 'o f  Am întrebat’o eű ;
— nBunica e în  casă, de f r ig  plânge mereu,

nE  bolnavă Bunica şi n'are nici o pane,
„ Gâcî toţi o aă  td ta t'o : Crăciunul e ca mâne.“

nDe-alaltă erî in casă, eü fo c ă  nu ?• am făcu t,
Căci ca sâ 'şi ia şi lemne parale n 'a  a vu t;

Si celle de p e  prispă  pe mâne le păstreză,
Cd este o $i mare ce lumea o serbdză.“

Atunci intraiü în casă şi m’am cutremurat 
De marea sărăciă ce sta jăcend în patü.

O figură sbărcită sub nisce rupte ţole 
Gemea fâră putere slăbită şi de bólé.

Cu buza tremurândă încetă m’a întrebat:
Câ ce cautü eü la dânsa pe gerul â’st turbat ?

Şi fâră a-i răspunde i-am dat lei doî-spre*4ece,
Şi un părâă de lacreml sta ochii sâ-i înnece.
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~-r.De unde 'sű banii ăştia ? plăngend aşia ’mí-a disü: 
— E l  Dumnezeu prea-Bunul prin  mine ’iî-a trimis„.

— D ér cine esci, Creştinei* mS întreba sirmana,
Şi eü plecaíü pe uşîă lăsând pe patö pomana. —

In drumul meü mai multe căsciore am visitat,
In care săracia prea tare s’a ’ncuíbatü.

Dér meritul nu este l’acâstă-ajutorinţă
De cât a lumii, care ’mî veni la Conferinţă.— *)

II

In diminâţa dilei, atunci la Anul noü,
Când lumea îşi trimite atunci câte-un cadoü.

Intra la mine ’n casâ cu paşi lini o bătrână 
Ce sub o basma albă ţinea ceva în mână.

„L a  mulţi A n i!*  dise Baba cu glasul obosit;
„Am  cercetat prin  lume şi iată te-am gă sit;

Si-acuma eü venit^am la Dumneata îndată.
Căci pentru fa p ta  ’ ţi bună nu pot să fiu  ingrată.“

Şi ’ntinse slaba-T mâna ţinând un orzişîor 
P ’o mică farfuriă, frumos şi rotungior.

„ Primesce“ <Jise Baba“ ca o recunoscinţă,
C a i  ajutat la vreme a mea slabă f i i n f ă f i -------

De §ése Ani de 4H© în diüa d’ Anul noü,
Nu mi-a lipsit vr’o dată preţiosul ei cadoü ;

Şi ’n ţotă săptămâna mă visita o-dată.
Când Sâmbăta sosesce ea nu e refusată.

De câte ori sosesce bagü mâna ’n buzunarü 
Şi după obiceiu’mi i daü al ei dinarü;

Şi simfü în al meü suflet o mare mulţumire,
Aştept cu nerâbdare modesta ei venire.

III

Ca şi ’n trecutü şi’n á’stü Anü, în <|iüa d’ Anul noü 
O aşteptam sâ vie cu mândrul ei cadoü ;

O-aştept o <ţi şi două şi ea încă nu vine,
Eü am intratü la gânduri câ n’audü păsuri line.

O Sâmbătă trecuse şi nu o am vS<ţut
Ca să mé visiteze ’şi acumü ca în trecutü;

Atunci plecaîu la densa ca sâ i făcu surprisă,
Dér prispa era golă şi uşla casii ’nchisă.

Aflaiü câ’n mâna-I slabă plecase c’un gätejü 
Cu trei dille ’nainte găsindu-şî ea prilejü

Sâ plece într’o térra de ea necunoscută,
Acolo unde omulü îşi are vocea mută.

Acolo unde n’are mai mult a suferi 
De fóme şi de geruri, ci a întineri,

Intr’altă lume, unde de locü nu e durere 
Ci o viüétá-eterná, dupé a mea părere.

* * *
Va trece multă vreme şi fâră a uita

Deprins cu biata Babă de a o aştepta ; —
Dér . . .  ea s’a dusü în ceriuri, acolo nu-î uitare 

D’a milui bogatul p’acela care n’are. —
9 Ianuarie, 1891. Z . A .

*) Conferinţa ţinută de mine în folosul săracilor.

X X X I I I
La Nunta de Argint a Suveranilor Româ
niei.— Doué edificiuri măreţe de cultură: 
„Scóla Secundară de fete“ şi „Noul Lyceü“ 
de pe Bulevard— Unus Animus intribus 
Corporibus.—Păşoanil.—Căldura şi . .  Ră- 
corllla. — Inocenţa ş i . . .  Viciul.— Musele 

Române. —

lu ocasiunea pilléi fericite a „Nunţii 
(Şi»de Argint“ a MM. LL. aügustei pe

rechi Regale, am adus Omagiul meii prin 
strophele urmátóre :

Suveranilor României
MM. LL. CAROL I. SI REGINEÍ ELISABETHA.

j ^ A  U N T A  D E  y ^ R G I N T .

-f'',
JjjJ upé legile natúréi

Omul trăind î'şi serbeză
Trtî Nun fi în usul lumesc:

Prima Nuntă-î Cununia,
Când douî Juni cu mult’ Amare 

Pe viueţă sé unesc.

Cea d’a doita-î fericire:
Când viüéta-i cu iubire,

Nuntă d’ Argint o numesc;
Iar a treia—e de Aur:

A ’sta-i culmea fericiră,
Apogeul omenesc. —

Suverani ai României!
Doué Nunţi cu fericire

A ’Şi trecură ca un vis; —
La a treia — Provedinţa 

Sâ V’ ajute a ajunge,
Ve ureză cel Subscris! —

Ploiesci. A n tin e scu .

La °l 17 Nov. 1894 am priimit din par
tea D-lui Louis Basset, Secretariul M. S. 
Regelui, următorele ronduri:

Iubite Domnule Antinescu !
Versurile prin care aţi adus un Omagiu 

atât de frumos, Aügustei perechi Regale a 
României, cu ocasia Nunţeî de Argint, a ti 
fost priimite cu bucuria de Maiestăţile Lor.
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Sunt însărcinat sâ vă arăt înaltele Lor 
mulţumiri pentru acesta atenţiune a D-v. 
şi profit de acésta împrejurare, spre a 
Ve reínnoüi, Iubite Domnule Antinescu, 
încredinţarea prea osebitei melle consi- 
deraţiuni.

Basset m. p.

Mi se bucură sufletul acum, când am 
intrat în al 70-lea Anü al viăeţii, gi véd, 
câ Oraşlul Ploîesci în care m’am stabilit 
cu lamilia mea încă din Anul 1849, şi 
mi-am împliniţii missiunea consciinţios 
neîntrerupt pănă astăzi, merge progres- 
sând gi înflorind, véqlénd cu ochii.

Şi îndoiiită ’mi este bucuria sufletăscă, 
când sciü, câ în acest timp, mai mult de 
o jumătate de secol, am luat parte activă 
la tote acţiunile sociale gi politice, con
lucrând gi eu, ca Cetăţen gi Professor, pe 
cât ’mî a fost possibil, ne lăsând nici o 
ocasiune, în care sâ nu mé migcü, la pros- 
perarea Oragiului, gi a populaţiuneî Plo- 
escene, prin urmare, gi a viitorilorü Plo- 
esceni.

Am suportat gi bune şi rele în viăeţă, 
precum s’a vă<Jut la începutultî acestei 
Opere, câci acesta este destinul Omului 
pe pământ; — dér nu ’mi a lipsit cora- 
gîul având consciinţa liniscită; am con
lucrat cu scumpii mei Collegi Professori 
contimporani, pentru luminarea poporu
lui, gi am albit cu déng i pe Cathedra, 
fără gîovăire; gi spre a nu repeta pa
gini din trecutulu Şcolelor nóstre din 
Ploiescî, gi a se vedea, cât de animată 
era tot d’auna Corpul profesoral de o- 
dinioră pentru progresul tinerimei stú
diósé Urbane gi rurale, menţionez numai. 
din acéstá Operă Capit. X  de la pag. 21 
— 37. Capit. X II de la pag. 41, înainte, 
şi Cap. X III de la pag. 49—56, dovedind 
printr’acésta, cât póte omul, când voesce.—

Acestea în eeia-ce privesce partea in
structivă gi culturală a Oragiului nostru.—

Astătjl când védü înfrumuseţându-se 
Oragiul cu edificiuri după stilai noü ar- 
chitectonic, atât ca edificiuri publice cât 
gi particolare, gi mai cu semă, templuri 
de Invăţiăment pentru tinerimea stúdiósa 
Ploiescenă gi Prahovéná, ânima ’mi saltă 
de bucuriă, profetisând asupra acestei

Urbe, câ, are sâ devia prin dragostea gi 
voinţa generală, o Athenă a Regiunilor 
muntóse ale Prahovei gi alle Telégenuluí.

Dme edificiuri măreţe s’a făcută în
| Oragiă în timpul cât am fost convales

cent, la alle cârora solemnităţi ânima mea 
palpita cu violinţă, teméndu-mé a nu 
putea participa, ca tot d’auna, spre mul
ţumirea mea sufletescă.

Acestea sunt: „Şcola Secundară de frteu 
gi „Noul Lyceü“ de pe Bulevardul Inde- 
pendinţei, ce este încă astăcjî în lucrare.

Despre aceste două monumente cultu
rale vniă sâ vorbescă acumă:

încă de la înfiinţarea Şcolei Secundare 
de fete de eâtre Secţiunea de Prahova 
în Anul 1874, s’a simţit lipsa unui local 
ad-hoo, din caăsa mulţime! Elevelor, dór 
lipséü miţblorele.—Tocmai în Anul 1884 
în Raportul general, I)-lă C. Jennescu at- 
trasse atenţiunea Societăţii pentru clă
direa unui local anume, de gi mújilócele 
lipséu, dér speranţa câ începând Socie
tatea o asemenea întreprindere, sprijinul 
cetăţenilor gi al autorităţilor constituite 
nu va lipsi ,<jisse D-lă Jenescu, gi D-sea 
fu prophet. După cumpărarea de mai na- 
inte a locu'uî de la D-lă Porumboiă cu 
4000 lei şi cel de la D-lu Geanopoi cu 
10,000 lei, s’a decis Clădirea, gi s’a în
fiinţat o Loteriă aprobată de Ministeriă. 
Raportul Commisiunei Loteriei semnat 
de D-nií I. I. Romanescu, I. P. Eliade 
gi George Sfetescu, arata, câ Loteria, după 
aquitarea căgtigătoriloră gi după plata 
cheltuielelor a produsă Societăţii profit 
nett, suma de lei 21,336 bani 86 , din des
facerea billetelor; din donaţiunea D. G. 
Gr. Cantacuzino de 5000 Lei gi din dona- 
ţiuni de la differite persóne.

I Pe lângă acesta sumă se mai adaogă 
şi cea de 5000 Lei, lăsaţi prin Testament, 
de repausatulă George San-Marin, după 
cum a fost încunosciinţatâ Societatea de 
D-nu C. 1. Stoicescu, executorulă testa
mentar.

Societatea apoi însărcinâ pe D-lă Je
nescu ca sâ intervină la Minister, ca Gu
vernul sâ clădescâ Şcola după un plan 
anumit de Societate, gi sâ-î pună la dis- 
posiţiă locul cumpărat gi sumele ce po
sedă. Ministeriul comunică Societăţii câ
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s’a prevédut o subvenţiune de 15000 Leî 
ca ajutoríü Societăţii, puindu-se la dis- 
posiţiune îndată ce Societatea va începe 
clădirea localului.

Pentru începerea Clădire! s’a însărci
nată o comissiune, compusă de DD-nii 
Oeorge Badovici, Ghiţă Ionescu, C. Jenescu, 
I. I  Bomanescu, gi G. Sfetescu, împreună 
cu Arcliitectul I. N. Socolescu.

Punerea petrei fundamentale s’a făcut 
la 9 Septembre 1890, fiind faciă D-nu 
Th. Bossetti, Ministrul ad interim al în- 
veţîămentului, care în Discursul séü lăuda 
Activitatea Secţiune! de Prahova. După 
ce s’a terminat de rogiă, Societatea ne 
mai avénd mirjiloce, a dat Ministerului 
cu Acte, localul clădit ca sâ ’lă termine 
cu următorele obligaţiuni din partea Sta
tului : „Localul va fi pururea în Serviciul 
Instrucţiunei superióre a fetelor şi sâ porte 
numirea de : „fondai de Societatea p. înv. 
popor. Bomân, Secţiunea de Prahova“ .

S’a terminat clădirea în Anul 1893, şi 
s’a inaăgurat în (jiua de l-iu luniă, a- 
celaşi Ană.

Astăzi Şcola secundară de fete func- 
ţioneză în localul seă propriă. —

NOÜL LY0EÜ DE PE BULE7ARD.

La 11 luniă 1895 a avut loc punerea 
petrei fundamentale a noului Lyceă în 
Ploiesci, făcut cu cheltuiala Guvernului, 
pe loculă cumpărată lângă Biserica Sf. 
George vechiă de către Consiliul comu
nal gi cel judeţen de Prahova, care va 
costa preste o jumătate Million Lei.

După terminarea serviciului religios, 
D-nu Nicolae CrapeUiano, Directorul Ly- 
ceuluî, a rostit un interessantă Discurs, 
după care a vorbit apoi D-lă Primariă 
Constantin Jenescu printr’un Discurs mult 
migcătoriă, la care a răspuns D-lă Mi
nistru al Cultelor gi Instrucţiunei publice, 
Tache Ionescu, printr’o scurtă dér elegantă 
alocuţiune.

Pe Bulevard înaintea localului de edi
ficat Lyceul, fu improvisat ună frumos 
gi imposant Cort cu câte-va estrade. Era 
o mulţime imensă din populaţiunea Ora- 
giului, în haine de Sărbâtore (fiind Du
minecă) care asculta cu interes Hymnul 
cântat de Chorul vocal al Primăriei, gi

după ce s’a subscris de cei presinţi Do
cumentul scris pe Pergament, şi s’a aşe
zat în temelia Lyceului, solemnitatea s’a. 
terminat gi toţi invitaţii aă plecat spre 
vasta sală a Theatruiuí la Grand-Hotel, 
unde se preparasse de Corpulă didactic 
gi Primăria un banchet monstru, la care, 
după invitaţiunea ce mi s’a făcută, am 
participat gi eă.

Fiind questiune de luminarea poporu
lui Ploíescén, putem sâ lipsesc eă,—de 
gi eram încă convalescent—de la acestă 
serbare preparatóre pentru viitoriul fiilor 
iubiţilor mei Ploiescenî ?

Mi-aducă aminte, câ în Anul 1865 am 
luat parte activă la punerea temeliei ve
chiului Gymnasiă „ Petru şi Paida, (Vetji 
Pag. 32) şi mî-am c]is: „Cumii nu aşîii 
gusta şi astădi din acéstá bucuria sufletéscá, 
precumü am gustat înainte de 30 Ani, când 
de pe movilele dintre şianţurile temeliei ve
chiului Gymnasiü am recitit Oda ocasionalâ, 
tipărită în foi volante tricolore, şi distri
buită publicului asistent, care scrisă pe per
gament, compuse de mine, atât a Odei cât 
şi a Documentului, şi închise ermeticesce 
într’o buteliă pusă între doué petre în te
melia Gimnasiidui? Sar putea una ca a- 
césta ? !  —

Atunci eram în etate de 39 gi astăzi 
de 69 Ani, gi ’mî-am repetat: cumü nu 
aş iu profita şi de acéstá ocasiune spre a 
putea scrie în Capitalulü viűefei melle asis
tarea la doué puneri de temelii la doué tem
ple alle Minerveí, care se înalţă spre lu
minarea ţinerimei stúdiósé, fii ai prea iubi
ţilor meî Ploesceni, şi la care amil conlucrai 
spre instruirea lor ca Professor de la Anid 
.1855 până la 1890 şi pe cari, î-am iubit 
ca pe însuşi copiii mei ? —

Banchetul a fost vesel; musica Regi
mentului Prahova a executat mai multe 
Arii frumóse.

Locurile la masă eraă notate personal, 
pe care era imprimate gi următorele a- 
limente gustuóse.

Menu.
Ţuică, Mezeluri—Maioneză de cegă— Vol- 

au-vent-financere— Friptură de muşchiu—
Friptură depuiă. Salate------ Brânzeturi—
Fructe—Charlotte,—Cafea cu Cognacă — 
Vin — Champagne.
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Toastele se deschise cu acela al D-luî 
Ministru Tache Ionescu pentru Rege, şi 
apoi pentru Cerşetorul Oraşiuluî D. Pri- 
mariű Const. Jenesen. Apoi Primarîulă 
pentru Ministru Instrucţiuneî publice, Tache 
Ionescu.

Prefectul Luca Elefterescu pentru cor
pul didactică; Archiereul Nifon Ploescénul 
pentru Mitropolitul, care era absent. N. 
Crapellîanu Directorulü Lyceuluî, mulţu- 
mesce Ministrului din partea corpului 
professoral pentru îmbunătăţirile aduse 
Şcoleî. D. Christu Negoescu pentru D. Do- 
brescu Architectul Ministrului, care conduce 
lucrările Lyceuluî. D. Colonel Leon,pentru

Regele şi corpul didacticii cu corpid ofiţi- 
rescă, care se conlucreze spre educarea 
şi întărirea Naţiune!. Apoi Ministru pen
tru Armata română. 1. Cogalnicénu, preşe
dintele Camerei de Oomerciă pentru Mi
nistru Instrucţiuneî. D. D. A. Theodor din 
partea Professorilor celoră tineri, ridică 
un toastă pentru vechii Professorî, la care 
1). Ministru răspunde şi încheia seria toas
turilor, care făcu un bine, căci Şiampa- 
nia nu lăsa nimică de dorit în deliciosi- 
tatea şi spiritualitatea sea.

Decă nu se încheia seria Toasteloră, 
era să recitez şi eă următorîul Toastă.

T 0 A S T Ű
Jfrei Decenii sunt trecute de când nouă Muse belle 

De pe Parnasü descinseră să asiste la Ploiescî,
La clădirea unui Templu, Loră—în timpuri mult mai grelle— 

Şi săltau de bucuriă animile romănesd.

Intre şîanţuri, p ’o movilă, îmi aduc bine-aminte,
Spunémü lumii asistente că Musele aii venit,

Ca s’admire vechiul Istru, şi străbunele morminte,
Să ridice naţiunea, sus, la scopul cel dorită.

Să conducă pe junime la thesaurul sciinţeî,
Sâ-i arate ce-î onbrea şi amdrea între fraţi ;

Sâ-i î.ndemne-aşi iubi ţerra, după vocea Consciinţiî,
Şi s’adaoge Europei mulţi Eroi şi mecenaţi.

Şi că din Templu eşi-vor fiii lor demni de măndriă,
Ce-or deveni Michai, Ştefani, Miră, Canini şi fraţi Buzesci;

Vorn eşi Caruri şi Lincolnt, Vaşingtoni de Romaniă, 
Oconnelî ’şî-Eroî ca Manta, Garibaldi, Calomfiresci. —

Şi dupé un quart de secolü Ploîesceniî îubilară,
Căci fu rodnică labörea sacerdoţilor zeloşi,

Cari şi-astâ4î cu arddre, cu o sîrguinţâ rară 
Cu peml albit pe frunte, ei continuă voioşi. —

Mai pe urmă, un alt Templu, pentru fiicele române 
Să’nalţă, căci Ploescenii, ei lumána o dorescü;

Tot acele nouă Muse oferiră sânta pane 
A sciinţii şî-a lumineî, pentru némul römänescü —

Aţi véfiut mai adinéuri cum sbivrau preste movile 
Tot acele noue Muse care iară-şi aü venit,

Acum dup’un quart de secolü, dupé trei-ded Ani de dile 
Să asiste la alt Templu, mai măreţii d’a fi clădit.
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Din Olympü se pogorîră, şi eile ne procurară
De la peî, Nectarul dulce pentru noi cei adunaţi, 

Şi ne’nvită cu ambre să gustăm toţi din pahară 
Divintd liquidă cu spume ca să nrămă animaţi;

Să tráiéscá Romania şi Români din orî-ce parte!
Să tráiéscá Suveranii şi Comuna’n prosperârî!

Sâ tráiéscá Ploîesceniî, de progressii să aibă parte,
Şi Judeţul, sá’nfloréseá dup’alle nóstre Urări!

La 3 ore postmeridiane Banquetul fu 
terminat. —

Lyceul Noű, se ridică majestos pe Bu
levard. şi exteriorul este încărcat cu or
namente şi embleme, cu tot ce are Ar- 
chitectura mai distins, agîa eâ va deveni 
unii Edificiu-Modelă şi o mare podobă 
pentru oraşîă, graţia D-lui Dobrescu Ar- 
chitectul Ministerîului, care merită totă 
lauda.

UNUS ANIMUS IN TEIBUS COEPOEIBUS.
(Un snfletă în trei corpuri)

Acésta ne fu devisa a trei Dascăli : 
Michaü I. Georgescu, Basiliü Drăgoşescu 
şi Eü, în timpă de 25 Ani, cât am löst 
Professor! la Şcoia de băeţi No. 1, din 
Ploîescî, cu începere de Ia 1 Maiă 1860, 
când am fost permutată de la Şcoia de 
fete (acum Şcoia de fete No. 1 ). —Basiliü 
Drăgoşescu încetă din viueţă în Anulă 
1886 Oct. Michail I  Georgescu la 20 No
vembre 1894.

Mórtea cestui din urmă mé mişcă atât 
de multă ca şi a lui Basiliü Drăgoşescu; 
căci ambele caşuri aă fost pe neaştep
tate, de şi ambii eraă înaini aţi în etate, 
dér sănătoşi.

La mórtea celui dintâiă eă fiind să
nătos, i-am tinut două Discursuri fune
bre ; la mórtea celui din urmă eram bol
nav, şi nu speram a putea face un Dis
curs măcar ; cu tóté acestea, cooperarea 
împreună la Şcolă în timpă de un quart 
de secol; simţimentul de iubire şi colle- 
gialitate ’mî dete forţa neceseră de a’mi 
împlini şi către al doăilea Collég o dé- 
toriă sacră şi fraternă, ţinend un Discurs 
funebru în Biserica Sf. George vechiă 
din Plcîesci, unde se săvîrşi serviciulă 
religiosă, de unde apoi plecă Cortegiul

J măreţ; la Cimitirulă „V iişbrau, fiind ună I timpă frumos, pe când osemintele lui B. 
Drăgoşescu fură îngropate la Cimitirulă 
„R u d u —

Nu sciă positiv Biografia fostului meu 
colegă Drăgoşescu, de cât numai atâta, 
câ a fost născut în Mediaşîă .(Transilva
niii) a venit in Romani a, a deschis o 
şcolă particulară la Vălenii de munte, de 
unde fu apoi permutat în Ploîescî la şcoia 
No. 1 de băeţi până la moartea sea. Era 
un bună Professor, vorbea bine limba 
latină studiind în Blajă clasele gymna
siale. Era un bună sociă şi tată de fa- 
miliă.—

Să reviă acum la înmormântarea lui 
M. I  Georgescu, a doăa fiinţă din triada 
nostră professorală.

A reproduce aici tot Discursul, nu’mî 
permite spaciulă; el a fost publicat în 
„Democratul“ din 15 Decembre 1894 
No. 1113. — Voîă face un extract din- 
tr’énsul:

Am vorbit despre viăeţa umană; des
pre destinul genului umană şi despre 
fericirea de pe păment care nu există, 
şi câ cine voesce a o poseda, o găsesce 
în Ceriă.

Am ajuns apoi la Biograpbiá. Mihail 
1. Georgescu, fu născut în Anul 1821 în 

. Cerneţă, judeţul Mehedinţi; totă viăeţa 
pe păment î-a fost de 73 Ani. A stu
diat în Lyceul sf. Sava în Bucuresci, şi 
fu numit Professor în Tergu-Jiuluî în A- 
nul 1844. In 1848 a fost propagandist 

. şi locuitoră al penitenciarului Văcăreşti 
6 luni. La 1852 fu numit Professor în 
Ploesci, se stabili aici, se căsători, cu o 
nobilă viţă din patriarchala familiă Stoi- 
cescu; avu 2  fii şi două fiice, viăeţa în 
familiă a fost cea mai liniscită.
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A fost Director la Şcola de băeţi No. 1 
36 Ani, şi al Gymnasiului până la în
fiinţarea edificiului. A avută mai multe 
însărcinări onorifice în folosul comun; fu 
şi Deputată în Cameră într’o Sessiune, 
şi era Cavaleriă al „Coronei României.

Conclusiunea Discursului meă fu ur- 
mătorea:

„Alai amü o detona de împlinit, iubiţi 
Auditori, către fericitul Michail I. Geor- 
gescu:

„Doue-dţecî şi cinci Ani am funcţionat 
nedespărţiţi împreună cu Amicid meü de
cedat ca Professor la Şcola de băeţi No, 1, 
şi cu neuitatul fost Collég al nostru B. Dră- 
goşescu : lut.ru rară în sfera şcolară, fiind 
toţi-treî mai de aceiaşi etate, de aceiaşi 
constituţiune.

Ne formassem într’o Triadă sinceră, şi 
ne luasem devisa : „Unus Ani mus in tri-
bus Corporibus“. Acestâ devisă am con
servat’o cu sănţeniă îvtr’un quart de secolü, 
până când ne-am despărţit de la missiunea 
ndstră de Professorî: unul prin morte, altul 
prin dimissiune. —

Mtdţî discutau acéstá devisă a nostră, 
dâcă este posibilă a locui un suflet în trei 
Corpuri, şi tot d’auna ne silémü a convinge 
pe discutantî, câ : sufletul fiind esenţă di
vină, adică : Amóre, Sinceritate şi Mo
rală, se pbte comunica nu numai în trei 
corpuri viăi, dér în dţeci de mii de corpuri, 
numai voinţă sâ fiă! —

„A fost datü mie, iubiţi Auditori, ca celui 
mai tinérü din Triadă, sâ supraviăeţuescu 
pe scumpii mei Amici şi Collegî, spre a le 
face Panegiricul la încetarea lor din viăeţă, 
lorii, cu cari formamu Triada frăţâscă şi 
Collegială, al cărui suflet era fericitul Geor- 
gescu, pe care ’lü răpi mórtea în urma unei 
scurte maladii, şi pe care ’lü regretâmă as- 
tădji cu toţii.

Fiă-î térréna uşioră şi memoria bine-cu- 
ventată! “

Acesta fu cel din urmă Discurs fune
bru din Anul 1894.

De când m’am stabilit în Ploescî în 
Anul 1849, am ţinut mai multe Discur
suri, atât ocasionale, solemne, cât şi fu
nebre ; eă devenissem Predicatorul mai

al tuturor ocasiunilor solemne şi al îd -  
morméntáriior. Tóté Discursurile sunt o- 
riginale şi concepute după împrejurări, şi 
nici o-dată copiate după celle precedente, 
alle câror concepte le possedă în numeră 
de preste 300, uneie manuscrise, altele im
primate.—

In véra acestui Ană 1895 m’am hotărît 
de a nu mai visita nici o staţiune bal
neară (de şi în Anul precedent am fost 
la Bâile Pucîosa, judeţulă Dâmboviţa,) 
fiind câ 12 Ani de a rondul am visitat 
Câinpina, Pucîosa, Mehadia (Banat) şi 
(Slănicul) Prahova) şi Reumatismul meă 
de şi pare a mé fi abandonat, dér ună 
„Ischia“ seă, „o Nevralgiä“ la şîoldurî 
şi la mifjllocă tot mé băntuie puţină.

Totuşi însă, ca sâ mai schimb aerul, 
şi ca sâ mai lesă din Ploîescî, m’am decis 
a merge la Pâşcanî, preste Milcov, spre 
a visita pe fiul meă Alexandru, Impiegat 
la Ate herulă Câiior ferate române, şi a 
vedea şi pe mica Nepoţică Didica în e- 
tate de un Ană şi jumătate, cum şi pe 
noăile mele rude prin alianţă de acolo.

Căldurile din Iuliă fiind prea mari şi 
plecând cu trenulă în (jiua de 16 Iuliă 
la 9 V2 ore antemeridiane am ajuns sera 
la 8 1/, ore.

Am stat 6 chile, unde am petrecut forte 
bine ca în famiiiă; dér cât am stat acolo 
nu a ploăat şi doremă de răcorea de la 
Buşteni de care ’mi aminteză cu dor la 
privirea Munţilor, mai cu sémá a Carai- 
manuluî, pe care ’lă visitam mai în toţi 
Anii cu o ardentă plăcere.

In arşiţa Păşcanilor am compus urmă- 
tórea Poesiă:

C ă l d u r a  ş i  . ' . .  ^ . ă c o r e l l a .

in Şiret la Caraîman 
Câtă e drumul de întins. 

N’am găsit nici un duşman, 
De cât aerul aprins.

Peptulü meă a suferit 
Călduri mari a respira; 

O răcore am dorită 
Unde-va de a afla.

20,395 86
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Peptu’mí şî-afii ’mí arde mereu 
De dorinţa d’a găsi 

Umbră sufletului meu,
Abundent a’lü răcori.

Numai lângă Caraiman 
Cu plăcere am gustat 

Mai în fle-care Anü
Un deliciu neuitat. — —

Fi-voiü őre fericit,
Caraimane, sâ trăiescii,

Sub pólele ’ţî de granit
Şi-âstă Anü sâ mé récorescű ? !

Şi acum de bucuria
Ce se facă numai scie,

Câ fluturul a’nviüétü,
Sufletul şi-a uşiurat.

* * *
Dec’o gentilă fiinţă 

In simpla ei inocinţă 
O Insectă-a regretat 

Câci vifieţa i-a luat;

Óre de ce Criminalul
Brută, întocmai c’ animalul 

Sălbaticii, face omorű,
Ne avénd de omfi Amorfi?

Păşcani, Iulifi 1895. Antineseu.

Stândii în Balcon spre seră cu copiii 
mei, gi pe când privémü spre malurile 
Şiretului, iată ce se petrecea jos în curte 
pe iarbă verde, care ’mi dete ocasiune 
de a compune ce urmeză:

Jn o c e n ţ a  ş i  . . .  y i c i U L .

JJţ̂ Jângă un micii Oleandru 
Crescut ca un Copilandru,

Sta Didica cu-o nuia
In mână ca cu-o vergea.

Sâ jócá şi iérba bate,
(fi d’un Anii şi jumătate) 

Şi-atinge p’un fluturaşifi,
Rî4end ca un ângeraşiii.

Ea ochii ’n süsü i ridică
Spre balcon, şi-ar vrea sâ 4ică 

Părinţilor ce-o privéű:
„Vedeţi ce faeü efi când vréü?!“

Dér véd énd câ nu mai sbórá 
Pluturaşiu-a dofia-oră,

Ea se puse greii pe plânsu 
C’un suspin în pept restrâns.

Mama ei la ea descinde
Şi-un alt fluturaşifi i prinde,

Ea acum s’a consolat
Vé4énd c’altul a sburat.

De ce ambiţiuni relle 
I provocă la resbelle 

Pe Puternicii impii,
Ucigând sute şi mii?

Şi-unii şi-alţi n’afi consciinţă,
Nici respect de Provedinţă,

Care omului a daţii
Viűétá lungă de luptatfi.

*  *  *

Opresce-te, orafi rapace,
Şi ’ncetézá réfi d’a face,

Răpindfi vifieţa ce n’aî dat 
Omului predestinaţii! !

Paşcani, Iulifi 1895. Antineseu.

La 22 Iuliu m'am reîntors de la Paş
cani, însă cu trenul accelerat de nópte, 
fiind mai recóre, plecând la 8 1/ , ore séra, 
pe o lună frumosă ; am ajuns la Gara de 
Ploesci la 6 ore dimineţa, unde am luat 
Café na cu lapte, împreună cu Menagera 
mea Sofiţa, care m’a asistat în totă cal- 
létoria mea, din caüsa imposibilităţii de 
a mé servi singur. —

In acelaşi timp, pe când eu plecassem 
la Paşcani, pleca şi Amicul meü D-l Ión 
Niculescu—Dacian, ProfessorLyceal local în 
voîagiu la Viena, şi la reíntórcere la prima 
întâlnire pe Bulevard, ’mî dete o Photo- 
graphiă ca Suvenir de Viena, represen- 
tând pe bătrânul Homer, cu o barba lun- 
gă-lată.

Artistul pictor, de pe care se copia pho- 
tographia combinasse în barba lui Homer 
pe „ Amor şi Psyche“ , care se vedea numai 
după o observare minuţiosă.
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I mulţumim de cadou gi mé inspiram 
de figurile enigmatice din Barbă, com- 
puind o Poesiă, pe care o dedicam Ami
cului meii, şi o publicară întregă în „De
mocratul“ din 17 Sept. 1895.

Un amicii mé făcu atent asupra unui 
Articol, publicat în Revista Săptămânală 
„Vieţa“ , din 1 Octobre 1895 No. 23, di- 
rigiată de D-lti A. Vlăhuţă, emínentulü 
Poetü. Articolul ’lü lasü a urma mai la 
valle, avénd titlul urmétor:

MUZELE ROMÂNE.
Un Amic ne atrage atenţiunea asupra 

ultimei inspiraţiunî a Bardului Ploíegtén, 
—am numit pe illustrul Antinescu — in- 
spiraţiă este întitulată „Amor gi Psyche“ 
gi publicată în „Democratul“ din Ploiesci. 
Poetul înainte de a intra în tainele Mi
tologiei, se adresézá mai întâiîi cu aceste 
nobile gi atingétóre cuvinte Amicului seu
I. N. D ........ câruia i gi dedică Poesia:

’Mi ai dat o Photographin 
Enigmatică d’ orgoliu;

Voiă să-ţi spun o Istoria 
Ce o port în Portofoliu.

Căci aşîa ţi se cuvine,
Căci mî-aî dat’o cu amóre 

Ca la un Amică de bine,
Dintre câţi tu ai sub sőre.

Apoi urnrézá pe larg, „Istoria“ cu A- 
mor gi cu Duduca Psyche,—o daraveră 
lungă gi complicată, pe care n’o mai spu
nem cititorilor—şi încheiă cu următorele 
admirabile strophe, care înalţă prestigiul 
„Muzelor române:“

]^ )in  Istoria narrată
Vetji şi tu, Dragă Amice, 

Că şi ’n Olymp căte-odată 
Sunt boclucuri inamice.—

Insă şi’n lumea reală 
E  destulă miseriă,

Dér nu-i ca ’n cea ideală
Unde-adormî în fantaziă. —

Dér să reviă cu plăcere 
La a ta Photographiă 

Pe care ’n a mea părere 
Mi-ai făcut’o cadou mie:

E  Homer, Poetul mare,
Cu-a lui barbă lungă-lată,

Dér în eăLve<sl cu mirare 
O Enigmă deslegată.

Numai tu sciî şi cu mine 
Mysterul cel mythologic;

Iţi urez să ’ lă aîbi cu bine 
In sensul phisiologic.

De vréi scena principală
Să o vefî perfect sculptată;

In a Franciéi Capitală ;
La Louvru să mergi vr’o-dată.

Şi îţi jur în (fi cu sőre
P a  lui Homer barbă-lată,

Yei vedea Arta ’n splendbre 
Cum n’aî veifut nici o-dată.

1895, Septembre. Antinescu.

De astâ dată sâ tacă gurile invidioşi
lor, cari găseii, câ printre literaţii însem
naţi cu „Bene-merenti“ la butonieră“ Poe
tul de la Ploiesci n’ar fi . . .  la locul séü.—

X X X I V .
Odă la 10 Maiü, 1896. — Martirii Româ
nismului din Transylvania în 21 Octobre 
1784. -  Societatea philantropică „Institut 
du Midi“ din Toulouse (Francia). — Sir- 

bârile Milenare de ia Peşta —
In cumpăna viueţii omenesc! 

nu se mésórá Ani! care i trăimu, 
ci faptele pe care le săvârşim.—

v/raţia înaltei Provedinţe, care în cur- 
sul viăeţeî melle m’a favorat cu multe 

bucurii sufletesc!, câ m.’a învrednicit a a- 
sista gi în Anul al 70-lea al viăeţeî melle, 
după o maladie de doui Ani, la Te-Deu- 
mul din 10 Maiă 1896 în Cathedrala 0 - 
ragiului, Biserica sf. Ión. Pare câ’mi 
luassem patul cu mine, gi ’lă lăsassem 
la ugia Bisericeî afară, — ca Slăbănogul 
din Evangeliű, — gi mé simţem în Bi
serică ca întinerit, când am citit urme- 
tórea Odă ocasională pentru ziua de 10 
Maiü 1896: ceia ce nu mai speram nici 
odată. Sâ nu’mî (Jica cineva câ sum fa
natică, esprimându-me astfeliü; nici câ
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sumü bigot. Lasü pe fie-care a se crede 
pe sine în posiţiunea mea, şi l’aşîii ruga, 
sâ-’mî spună §i mie cum s’ar fi simţit 
ca mine, între două estremitâţi : între 
„Boia lungă“ şi „Sănătatea enigmatică“ 
câcî ce este Natura, de câtă o Enigmă

PD  A

*8»

LA 10 MAIÜ 1896.
Dedicaţiune poporului românii.

'•i frumosă, 4* sublimă, te salut cu bucuria, 
p i cu flori de primávéra, <|i ’nsemnată, 4ece M aiö; 

Tu esc! di de inăltare pentru scumpa Româniă,
A4! poporul saltă vesel printre vâ! şi preste plaiă.

Cine nu’şî aduce-aminte când Aürora anunşîase
Câ Independenta ţerrei sus în ceriu s’a decretat?

Cine póte ca sâ uite când stindardul se plantasse 
Sus pe Griviţa faîmosă, tricolorul admiratu !

Admirat, câcî când poporul, el, poporul când voesce,
Sâ cutremură pămentul de voinţa luî de feru;

Din Garpaţt pén’ la Danubiu un curent când se pornesce» 
Ori-ce forţe adversare tote ’naintea lut píerü.

Era timpü odinioră când câmpiile ’nsmăltate
Se credéü a fi o pradă celui mat íntéiü sosită;

Dér Românii cu lung! plete, şi cu pepturile late,
Eî sciéü ca sâ respingă ori-ce scop réü uneltit.

Nu de mult oştea Română dovedi cu prisosinţă 
Pe câmpiile onóret ce e braţu-i valorosü;

Şi din nobilul eî sânge eşi sânta ’ndependinţâ 
Cu a eî aureolă din trecutu-t gloriosü.

Şi Independinţ’ aduse sus pe certul Românie!
Un senin de libertate şi-un magnifică curcubeă ;

Ce ’nsemnézá înălţarea şi gloria vitejiei,
Cu care-i dotat Românul din ceriă, de la D-iJeă. —

Voi Ştejari ai ţerrei mele, ce-aţi luptat prin vijeliă
Şi-aţi albit plini de onóre pe pămentul strSmoşescă;

Duceţi barca ţârrei bine, ori-care din voi sâ fiă,
Câci la voi este speranţa la tot némul românescă.—

Şi voi Bradî tineri ai térrel, voi vlăstarii ţârrei melle,
Fii de şoimi cu suflet nobil ce-aveţi mare viitoriă;

Conservaţi moşia vostră şî-o păziţi de ori-ce relle,
Prin prudenţă, modestiă, sub ai ţerrei tricoloriă !—

Iară tu bravă Armată, tu, Gloria României,
Ce-ai făcut sâ te admire lumea tótá în resbellă ;

Tot d’auna ţineţi fruntea süsü, şi ’n focul vitejiei 
Strigă: „Vivat România!“ fii duşmanilor flagellă.

Ori d’unde va bate vântul, tu aruncă ’ndat’ privirea;
Tu esc! sentinella Ţerrei pentru-câ tu ai jurat

Ca s’o aperi pân’ la sânge, c’acolo este mărirea 
Unui populă ce’şi iubesce Ţârra ce-a ereditat.

Iar voi Mamelor române ce-aţi dat ţerrei fiice bune 
Şi heroi de România ce Patria a ’nălţată:

Sâ fiţi bine cuvântate! şi-ale vóstre ramuri june
Sâ le cresceţi cu ’ngrijire printr’un cultă adevératü.

Şi ’n fine, voi Fiice june, ce cresceţi frumos sub söre,
Voi ca flori de primávérá, şi al ţârrei ornamentă:

Luaţi haina modestiei câcî e di de sérbátóre.
Sărbătorea anuală ’nviitoriă şi în present.

Numai ast feliă ţârra ndstră va putea sâ prospereze 
Prin a fiilor unire pentru binele comună :

Năzuindă uniţi ca unul tot réul să ’lă depărteze
De pe solul scumpei Patrii pentru singurul scop bună.

Şi acesta este unul: înălţarea României
Prin morală şi şciinţă, prin iubirea între fraţi;

Atunci Era cea ferice, Era scumpă-a bucuriei
Va domni ca o Regină, ’ntre Danubiă şi Carpaţî.—

„Sâ traiéscá România!“ A4î prin văi şi munţi răsună! 
„Sâ tráiéscá Suveranii!“ mii de voci se reunescă;

Eă cu vocea mea bătrână, animat de voiă bună
Mai adaogă : „Să trăîescă tot poporul românesc!“.

Cine trase astă brasdă câtre drumul vitejiei,
Décá nu Acel-ce portă adî Corona de oţelă ?

Şi conduse cu prudenţă junii bra<Ji ai României 
La victoriă, dreptate ! Este Elă, da, este Elă !

El pe tronul lui illustru şâde falnică, ’şî-a lui mână 
Portă mândru Sceptrul ţerrei pe care l ’a câştigat 

Cu Iubita Iu! armată, pentru Patria română,
Care prin a ei vigóre astăzi sus s’a înălţat.

Dér veselia de astă4i s’o păstrâmă cu demnitate;
Sâ dureze neclintită pentru némul românesc; 

S’adorâm cultul moralei care sâ ne dea dreptate 
D’a lăsa de moştenire fiilor noştri! ce crescă.

Patria ce ne nutresce i ’alft ei sînă cu duioşiă
Ea pretinde sâ se ’nalţe prin devotament fiescă;

Şi sâ fie susţinută d’ai ei fii ca datorie,
Prin concordia leală, prin amorul cel frăţescă.

S’o păzim d’ori-ce pericol ca p’o Mamă prea iubită ;
S’o stimăm ca p’o Matvonă, ca p’un preţiosă odoră ; 

S’o iubim cu preferinţă sâ se simţă fericită,
Şi în pepturile noastre sâ’i nutrimă fiescul doră. —

Zacharia Antinescu.

MARTIRII ROMÂNISMULUI SIN TRANSYL- 
VANIA ÎN 21 OCTOBRE 1784.

Impăratorul Austriei Iosif II-lea, îndată 
ce se sui pe tronü, după mórtea Mamei 
seile Maria Teresia, publica un mare nu- 
mérü de Decrete, prin care căuta sâ a- 
ducă o ugiurare în posiţiunea ţărranilor 
din Imperiul séü.

Ordonanţelor Dinastiei încă nu le ve
nise timpul, cum erau atunci împrejură
rile ; câcî întâmpinară pedicî nebiruite 
din partea nobilimei gi administraţiunei 
ungurescl. Legile rămaseră littere morte. 
Când împăratul visitâ în Anul 1783 Tran- 
sylvania, Românii, cu lacrămile în oobi
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arătară sufferinţele lom. Iosif Il-lea as
cultă plângerile, tăcu făgăduelî solemne. 
Românii însă se verjură din noii amăgiţi.

Un procesă se născu între ţărranil Ro
mâni din Domeniulă fiscală al Zlatnei gi 
administraţiunea acestuia.—Un fruntagiă 
Român de nascere din Albac, se hotărî 
a merge în personă la împăratul. A mers 
mal de multe ori. Ce l-o fi răspuns îm
păratul nu se scie. — Horîa a fost omă 
leal. Când a fost prinsă, nimicisse tote 
scrisorile; încărcat de lanţuri, torturele 
nu l-a putut smulge nici o mărturisire.

Horîa după reîntorcerea de la Yiena s’a 
hotărît sâ se revolte ; împilarea ungurescă 
nu mai era de suportat.

Se înfiinţa pe atunci Regimente de Gră
niceri. Locuitorii din munţii apuseni al 
Transylvanieî de prin judeţele Alba-Inlia, 
Zarand. Huneddra, autjind câ la Alba-Iu- 
lia să face conscriere pentru înfiinţarea 
de Grăniceri, începură sâ alerge Sat cu 
Sat. Românilor nu era Iertat a purta arme; 
Grănicerii le avea. Horîa i convocâ la 
19 Octobre la Mestecăm. Strânşi în nu
mără mare, jurară sâ fiă solidari: hotă- 
rîţl tare, plecară conduşi de George Cri- 
şlan spre Alba-lulia. Sera la 20 Octobre 
ajunseră la Satul Curechiű. Administra
ţia Unguréscá trimise doul SubprefecţI 
gi Soldaţi ca sâ prindă pe agitatori. Cei 
dintâiă fură prinşi de aceştia gi-I omo- 
rîră pe locă. Revoluţiunea era declarată. 
La 21 Octobre răsculaţii jurară în Bise
rica de la Curechiű, câ vor lupta până la 
ultima picătură de sânge pentru recăgti- 
garea Drepturilor lor de omeni gi de Na
ţiune. Nişte ţărranî, fâră carte, dór mari 
la ânimă, proclamai! aici marile principii 
alle Egalităţii, alle Dreptăţii sociale şi po
litice, pe care cea mal cultă Naţiune Eă- 
ropéná avea sâ le proclame câţi-va Ani 
în urmă pentru omenirea întregă.—Horîa 
fu aclamat de Căpitan ; el era idolul tu
turor, sufletul mişcării; era în etate de 
54 Ani. Avea o figură de Cesarü.

Sub-căpitanil lui, mâna drépta, consi
lierii gi executorii Ordinilor lui eraă: 
Cloşca, în etate de 37, gi Crişan de 52 
Ani, ambii din Cărpenişiii. Aceşti trei 
mari Ţărranî, despreţuitorl de morte, de
votaţi cu trup gi suflet naţiune! lor, eraă

ursiţi sâ’şi răsbune nedreptăţilor strigă- 
tóre la Ceriă. Noroc nu aă avut sâ vetjă 
reálisát măreţul visă ce le încălzea ânima 
şi cugetul.

După jurăment, Horîa să puse în ca- 
pulă lor ; glótele cresceă dilnic. Cetele 
lui Horîa se respăndeă în tóté pârţile 
ducând mórtea gi părjolulă preste tot ce 
era ungurescă.

Nu era Iertare. Milă, generositate nu 
se practica. Ungurul nu iertase nici o- 
dată de 800 Ani. Devisa oştenilor lui 
Horîa era sântul Drept al fireî, legitima 
devisă a apăsatului: „Dinte pentru dinte"

Rescóla se întinse în Districtul: Alba- 
lulia, Zarand, Huneddra. Castelele feu
dalilor maghiari eraă roşii de flăcări.

Horîa nu prea- avea arme. Revoluţia 
se întindea la Nord spre Districtul Cras- 
n ei; la răsărit spre Turda ; în Apus spre 
Banat. Nobilimea Unguréscá fügéd în 
Ungaria. — Duşmanii însă veghlaă.

Iosif II-lett se hotărî sâ ínábugéscá miş
carea. Locotenent-Colonel Schulz, coman
dantul trupelor împărătesc! căuta sâ în
duplece pe Horîa sâ depună armele. Elă 
refusâ, priimi însă un Armistiţiă. Oştirea 
împerătescă era compusă din Săcul, în 
Români nu avu confienţă. Când a v étjut 
Horîa câ Tronul face caăsă comună cu 
Ungurii, a dat porunci oştenilor, sâ nu 
mai pronuncîă numele împăratului; sâ 
dea în Soldaţii împărătesc! cum daă în 
Unguri. In sângerosa bătăliă de la Michăi- 
leni (25 Nov.) Cetele lui Horîa se retrag, 
după o resistenţă eroică, lăsând câmpul 
plin de morţi. Revoluţia era lovită de 
morte. Pajura cu două capete îşi înfipsese 
ghiarele în ânima naţiune! Românesc!.

Indiăa de 15 Decembre, Horîa şi Cloşca 
fură prinşi în sînul munţilor. O lună mal 
în urmă a fost prins gi al 2-lea Sub-Că- 
pitan: George Crişan în Comuna Mogoşiu. 
Crişan ne mal puténd suferi torturile ’gî 
a luat singur viăăţa în temniţă —Horîa 
a fost mare şi în căderea lui. Nici o măr
turisire nu i s’a putut smulge în tot tim
pul procesului, nici lui, nici vrednicului 
sâă sotyiă de arme, afară câ : sunt Români 
şi s’aü sculat pentru drepturile Românilor. 
In fine li s’a anunţat sentinţa de morte : 
„Sâ fiă traşi pe rotă“. Aă asultat/o fâră
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nici un fiorü de témá. Graţia Împăra
tului n’a voit s’o ceară.—In 16 Februa- 
riü 1785 s’a executat Sentinţa; mai ín- 
táiü a frántü pe Cloşca. H orîa  privea, nici 
o turburare pe facla iui. Ou o linisce 
mandră aştepta rondul lu i; şerbi acest 
pahar amar cu demnitate. H orîa  şi ai lui 
aü m urit morte de Martiri! —

Există în Toulouse (Francia) o Societate 
Umanitariă, artistică, scienţifică şi Ut er aria 
sub titlul de „Institut, du Midi“ fondată 
la 7 Novembre 1879, de Commandorulű 
1. Peres G. O. Consul, pusă sub înalte 
Protecţiuni din Europa şi America.

Scopul acestui Institut, conform Sta
tutelor, are un Caracter absolut philan- 
tropicü şi umanitariü, făcând servicii e- 
minente Instrueţiunel publice, înfiinţând 
séü procurând Museelor şcolare obiecte 
sciinţifice ce le lipsesce adese-orî, cu tot 
devotamentul ce aü. Capii Universităţilor.

Institutul 'şi propune de a da cârţi clas- 
sice copiilor lipsiţi, ai cărora părinţi prea | 
săraci nu le potü a le procura, şi prin i 
aceste miijílóce ajută pe Professori în | 
nobila lor laboré, care, din fatalitate, a- j 
dese-ori este prea difficilă. ;

„Institutul du Midi" are şi un „Bal- | 
letin official, publicând Numele Delegaţi- ! 
lor correspondenţî în Francia şi în strai- j 
nătate ; ai Membrilor admişi în fie-care I 
Anü ; Darurile ce priimesce spre scopü j 
philantropicü şi distribuţiunea darurilor j 
în cursul fie-cârui Anü ; are şi Insigniile j 
speciale. j

Preşedintele „Institutului“ prin Adressa j 
de la 11 Ianuarie 1896, mé rogă a priimi j 
titlul de Correspondent D elegat în  R o m ă - ! 
nia al „Institu tu lu i“ , anexându-’mi Statu- J 
tele şi următorea Diplomă.

Am priimit şi acesta însărcinare, fiind ! 
o Instituţiune philantropică în favórea l 
Museelor şi a copiilor seracl. —

RÉPUBLIQUE Marca 
Republi cei 
Franceze

FRANţAISE.

„I INSTITUT DU M ID I“.

Le Conseil Présidentiel de 1’ „Institut du Midi“
dans sa Séance du 28 Janvier 1896, et en vertu des réglements intériéurs, Nomine et ins- 
titu MONSIEUR ZACHARIA ANTINESCU. Professeur â Ploesci (Roumanie). 

Membre de la Seetion Litteraire et lui decerne 
Le titre de CORRESPONDANT DÉLÉGUÉ POUR LA ROUMANiE, Esperant que le 

titulaire en sera toujours digne, nous lui délivrons le présent, afin de perpótuer au milieu 
de ses Concitoyens le souvenir de ses bienfaits. No. 803

Eait au Siege de 1’ Institut Toulouse, le 6 Eévrier 1896.
L e  P resid en tL e  Sécrétaire 

P. Paulin m. p. L. S.
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J. Pérés P-ien de S-t. Pierre m. p.

SERBĂRILE MILLENARE DE LA PESTA.
The proper study of man, is—man.

(Cel mai propriü studiu pentru Om, este—Omul).

In bătrâna Europă, în Capitala Unga
riei, în Peşta, în acest Anü, se sărbă
toreşte aniversarea de 1000 Ani a nă- 
vălireî Ordiilor Hunilor din stepele Mon
goliei, şi aşezarea lorü aici, unde pără

sind cultul lui Gül-Baba, şi l ’a înlocuit 
cu Religiunea Christiană.

Inriurirea popórelor culte preste care 
aü năvălit, s’a redus la o spoială de cul
tură ; căci judecata lor îngustă şi apu
căturile, aü rămas tot celle vechi, groso
lane, sălbatice, şi puţinele capacităţi de 
astăzi cu care se fălesc nu sunt maghiare,
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şi totul ce eî dau. de produs Unguresc, 
porta etichete false.

Ajungi tari celle 6 milióne Maghiari, 
ca sâ’gi creeze o majoritate a némului, 
’gi a luat devisa, séú a maghiariza séü 
a estermina pe cei l ’alţî conlocuitori ;

; încercarea lor e ca a unoru nebuni, care 
! s’a hotărât a sparge un zid cu capul, 
i Noţiuni de libertate, egalitate, fraternitate, 

dreptate şi iubirea Ag>rópelui le lipsesce 
cu totul; acestea sunt numai pentru dén- 
şii, ca un privilegiü, avénd gi poftă de 
cutropire. Aceste tendinţe şi obiceiuri le 
aü încă din secolii trecuţi, şi le găsim 
scrise chiar de historiographii maghiari,

! connaţionali.
Ungurii aü crezut, câ prin învitaţiunî 

măgulitore va amăgi lumea ca sâ le vi- 
siteze Exposiţiunea gi sâ serbeze Mille- 
niul prin petreceri organisate gi clădiri 
ridicate, Monumente gi statue, şi cu a- 
cestea să arunce cu praf în ochii lumii; 
dér aü uitat, câ, ceia ce orbesce ochii, na 
póte orbi o judecată sănetosâ.

Sâ dovedim acésta prin fapte evidente. 
Nu a venit în BucurescI Agentul Ex- ' 
posiţiunei din Buda-Peşta anume Gâbel 
Gyula, Profesor în Buda-Peşta, la Re
dacţia „Universului“ în <Jiua de 15/27 Au
gust curent, pe a cârui carte de visită 
’gi spune Professiunea „Székesfővárosi Ta
nító, ca sé întrebe de „Societatea Pressei“ , 
şi sâ învite pe D-nii Gazetari din Ro
mania a visita Exposiţiunea, cu propu
nerea, câ Comitetul Exposiţiuneî este dispus 
sâ verse o sumă de bani pentru fondul „So
cietăţii Presseî române“ ; şi în particolar, 
fie-care Redactor' va primi câte o sumă; iar 
priimirea şi confortid i va fi strălucit?.

Dér pentru acesta încercare de corru- 
pere şî-a luat plata, printr’un răspuns 
demn de „Pressa română“ întorcându-se 
acasă ploüat, décá nu altfelíü. — A se 
vedea „Universul“ din 17/9p August. No. 
194. —

Iar în ceia-se privesce productele ex
puse de străini la Exposiţiune, amenin
ţate de falsificare, spre a fi celle Ungu- 
recci mai superióre, sâ dâm un Exemplu:

D-lu Deputat C. Datculescu, mare pro- 
prietaríü gi distins cultivator al Agricul-

turei în România, a visitat Exposiţiunea 
din Pegta.

In Pavilionul Morăriei a verjut espuse 
Grânele cele mai curate gi frumóse din 
Ungaria cu numele Exposanţilor. In drep
tul acestor probe stau borcane de sticlă 
cu escelentele făinuri, gi mica quantitate 
de tărîţe ce daü.

La No. 27. Era espusă o probă de goază 
de gráü. D-lü Datculescu a luat un pumn 
de probă fiindü sub eticheta de „grâu 
român“ pe care alegándu-lü, a vecjut câ 
coprinde la sută: 4 bobe măzăriche săl
batică, 4 bobe Neghină, 15 secară, 2 bu
căţi de pământ; 16 bobe de gríü cu totul 
suptü, 5 stricat de plóíá, 2 mălură, 2 0 - 
vé-sü sălbatică, 1  bob cultivat, 1  rapiţă 
sălbatică, 3 gráü rupt de maşină, 1 bucă
ţică de lemn, iar restul de 42 bébe de gráü 
de tóté némurile, murdărit de mălură.

In dreptul acestei probe de „grâu Ro
mân“ sunt doüé sticle; în una făină u- 
rîtă; iar în ceia l’alta tot cu „grâu, Ro
mâni“ jumătate făină, jumătate tărîţe. — 
A se vedea „Universul literar“ din 19 
Aug. 1896 No. 34.

Iată Exemple frumóse de corrupers gi 
de falgificare alle pretinşilor civilisatori 
gi moralisatori ai Orientului !—

Cu Milleniul sunt legate—Procesul Me
morandului ; processid Domnişor dor din 
Sibiiü; întemniţările la Szeghedin gi Vacz 
gi alte processe intentate, pentru câ tova- 
rogilor lui Arpad le place a danţa „Csár
dás■“ împrejurul victimelor moribunde.

„ ţ)ece secole aü trecut preste poporul Un
guresc fără a şterge caracterul seu : Un
gurul de astădp este desemnat fiü al bar
barilor de odinidră. *)

Mai sunt legaite de Milleniă ; frângerea 
pe rota a eroilor noştri de la 1784: Horia, 
Cloşca şi Crişan ; profanarea Eroului Ro
mân de la 1848: Avram lancu, pe care 
Ungurii ’lă consideră ca bandit gi nu 
permit Românilor de a-î ridica măcar o 
simplă statuă în Patria unde şi-a perdut 
viăeţa; Ei, Ungurii, ne provocă prin Mil
leniă sâ ne amintim assasinarea in câm

*) Ed. Touvenel. La Hongrie. Revue de 
deux Mondes. 15 Mars 1879.—
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pul Turdei, a celui mai mare Domn R o
mân : MICHAItJ EROULU.

Pe când se serbéza MiUeniul, piariul: 
v Buda-Pesti-Hírlap“ de la 4/10Main 1896, 
spune, că s’a spart ferestrile casei lui I. 
Batiu, Preşedintele Comitetului naţional 
Român din Sibiiü, sub pretext că Raţiu 
la 3 Maiü ar fi dat un Banchet în me
moria pilléi Adunării de la Blajin din 
1848.

Tot în timpul acestor serbări, la Ecica- 
Română, în comitatul Torontal, Ungurii 
aü spart gîamurile Scólei Române, dis
trugând şi Mobilieriul Şcolel. — Aseme
nea şi la Leta-Mare, Comitatid Bihor.

In onórea Milleniuluî, studenţii Şerbi 
în Belgrad (Serbia) a arsu în micţîlocul 
pieţiî stégid Ungar.

Dér victimele de la Mehadia, unde fură 
ucişi atâţia Români de Jandarmi nu este 
un olocaust în Onórea Milleniuluî ma
ghiar ?.

Iată ce <jice Pressa Russa-Swiet“ „din 
Petersburg“ despre Milleniü : „ Maghiarii 
vor să ’şî arate cu mare sgomot trecutul lor 
înaintea cellor 2 —3 Milidne de Români, 3 
Milibne Serbo-Croaţî şi Ruteni cari locuesc 
în Ungaria; dér Naţionalităţile resping tóté 
invitările de a participa la Serbări!“

„Maghiarii uită că viitorîid lor atârnă 
de resolvarea correctâ a questiuneî Naţio
nalităţilor. Ei nu’şi daü séma, că dincolo 
de Sava e un Regat liber sérbescü; că 
preste Carpaţiî nordici sunt Ruşii; că din
colo de Carpaţiî sudici stă energiád popor 
Român ; iar spre Apus şi Miadţă-Nopte, 
Slovacii sunt vecini cu Cehii. Naţionalită
ţile din Ungaria apparţin la trei nemuri 
puternice, care în timpul de faciă aü mare 
înriurire asupra sortéi popor dor A—

Marele Bismarck, omul cu vedere atât 
de largă şi pătrumjătore în Anul 1873 
(Jicea despre Unguri aceste faimóse vorbe: 
,,ln Ungaria Maghiarii, sunt naţionali
tatea alcătuitbre de Stat!—Guvernele ma
ghiare ce aü succedat, aü profitat forte 
mult de vorbele lui Bismarck, şi de cre
dinţa diplomaţiei germane de p’atunci, 
pentru a sdrobi naţionalităţile nema
ghiare, sub greutatea unei administra- 
ţiunî pătimaşe şi a unor legi sugrumă- 
tóre. Vestitul Colomon Tisza, supranumit

sdrobitorul Naţionalităţilor, numai la a- 
dăpostul acestor credinţe greşite a óme- 
nilor de Stat germani a putut lucra cum 
a lucrat.

Dér astăzi Bismarck, după 23 de Ani 
şi ţi iar ele germane vorbescü alt-feliü: ; 
mustră pe Maghiari şi apără Naţionali- j 
tâţile. Acésta ínsemnézá, câ o mare pre- ! 
facere s’a săverşit; câ vechia credinţă a ! 
fost părăsită, şi câ bărbaţii de Stat ai 
Germaniei aü recunoscut adevérul.

Iată ce (jicea cum Bismarck despre Un
guri şi Milleniü, în organul lui personal de | 
publicitate, în „Haniburgez Nachrichten“ .

„Naţiunea maghiară nici odată n’a for
mat un Statü; iar Ungaria n’a fost nici 
odată stat independent.—Maghiarii, nu
mărând, inclusiv Evreii, 7 Milibne şi un 
sfert, nu alcătuescu nici jumătate din po- 
pulaţiunea Transleithaniei; iar influinţa 
lor politică şi forţa lor militară, pot conta 
în cumpăna Europei numai alipiţi fiind 
la puterea întregei Monarchii.—Grando
mania Maghiarilor îşi găsesce contrapunc
tul séü, spre cel mai mare bine al lumii, 
numai în persbna actuahduî purtátoriü al 
Coronei St. Stephan.“

„ Ungurii fiind mărginiţi în lăuntrul Re
gatului, nu mai aü legături de rudeniă cu 
nici un popor din Europa; celle Vaite Na
ţionalităţi aü fraţi de un sânge preste frun
tarii. Trecutul este al Maghiarilor, Iar 
viitorlul al Naţionalităţilor.“—

Şi astădi se serbéza la Buda-Peşta, 
prin o Apotheosă—Apotheosa unei bar
barii millenare, faciă cu 1 0  milióne de 
Nemaghiari: Români, Şerbi, Croaţi, Slo
vaci şi Germani; pe când astăji puşcă
riile ungurescí, gemü de condamnaţi po
litici : Români şi Slavi. — pece milióne 
de Nemaghiari sunt ţinuţi în fráü de 
baionetele împărătesei, la aceste infame 
orgii alle celui mai deslănţuit fanatism 
de rasă.

Apotheosarea minciunei istorice şi a săl
băticiei politice!

Sfaturile mincinosului prophet de o- 
dinioră, numit Koşiuth, care ordona o- 
dată, să se ungariseze şi pietrile, dbcă vo- 
escü Ungurii a nu peri, adl nu se mai 
potriveşte; fiind-câ lumea nemaghîară de 
sub administraţiunea maghiară, consci-
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entă de drepturile séle v ’a dat, şi vă dâ 
vouă Ungurilor, necontenit doveeji, ca 
sciü a’şi apăra drepturile ei cu vigóre 
şi patriotism.

Milleniid de ăstăeji are două părţi: I-iü 
trufia unguréscá séü obrăsnicia nelimitată 
a naţiune! maghiare, care chiar atunci, 
când voiescü să appară în ochii lumii 
ca naţiune civilisată, încă i trădeză sel- 
bătăcia lor, neputând disimula până la 
fine, spre a juca comedia Milleniului cu 
succesu.

Afi adăstat Ungurii 1000 Ani, ca sâ 
ajungă la acestă sérbátóre a Milleniului, 
câcî le-a fost frică,—sîrmanilor briganzi 
ai lui Attila, sumumit „Biciul lui D-deüü 
şi care avea de gloriă a’şî ejice, câ „iérba 
nu mai cresce, pe unde a trecut catul seu1— 
le-a fost frică sâ lesă la maidan mai de 
vreme, câcî ’şî cunoscéü ruşinea. Acum 
a perdut şi ruşinea, câcî aü coragiul sâ 
poseze ca naţiune civilisată.

A Il-a parte a Milleniului, demonstră, 
câ Ungurii nu sunt de viţă nobilă, viţă 
eüropéná; ei sunt o plantă părăsită, stră
ină, venită de aiurea în Europa, şi a 
găsit aici în locurile ocupate de ei, pe 
Români: locuri dăruite acestora de stră
bunul gintei latine, marele Imperator Tra- 
îan, înainte cu 1790 Ani. Singuri Ungurii 
spună, câ nU sunt d’aicî, ci câ aü 10 0 0  
Ani de când aü venit aici. Ei sunt dér 
venetici în aceste locuri. Aü trombiţat 
Milleniul, chiâmând lumea civilisată, ba 
aü cerut ca chiar musafirii să vie oficial. 
Cari vor merge, vor vedea sarbéda şi să
raca lor sérbátóre, lipsită de dragostea 
tuturor naţiunilor. Ei sunt pătaţi de pă
catele a 1000 Ani.

Acestă Naţiune trufaşe şi lăudărosă 
nu’şi lepădă năravul ca şi lupul, lepă- 
dându-şi numai perul de pe pelea lui.

In Anul 1437 se revoltară Românii 
din Transylvania de Míacjá-Nópte. Oş- 
tile Regelui Ungariei alergară în ajuto
rul nobilime! ardelene. Resculaţii căzură, 
copiii lor sunt prinşi, tăiaţi în bucâţi şi 
traşi în furci. Ungurii, Secuii şi Saşii (a- 
ceşti din urmă veniţi în ţerră ca ospeţî) 
transformaţi însă preste nópte în prigo
nitori şi împilatori a tot ce este románescú, 
s’aü întrunit într’o Ligă sălbatică, şi aü

S jurat pe faipiă, sâ perpetueze robia po
porului Român, şi sâ ’lü estermineze 
chiar, de vor putea. După 400 Ani, ju
rământul a fost repetat, sentinţa de morte 
a némtilui románescü de preste munţi 
consfinţită de Principii Transylvanieî, de 
Regii Ungariei şi chiar de împăraţii A- 
ustriei. — „Unio trium Nation um“  fu 
Liga celor trei duşmani.—Când se rés- 
culară Săcuîul Doja în contra nobilimei, 
Românii din Transylvania nu luară parte. 
Pe Doja prins, l’a pus pe un Tron de 
ferü arsă roşit, pe cap o Coronă şi în 
mână un sceptru de ferü tot arsü. (A- 
cestă cruzime inumană era o ereditate 
a popórelor barbare a Hunilor de la bor
dul Măreî Caspice, conduse de Attila, că
tre miejilocul secolului al V-lea).—

Dar sâ lăsâm atrocităţile acestui némü 
fâră nemuri în Europa, şi sâ venim a 
demonstra trufia şi năucia acestui biciü 
al culturei moderne, ereditat de secolî 
de la străbunii lom.

In Anul 1893 am publicat în „Demo
cratul“ din Ploîesci de la 30 Sept. No. 
998, şi alte două numere consecutive, un 
Articol întitulat: „MaghiariişiRomânil“ 
în care se vede câ stupiditatea séü pri
vaţiunea totală de spirit, de raţiune, 
este înrădăcinată în creerii acestei rase 
mongole încă de când aü plecat din A- 
sia în Eüropa ; şi dovédá de neminţeniă 
o daü mai cu sémá încă din timpul Be
gehn Béla al Ungariei; câcî Notarml a- 
nonym al acestui Rege, (dupé cum măr- 
turisesce Engel în cartea sea întitulată : 
Appendice de Origine Valachorum11)  scrie 
multe lucruri eurióse şi naive în cartea 
sea întitulată : „ Vindiciile NotariuluB.—

Iată ce elice în unele Capitole după 
textul latină :

La capitolul 3 şi 4 e]ice: că Muma lui 
Almus, care fu căpetenia Ungurilor, fiind 
însărcinată, a văcţut videnia D-dţeiăscă. Câ 
în Almus, de şi aü fost păgân, aü fost da
rul S-kduî spirit. *)

*) Ah eventu divino est nominatus Almus, guia 
mătris ejus praegnanti per somnium apparuit di
vina visio. Donum spiritus sancti erat in eo, licet 
paganus.

Nótárius Bellae, Cap. 85,

2 0 ,3 9 5 37
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La cap. 20: rCâ prorocia lui Moisi cea 
pentru fiii lui Israil făcută, o aplică lui 
Almus şi fiului seu Arpad, cficend, că în 
Unguri o a împlinit D-dferă. (*)

La Cap. 56 : Că Ungurii sunt neîn
vinşi în oslendele resbellului. (2)

Pe lângă tóté acestea apoi Notariul 
maghiar în Prolog cjice: că némul un
gureştii este prea strălucit, prea înţelept, 
blând, fără nici un păcat şi prea viteză. (3) 

Trebue sâ se mire cineva cum ma
ghiarii despreţuescă scrierile Istoriogra- 
philor distinşi, ca, Bonfinius, în „Histoire 
de Hongrie ; ca, Pierre de Reva în „Mo- 
narc-Hung“ . — ca Cromer, Crants, Cal- 
visie, ca Ed. Touvenel în „La Hongrie“ , 
şi chiar alle historiographilor lor naţio
nali ca : Turosius (Turocz) în „Reb. 
Hungar; alle lui Isthuanfi (Istvanfi) şi 
alţii pe cari i nesocotesc, fiind-câ aű fost 
siliţi, fâră voia lor, a scrie adevérul.

Aşîa şi în resbellele ce aü avut Un
gurii, Notariul lui Bella laudă pe Un
guri că m câte nemuri s’a bătut, pe tóté 
le-a biruit (4) în câte o cţi, şi nici unul

(!)• împletit Dominus, in Almo Duce et filio 
suo Arpad prophetiam, quam cecinit Moyses pro- 
pheta, de filiis Israel.

Nótárius Bellae, Cap. 20.
(l). Quia sciebant, quod Hungari essent insu- 

perabiles in as actis bellorum laboribus.
ibid. Cap. 56.

(3) . Aici a brodit’o dér nu se potrivesce. (Nota 
Autorului) „Les Hongrois sont cruels, superbes, 
vindica tifis etc.

(Grand Dictionaire Mstorique, par 
Louis Moreri, Prétre, Dooteur en 
Theologie. Paris Anno 1732. —)

(4) . Altă minciună bdcănă! Să se citescă în pia- 
rul „Joşii Milleniul“ de la 83 Aprilie 1896, Arti
colul „O constatare istorică“  şi se va vedea 
şiretenia maghiară, câ şi Fóia ungurescă „Mi- 
lenium Lapok“ întrebă, décá este vr ’un popor 
care în acesta miiă de Ani, în midilocul resbe- 
lelor continue a putut resista victorios ; şi iată 
ce răspunde marele nostru Istoric, d. V. A. U- 
reohiă:

.Răspundem : câ este un asemenea popor şi a- 
cella este numai singur poporul Român, care a re- 
sistat nu numai Una miiă de Ani, ci aprópe 
opt-spre-dece Secuii!.

din Unguri n’a căijut, ci numai la bă
tălia ce au avut cu Menumorut la Bihor, 
abia s’a îndurat Notariul de a scrie, câ 
a că(Jut 20 Unguri şi 15 Secui.—

Mi-aduc aminte, câ la 1848 tinerii ma
ghiari purtau în mână câte un baston, 
mai lung de cât obicinuit, care avea süsü 
la vérf o toporişcă de oţelu, pe care era 
gravate cuvintele urmétóre : „Ne bánts 
a magylar“ adică: Nu snpéra pe Ma
ghiar ! Nu era acesta un temperament 
de nebuniă ? Un semn de alienaţiă min
tală ? AstăiJI chiar, între bărbaţi cu mus
tăţi răsucite, se gäsescü asemenea ca
pete, care se fac ridicoli în faţia lumii.

Astfeliü un D-nu Pazmandy propa
gandă înfocat al persecuţiunilor contra 
naţionalităţilor, susţine câ: „Maghiarii 
aleşi de şi inferiori prin numér, sunt 
încă materialmente şi intelectualmente 
mal tari, de cât tote celle Palte na
ţionalităţi din Ungaria întruniţi îm
preună. (6)

Dér... sâ lăsâm pe D-l Pazmandy şi pe 
proselyţii sei sâ se bucure de biata Expo- 
siţinne şi de sirmannl Milleniü al lor!.

A resistat poporul Român în mijlocul résbóie- 
lor necontenite, a invasiunelor străine barbare, — 
între care alle Hunilor şi apoi ale lui Arpad, cu 
tote luptele disolvante şi slăbitdre întemplate ade
sea chiar între provinciile locuite tot de Români.....

Acesta este o constatare istorică nerefutabilă.
Dér aci încă o constatare istorică: Sâ ni se ci

teze o singură victoriă repurtată de Maghiari con
tra Moldovei séu a Ţerrti Româneşti! Am avut 
noi résbóie cu Polonii, cu Tătarii cu Turcii.... U- 
neori ne-au bătut, alte ori î-am bătut.... singur nu
mai Ungurii nu ne-aü învins nici odată, dér ab
solut nici odată, ei tot-d’auna au fost bătuţi chiar 
şi atunci, când óstea Ungurescă era comandată de 
vr’un vitéz Român renegat, ca Huniad, ca Mateiu 
Corvin !

Desfid pe orice Istoric Ungur să probeze istori- 
cesce, că nu este temeinică constatarea mea.

V. A. Ureohiă.
(®). Oare aşîa sâ fia? Nu ve mai supăraţi! S’a 

convins Europa cultă de civilisaţiunea şi raţiona
mentul sdruncinat al D-v. acum la finele secolului 
al XIX-lea.—Quos vuit perdere Jupiter, de- 
mentat prius....
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X X X Y .
Congresul internaţional al Academiei Re
gale „La Stella d’ Italia“ tinut în Florenza 
şi Secţiunea Română din Plolesci a acellel 
Academii.—Istoria unui Arbore. — Un Ta
lisman—0 Dare de sâmă şi Câte-va Sen
tinţe.—Efi şi ou.... mine la Buşteni.—Dedi- 
caţiune Condeiului meü— Meditaţiuni ge

nerale asupra viâeţel omenesc!.

3  ’
//•Academia regală „La Stella dl lta- 

J ip liaa cu sediul central în Chieti, ţi
nând Şedinţă generală la 5 Februarie 1895 
la Secţiunea principală din Florenza, dupé 
mai multe deliberaţiuni a decisă, ca, la 
7 Iuniă 1896, sâ se ţină tot în Florenza 
primul Congressă academică internaţio
nal, gi sâ se inaăgureze cu totă solem
nitatea ce merită acestă Instituţiune.

încă de la 15 Aprilie, 111. Sea, Preşe
dintele general şi fondatoră al Academiei, 
Comm. Raphael Tarantelli, prin Circulara 
sea către tóté Secţiunile interne gi din 
străinătate, spre a fi representate, a făcută 
Apelă fraternellă cu invitaţiune, rugând 
pe toţi Collegii Academiei, de a participa 
la Congres, gi a se reuni pentru prima- 
oră împrejurul aăgustului Stindard, în sa
vanta Cetate a Florilor, ca cu acestă pre- 
ciosă ocassiune sâ se cunoscă personal 
unii cu alţii şi agi strânge mâna în Ce
tatea lui Dante, unde sâ se desbată No
ţiunile puse la Ordinea (Jillei.

Acei din Collegi din străinătate, cari 
din caăsa marilor distanţe, a lungului 
voîagiă, traversând Mârî gi Oceane, sâă 
din alte resóne voră fi împiedecaţi de a 
merge la Florenza, vor avea dreptul de 
a numi pe representanţiî lor, alegendu-i 
printre Asociaţi, sâă mai bine, a adera 
prin Depeşe la lucrările Congressului.

Congresul s’a ţinut în pilléié de 7, 8 , 
gi 9 Iuniă, în Sala „Luder11 din Florenza, 
preşeojută de Preşedintele general, al câruî 
Apel călduros a avut effect, fiind mulţi 
representanţî, Domni, Dómne gi D-góre 
din Italia gi sosind un mare numâră de 
adesiuni esteme prin Adresse gi Tele
gramme.

Secţiunea Română a Academiei „La | 
Stella d’ Italia“ cu sediul în Ploescî, a j

trimis'Pegedinteluî Academiei, mai nainte 
cu câte-va <]ille, în limba franceză, ur- 
mătorea Adressă:

Ploiescî, >9/3] Maiü 1896.
PRESIDENŢIA

SECŢIUNE! ROMÂNE
de la

Academia Regală
„La Stella d’ Italia“ 

din Chieti.
No. 33.

Rlustrissime, Domnule Preşedinte!
Illustri Confraţi, Membri ai Congressului!

Convocarea pentru inaugurarea primului 
Congressü internaţional al tuturor Secţiu
nilor de la Academia Regală „La Stella 
d’ Italia,“ dupé decissiunea luată în Adu
narea ţinută la 7 Februariü 1895, în fru- 
mbsa Cetate Florenza, a fost o ideiă sublimă, 
de a se întâlni şi a se cunósce mai de a- 
prupe fraţii: fii ai maréi familii latine.

Secţiunea Română a acestei Academii a 
tresăltat de bucuriâ, priimind invitaţiunea 
din partea Presidenţieî-Vdstre; iar ideîa 
de a se aduna toţi fraţii Academiei, de sub 
aceiaşi Bandieră la un lom, a electrizat 
ănimile Membrilor acestei Secţiuni.

Ideîa de a visita acestă Cetate, căreia i 
s’a dat numele de „LA BELLA“ şi pe care 
a Mustrat’o faimoşii ei fii prin nascerea lor, 
ca : Dante, Leonardo da Yinci, Amerigo 
Vespuccl, Leon-Battista Alberto, Ma
chiavelli gi Galilei, şi pe care Apeninii 
o răcoresc cu cristalinul Arno, care se grâ- 
besce murmurând a se arunca în braţele 
Mârei Tyrrhenne, este dorinţa, viué a nbs- 
tră, cari simţim o attracţiune na turală către 
acestă miraculdsă Peninsulă meridională a 
Europei. —

Aşiii fi dorit eă însumi, şi ar fi fost de
tona mea de a sbura, eă mai întâiă, în 
midăocul Congressidui, spre a ve aduce pri
mul salut fratern de la bordid Danubiuluî, 
de la acei fraţi, cari ve adoră şi ve admiră 
pentru înaltele qualitâţî ce caracterisézá pe 
nobila Naţiune italiană.

Dér etatea mea de 70 Ani şi în stare de 
convalescenţă face impossibilă o voîagiare 
lungă, pe care aşiă fi, dorit s’o facă cu multă 
plăcere şi ardóre. Decă ar fi fost possibil sâ 
fiă în midilocul D-v., în aceste momente 
solemne, în midilocul scumpilor mei fraţi
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de animă şi de sânge, m’aşiă fi simţit în
tinerit, şi aşiii fi bine-cuvéntat cţma in 
care presenţa D-v. mî-ar fi redat puterea 
juneţei.

Mé simtă fericit, HI. Domnule Preşedinte, 
că am trăit a fi Onorat de a f'ace parte din 
acostă savantă Academia, pe care lll. Vostră, 
respectabile şi infatigabile D-le Preşedinte, 
aţi fondafo, şi D-v. D-lor Membri o con
solidaţi sub numele strălucit de „Stéüa I- 
taliei“ .—

Acest Nume strălucit a străbătut pe am
bele emisphere alle pâmentului, şi şi-a- a- 
runcat o radă bine-făcetore şi la noi, pe 
care ’mi-aţi încredinţat o a o consolida în 
deplina ei splenddre, aici apr ape de Statua 
lai Oyidiií Nasone, la bordid bătrânului 
Istm. —

Am onbre a re anexa, IU. D-le Preşe
dinte, un Act de Ademune din partea Col- 
legilor ai acestei Secţiuni, cari aü putută 
subscrie acum, prin care ve rogă, să bine
voiţi a-î representa în absenţa Preşedinte
lui Secţiuneî, şi a transmite Congresului 
salutările lorü fraterne, declarând tot d’o- 
dată câ aderă la lucrările precedate în Or
dinea diliéi, şi a altor disposiţiuni ce va 
găsi Congressid cu caile.

Priimiţî, Ve rog, lll. D-le Preşedinte, 
încredinţarea de înalta stimă şi collegialâ 
iubire ce ve conservă.

Preşedintele Secţiuneî Bomâne, 
Zaoharia Antinescu.

Sala Congressului era ornată pompos 
cu ghirlande de laurü cu bandiere, cu j 
Covóre, cu Busturile Suveranilor Italiei. 
Grüarda de Onóre o făcea la intrarea în 
grădină câţi-va guardişti municipali în 
paradă, sub Ordinile Căpitanului lor care 
era în Sală.

Preşedintele general Comm. Tarantelli 
avea la drépta ca Yice-preşedinţi pe Comm. 
Duca Carlo Carafa di Noja; pe Cav. Prof. 
Raff ade Pagliacetti, pe Cav. Official Dr. 
Francesco Stocchi şi pe Dr. Carabba; la 
stânga, ea Vice-Preşedinte onorariu al Con- 
gresmlui, pe IU. Sea Prof. Francesco Tur- 
ris. Ca Secretarii! general Cav. Prof. Vitto- 
rio Cava; şi Cav. Prof. Ferdinando Bigi şi 
Aristid Barbetta, ca Secretari.

Congressul fu inaăgurat de Preşedin
tele general Tarantelli cu un discurs pa
triotic, oportun pentru eircomstanţa (Jilleî, 
care fu aplaudat de repeţite ori. A  fost 
citite multe Telegramme de salutare şi 
de adesiune din Italia şi din străinătate, 
distingendu-se alle Secţiunilor din Spa
nia, Francia, Anglia, Saxonia, Romania, 
Austria şi alte State, precum şi de la per- 
sóne illustre, Senatori şi Deputaţi, de la 
Primăriul din Chieti şi Florenza, de la 
Societatea „Operaja di Ortona“ , de la Mem
bri „di Vasto“ şi cea din partea Marqui- 
siî Guiccioli, în numele M. S. Reginei. —

Preşedintele, cu consimţimentul Con
gresului, trimise din secunda şedinţă ur- 
mátórea Telegrammá la Rom a: Ministro 
Real Casa-Roma. —

Congresso Internazionale Accademia „Stel
la Italia“ inauguravasi ieri, splendida di- 
mostrazione Casa Savoia, sostenitrice Patria 
grandezza. Prego participare Loro Maes- 
tă. — Presidente Tarantelli. \

Se citi de Preşedinte apoi răspunsul 
următorii! :

Augusti Sowani, Cui ho comunicato di 
Lei Telegramma, mi incaricano ringraziare 
in Loro nome. — Reggente Ministern Real 
Casa, Tenente Generale Fonzio— Vaglia.—

Din partea Preşedintelui Secţiuneî Ro
mâne din Ploiesci se citi următorea Tel- 
legrammă trimisă în limba francesă:
Haffaele Tarantelli— President Academia „Stella“

Florenza.
In aceste momente solemne, salut cu A- \ 

more fraternă primul Congressă internaţio
nal al Academiei regale rStella d’ Italia“, 
adunat în monumentala Athenă a Italiei.

Cu corpul în Románia, cu mintea şi â- 
nima sumă în midilocal Congressidui, între 
prea-iubiţiî mei fraţi.

Secţiunea Română aplaudă activitatea lu
crărilor Congressidui; Ureză Academiei pros
peritate, gloriă.

Trăiescă Auguştiî Protectori ai Acade
miei !

Trăiescă Congressid şi infatigabilul seu 
Preşedinte!

Preşedintele Secţiuneî Bomâne, 
Zacharia Antinescu.
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Congressul se închisse a treía-rji cu de- 
cissiuuea, ca secundul Congressü sâ se 
ţină la timp în Chieti, când va avea loc 
acolo şi o Exposiţiune Universală. — —

Ca răspuns la Adressa acestei Secţiuni, 
am priimitü din partea 111. Sélle D-l Pre
şedinte general al Academiei, Adressa ce 
urmeză, cu Data din Chieti 10 Iuliü 1896.

lllustre Collegă!
Congressul fu ţinut regulat în Florenza 

în (iillele din 7, 8 şi 9 Iuniă, şi a reuşit 
splendid, precnmă resultă din ţ)ia rele tri- 
misse, IU. Vdstre *) prea demne President al 
prea iubitei Secţiuni pincipale Române, pe 
care o salut cu cea mai mare arnore fra
ternă.

Eu Tarn representat pe Voi şi Secţi
unea, şi fură citite Adressele ei precum şi 
Tellegmmma, acoperite cu applause extra
ordinare. Scena era mişcătore.

Ve rog de a publica în Ijiarele din iu
bita Romaniă, notiţa despre viitorîul Con- 
gresü; vom forma un Volumă asupra Con- 
gressului, care va fi publicat.

Membri toţi repetară applausele strigând; 
„ Trăîescă juna şi marea Romaniă“ / — 
Apoi Florentinii nu voiau sâ mai termine, 
manifestând simţimentele de bucuriă, de af- 
fecţiune şi recunoscinţă pentru Voi şi pen
tru Secţiune. —

Undele fluviiduî Arno, pe care Voi le-aţi 
tratat cu cuvinte sublime de Poesicl, făcură 
Echo la cuvintele de salutare din partea 
Vostrâ şi a prea iubiţilor Colegi Români, 

şi stâncile Munţilor noştri Apeninî ne trans
portară în vâille Carpaţilor!

Amice, voi aveţi un geniu sublim, plin 
de tinereţe de minte şi animă, plin de sbu- 
rare ca al Aquileî romane, care-ţî fixezi 
privirea supremă la sőre. —

In memoria sântă a lui Dante, Macchîa- 
velli şi Galilei şi a altor bărbaţi italieni pe 
caii i-aţi salutat; în numele Abruzzeî, care 
iu salută pe marele fiu Ovidiu Nasone; în 
numele Florenzei şi al Chieti vé daü o îm
brăţişare neîntrecută de affecţiune! Şi din 
unirea spiritelor care acuma ’mi par unite

*) Am priimit „II Corriere italiano; Fiora- 
mosca; Babilonia“ din Florenza; „Istonio“ din 
Vasto; şi „Revista Italiana“ din Palermo.—

d,'asupra acestui pişcă, din patria lui Pol- 
lione, Galiani, Zingaro şi alţii, appare scân
teia, care trece în pepturile confraţilor Ro
mâni ; se înalţă între noi o flacără nestin- 
gibilă de Amóre, care va provoca secoliî în 
numele Italiei şi al României!

Decâ aţi fi fost lângă mine în Cetatea 
florilor, aţi fi fost forte mult mulţumiţi de 
inneni.

Acest Sediu central 'mi dâ însărcinarea 
de a saluta pe toţi Consocii din acea Sec
ţiune, pe care speră a o vedea mult des- 
voltată, pentru că cugetă de a-î acorda şi 
dreptid de a avea Diplome proprii.

Ve expediez o Copiă din Statutele gene
rale făcute în limba spaniolă de Secţiunea 
naţională, cu Sediid în frumbsa cetate Ma- 
dridă.

Când ţHare de acolo voră vorbi despre 
Congressulă nostru, sper a avea doué-trei 
Exemplare pentru Archivă.

Renoăesc Salutările mede, strigând: Tră
îescă rasa latină! Trăîescă Umanitatea! 
Priimiţi Imbrâţişerile şi Sărutările melle!

Preşedintele General, 
Raffaele Tarantelli.

Intre celle 10 puncte puse la ordinea 
(Jillel, în prima şedinţă sé vota şi se ad
ni isse în applause generale înfiinţarea Or
dinului cavalerescu Margherita di Sa- 
voîa, spre a se conferi numai Dómnelor 
de merit.

Pe când era a se continua discuţiunea, 
D-lü Professor Ravagii şi Publicistid Pit- 
toreqgi propusseră suspendarea Şedinţei 
pentru funerariile ce Florenza voesce a 
face illustridui Artist Ernesto Rossi, alle 
cărui oseminte vor ajung9 la Pescara. Pro
punerea fu aprobată şi o numerosă repre- 
sentaţiune a Congressuluî, cu Bandiéra 
de la Sediul central, plecă la staţiunea 
centrală.

Aici este de observat, cum naţiunile 
culte ’şî onoreză pe Artiştii sei celebri, 
fácéndu-le onorurile meritate până la 
marginea mormântului.

Celebrul decedat E. Rossi, care fu de
corat de M. S. Regele nostru, plecă din 
ţerra nostră puţin înaintea morţii sélle, 
şi adormi pentru eternitate în Patria sea.
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ISTORIA UNUI ARBORE.
Verde încă în sine, viueţa lui vegetală 

încă productivă, stă bătrânul arbore încă 
cu rădăcina sea într’un solă fertil, sucul 
séü vital i mai ţine puterea, de gi aü tre
cut preste el multe Ierni furtunóse gi 
tot atâtea Primăveri dătătore de viueţă.

Ramurile lui fiind mai mult expuse în 
bătaia vântului ar fi sufferit mai mult; 
dér tulpina fiind solidă, aü fost cruţate 
de furia vijeliilor, fără a se încovoia tare, 
a se frânge şi a’şl perde frumuseţea frun
zelor venjî.

Ou tóté acestea, tulpina a sufferit mult 
de arşiţa soréiul, fiind récorélla refusată 
adese ori chiar de mişcarea frunzelor ra
murilor, crescute din meduva tulpinei.

A trebuit ca Arborele încă sănătos sâ 
nu fiă bine vefjut de ochii Demonului 
Invidiei, — precum şerpele - diabolü o- 
dinioră în Paradis a invidiat fericirea pri
mei perechi umane — şi neputând a d e
ţină tulpina şi a o face sâ se usuce, a 
căşiunat asupra plăpândelor ramuri, a 
ramurilor celor mai fragete, spre a se 
servi de densele, şi a face râul, unde 
n’a putută sâ ’lu facă direct.

Astfeliü, precum şerpele - Diabol în

Paradis a Zis fericitei perechi umane ur- 
mătorele cuvinte meşteşugite: „Gustaţi 
din acest fnictü ce vi ’lü offerű eu, şi veti 
ti şi voi ca nişte Dumneaei“ ; aşia şi spi
ritul—diabolic sufla asupra fragetelor ra
muri cu o suflare lină, mephistophelică*) 
amăgitore, cu o legănare aeriennă,—pro
cedând astfeliü ca şi mai ’nainte şi la 
alte tulpini şi ramuri, pe care le-a amă
git şi spoliat prin suflarea lui spurcată— 
şi de câte ori acostă adiere de vént otră- 
vitóre şi criminală atingea frunZele ra- j 
murilor acestui arbore de oare vorbim, 
ele sâ simtéü mai viui şi mai mult attrase 
spre falsa adiere de vânt, de cât spre si
guranţa ce avea de la tulpina lor natu
rală, care le-a crescut şi le-a conservat.

Astă-Zi tulpina deplânge errórea fă
cută cu uşiurinţă de ramurile ei natu
rale, dór.... aşia a fost destinul, ca tul
pina se rămână tot tulpină, până când 
putrefacţiunea o va descompune; ra
murile vor urma sortea lo r ; iar spiritul— 
diabolic se va chinui în mod miserabil 
aici pe pământ, între fiinţele umane, când

*) Mephistophel: nume întrebuinţat de Göthe 
în „Faust“ ; sinonymü cu o natura perversă şi 
în adevăr diabolică.—
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apoi se va retrage pentru vecia în im
periul întunerecului, de unde a eşit.

JJn 'J 'a l i s m a n .

^ r e i  lucruri întrunite: 0  Cruce p  un stylet 
Şi capul de aquilă d’argintul cel mai pură,

Formeză TaMsmanul ce port eă în secret 
Cu mine tot-d’auria, de care nu mi: ’ndură.

In constelaţiunea anume ce-am fixat 
Făcutu-l’am d’odată cu Aurora süsü :

Virtutea ce el are, nu e de discutat,
E  supra-naturală; un geniu Va produs.

Să mi: explic acuma ; Symbolul principal
E  Crucea ce învinge, când suferi pe păment;

Secundul e styletul ce forţă şi-ideal
’ Ţi inspiră de la legăn şi până la morment.

Iar’ capul de Aquilă indică sboru ’n süsü 
La spirit de morală, la binele umană;

Pe care Salvatorul din Ceriu Ellü le-a adus,
Ca omul cu piciorul să calce pe Satană.

De când eu port cu mine sublimul Talisman 
D ’argint,—căci eă în suflet pe nimeni nu urască,—

In lume eă învinsă-am ne ori-care duşman
Aă vrut, séii mai voi-va, ca să rne necăjescă.

0 DARE DE SÉMA ŞI CÂTE-VA 
SENTINŢE.

pilléié sunt fol din cartea v iöete l; 
de aceia, omule, sâ nu scrii pe eile 
de cât fapte bune şi tendinţe nobile 
conducétóre la virtute,—

Mai sunt de astă-<j.I 17 <jille, şi se îm- 
plinesce al 70-lea Anü al voiagiulul meü 
din viăâţă. Şepte-ijeci de A n i! A ! 70 
de Ani, un termin al viăeţei omenesci; , 
câci Iată ce cjicea Imperatorele Psalmist 
David, cu 10 Secole înainte de Christ :
„ Anii viiieţii omului pe păment sunt 70 
Ani; iar de va fi în putere, 80 de Ani, 
şi ce va fi mai mult de cât aceştia este nu
mai ostenéla şi durere“ . Aşîa dar 70 Ani, 
cari fac 25,550 de rjille cu nopţile lor 
împreună, socotit Anul á 365 (Jille, la 
care mai adâogend 19 Bissextile în 70 
Ani, se ínsumézá 25,569 dilié; fácénd j 
dór compt exact până astăzi 15 August [|

1896, am trăit, 25,552 «Jille, scărjând pe 
celle 17 «Jille care vor urma până la 2 
Septembrie, luna viitóre.

’Mi am reservat după un aşîa voiagiă 
lung şi ostenitorii! aceste 17 rjille, (Decă 
mi le va accorda D*4 eu) ca sâ facil o pri
vire retrospectivă pe callea ce am fâcut, 
de când am plecat din legăn.

Nu am necesitate de a repeta, ce am 
narrat în acesta Operă, făcând o reca- 
pitulaţiune a voiagiulul meü; dér voesc 
a complecta ceia ce am uitat; câci o- 
mul este supusă uitării.

In ceia ce privesce valurile viăeţii, 
ca sâ le numescă aşîa, în cursul vineţii 
melle am avut şi bucurii şi întristări ; 
şi assigur pe ori-ce suflet umană, câ nu 
va fi privat de aceste două caşuri va
riabile, alternative, în cursul viăeţil sélle.

Am <jis în Prologul meă : Omă sumă, 
şi ca om trebue sâ fi avend şi defecte, pen
tru câ, „a face orori este lucru omenescü.“ 
De voiü fi avut şi fapte bune, nu trebue 
nici pe acelea a le lăsa neînregistrate în 
Capitalul moral al viiieţii melle.

Acesta frasâ o va fi putut constata, 
iubiţii mei lectori şi lectrice, în cursul 
lecturei acestei Opere. Las dór asupra 
publicului cititor a da sentinţa lui justă 
şi imparţială, r

Yoiă adăoga numai acum la fine, câ 
trecând prin tóté etăţile viăeţii, am în
văţat spre a’mi aduna un capital de cu
noştinţe ; am instruit ca Professor îu curs 
de 43 Ani, 43 de generaţiuni de Elevi şi 
E leve; am făcut şi bine în viăeţa mea 
pe cât am putut, fâră a nega vre un râă 
ce voiă fi comis, fâră de voinţa mea; 
câci aplecârel spre râă nu î-am per
mis a face usă de fiinţa m ea; tot d’a- 
una m’am condus de urmetórea doctrină 
morală: „ Teme-te de D-fleü, fâ bine, şi 
nu te teme de n im e n ea M’am ferit tot- 
d’auna de osînda urmétóre : „Cine sapă 
grdpa altuia, singur cade într’ensau ; şi, în 
fine, mi-a plăcut a fi devotat doctrinei 
Christiane plină de morală, la care şi pă
gânii aă recunoscut sântul adevâr, care 
elice: „Ce ţie nu-ţi place sâ-ţî facă altid, 
nu face nici tu altuia.“ Aceste trei alle- 
gaţiunl aă fost tot-d’auna conducétóre în 
voiagîul viăeţii melle.-------
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Esperienţa viăeţii în contact cu omenii, 
m’a convins despre adevărul coprins în 
câte-va următore sentinţe, pe care le-am 
dat gi eü, dupé cum le-am înţeles în ra
ţionamentul meii :

1. „Omul care ’gî îubesce viueţa, tre- 
bue sâ fie însuşi Doctorul seu prin păs
trarea sânetâţii, ferindu-se de ori-ce a- 
busü contra eî.‘£

2. Precum în Şcoli sunt Elevi gi buni 
gi negligenţi, asemenea gi în căutarea să
nătăţii prin Discipolii lui Esculap este 
aceia-gi proporţiune; deosebirea este nu
mai, câ cei dintâiă sunt Esculapî; lar cei 
de al doăilea sunt discipoli ai lui Escidap.

3. Mé încercaiii sâ îndreptez lumea gi 
mă strâmbam pe mine: mé siliiű a pro
paga morala între semenii mei, şi era 
cât p ’aci, s’o perţj. gi pe a mea.

4. Speranţa este un lanţ, care ţine pe 
om de a nu cădea în desperare; rupén- 
du-se o tortă a lanţului, omul cade gi 
devine victima desperării séle, alle cârei 
resultate sunt funeste.

5. Cuvintele morale ce se pronunţă 
prin gura celor rei, sunt costumul cu 
care se îmbracă ei, spre a’gi acoperi a- 
ceia ce sunt, gi a se arăta aceia ce nu 
sunt. —

6 . Sceleratul sé cunósce după mani
erele séle viclene. Spurcă prin renegarea 
originel sóle isvorul de unde a egit gi 
în céllá cu vicleniă pe cei ce sé íncéliá 
de a’fu crede. Credul lui este el însuşi 
gi satisfacţiunea lui este căderea altora. 
Ascunde crima sea gi se opintesce a vorbi 
de errorile altora, voind a le egaliza cu 
crimele lui. Dér a mai raţiona asupra 
unor asemenea vampiri, este a se degrada 
omul, gi a sé despreţui pe sine însuşi.

7. Omenii de ver-ce professiune cari 
nu citesc, spre a’gi apropria sciinţe spe
ciale în professiunea lor, pentru a folosi 
pe alţii gi pentru care sunt plătiţi, sunt 
omeni fără consciinţă—mercenari, — cari 
lucrézá ca tăietorii de lemne spre a câş
tiga ce sâ mănânce dintr’o di până. în- 
tr’aita. —

8 . Bătrânii sunt necesari în tóté tim
purile gi în tóté împrejurările chiar na
tura a admisă aeestă etate, ca consiliile 
lor pline de esperienţă, fiind adoptate de 
cei tineri, sâ contribue spre a le da o di
recţiune, care sâ-i abată de la callea a- 
venturilor, provenite din neesperienţă.

9. Ca sâ fii critic demn la Opere lit- 
terare alle cuiva, cu imparţialitate şi per
fecţiune, mai íntáiü trebue sâ citesc! 
tóté scrierile Autorului, spre a constata 
în adevér gradul capacităţii, meritele gi 
defectele sélle litterare. Alt-feliü, vei fi 
considerat sóü ca calomniator invidios 
personal al lui, séü ca salariat, spre a 
lăuda pe alţii în detrimentul Autorului 
criticat.

10. Nu are coragiă bogatul fâră învă- 
ţiătură acolo, unde are săracul cu învă
ţiătură. —

11. Deplâng pe bogatul care tremură 
gi este lacom a strânge bani; câci este 
mai nenorocit de cât un sclavă, care tre
mură gi nu este sigur câ mâne va avea 
în mână o bucată de pâne.

12. Săracul onest gi cu învăţiătură 
póte sta cu fruntea sus înaintea óme- 
nilor cu cultură gi puşi la posiţiunî înalte; 
pe când bogatul fâră învăţiătură, cu'toţi 
banii lui, este sfiicios gi umilit, mustrat 
de consciinţă, când scie, câ banii sei nu 
sunt câştigaţi tocmai pe callea cea dréptá.

13. Nu este o Artă sóü Sciinţă a în
scrie ceia ce câştigi, ci aceia ce chel- 
tuescî cu bună măsură.

14. Bogatul, camă uşiurel la minte 
crede câ tóté bogăţiile se cuvin numai 
lui; iar săracului i se cuvine numai ce 
ar voi elă, credendu-se a fi privelegiat.

15. Când te rogă cineva ca sâ-I faci 
un bine moral séü material gi ’I promiţî, 
dér nu ai de gând sâ-î faci, este mai 
logic sâ-i spuni în faţă ceia ce ai la i- 
nimă să faci: (adică câ ’lă refuzi); de 
cât sâ-i promiţî gi sâ nu faci nimieă, 
lăsându-lă sâ aştepte.—Cel dintâiă casă 
este tot d’auna o minciună gi cea din
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urmă o laşitate: două qualitâţî relle, ce 
din fatalitate, caracteriseză Epoca ac
tuală. —

16. A  promite cuiva cineva ceva, până 
când îşi ajunge scopul şi apoi se pre
face câ au uitat, este o hoţia premedi
tată ; şi cel ce face acestea, este un hoţii 
privelegiat.

17. Când te rogă cineva sâ-î faci un 
bine la nevoiă, ca sâ rogi, de essemplu, pe 
alt cineva, nu-I promite décá n’ai de gând 
sâ-î faci, spuindu-I, câ décá ’lü. vei întâlni 
pe acela îi vei vorbi; a lăsa întâmplării 
facerea de bine cerută, este ca cum a-î 
c]ice: Lasă-me în pace" !—Iar decă voescî 
a-i face binele, fá-i-lü îndată, nu cu con- 
diţiă până vei întâlni pe acela; ci de se 
póte, sâ-i dai resultatul cât mai curând, 
interesându-te ca de lucrul téü. In casiil 
din tâiii eşti - o fiinţă inórtá între viüi, 
eşti liehéüa némului omenescü ; în caşul 
din urină escí omü perfect şi onest.—

18. Obiceiul. funcţionarului care prii- 
mind o petiţiune nu o citesce ,fiindu-î 
lene, ci te întrebă; ce poftesc! ? Nu este 
locul lui pe fotoliul autorităţii. —

EÜ ŞI OU . . . . MINE LA BUŞTENÎ.

; . jJ n ’Anul—nouă $ecî şi dom,
Şi-o miiă şi opt sute, —

Privómü la stânci noi améndoüí;
Dar eile erau mute.

D’atunci eü n’am mai visitat 
Buştenii : locă ferice;

Şi eü acum mai î-am uitat;
D’aceia n’am ce cfice ;

Câci boia mea m’a arestat 
Doui Ani şi jumétate

In casa mea, şi-am îndurat 
Un doru ce’n peptu’mi bate.

Acum când boia m’a lăsat 
îmi vine o dorinţă :

Sâ védü Buştenii înc’odat’
In tót’a lorii fiinţă.

Şi Caraimanulul iubit 
Sâ-î spună o salutare

Din parte’mi, câci el m’a dorit 
In lunga’mi absentare.

Dorinţa-aşiă vrea s’o ’ndeplinescă,
Sâ simţă în munţi récére ;

Dér d’aşiă putea sâ nimeresoft 
D’a fi o 4i Cl1 sőre.

M’aşiă crede că-am întinerit —
In—nouă-^eeî şi şese —

Uitare-aşiă că-am îmbătrânit,
Dér’ ............ténérű sâ mé la s e ! —

*  *  *

O omule ! Multe pof fesei,
Tot ce-î cu neputinţă!

Mai bine ye$,î cât de mică eşti 
In mica ta fiinţă!! —

TOT ELLÜ.

P e D IC A T IU N E  pO N D E ÍU L U I MEÜ.

(Ş
W)â nu’ţi dedic' şi ţie condend meü iubit

Vr’o trei perechi de strophe, tu, care m’ai servit 
Sâ scriu atâta Prosă şi midte Poesiî,

Pe care e ă . . .  cu mine, şi-apoi şi tu le săi !

„Aütobiographia“ pe care tu o-aî scris,
Şi câte alte, midte, trecute ca prin vis 

Le-am scris cu tine ’n mână pjentru că eşti frumos, 
.Şi mie,- şi la lectori tu le-ai adus folos.

Frumos eşti, ca şi lemnul din care eşti sculptat,
De bună némű şi semenţâ fiind, te-a destinat

20,3 95. 38
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Să fii un lemnü cu carte, ca să distrezi pe toţi 
Ce cartea ţi-o ceti-o: bătrâni, tineri, nepoţi. .

Frumosă eşti şi artisticii, căci süsü în al téü stylii 
Tu ai o Panoramă ce vedü prin ea subtil;

Când ochii! mi nimeresce prin micul microscop,
Eli patru peisage le vefiă, şi-ajung la scop

La baia lui Hemde acolo te-am găsit,
Şi ’ndaf cu mulţumire prea bine te-am plătit;

Dér şi tu, nu e vorbă, dibaciă te-ai arătat,
Cu tbtă mâestria pe mine m’aî distrat.

Acuma n’am ce fiice, tu te-ai cam învechit,
Şi am&ndoui d’odată am cam îmbătrânit-, —

Eli îţi urezii durată; dér tu în schimb ce’mi dai ?
Mai íréi să’mi faci serviciu pán’ voiü pleca la ram ?—

Ego: Antinescu.

el a abandonat léganul de mult . . . s’a 
jucat. . .  a alergat. . .  a început a întreba 
pe părinţi ce este acésta ? . .  dér aceia . . .  
dér ceia l’altă . . .  dér cea de dincolo ce 
e? ..  a început a le memora. . .  intelligenţa 
lui a devenit simţitore. . .  a început a se 
pârgui . . . raţiunea a început a funcţiona 
manifestându-se evident . . . latä’lü ! i-a 
venit dorinţa de sociabilitate .. . Părinţii 
’lii, conduc la Şcolă,— Aici el se vede în- 
tr’o lume nouă de aceiaşi etate. . .  lume 
laboriosă ; . . elü deveni egalü între e- 
ga li. . .  se índémna . . .  se mişcă la lucru... 
verjând pe alţii i imiteză. — Iată’lă Şco
lăriţi . . .  Scolariü bun . .  ; a terminat stu
diile cu bun succesă . . .  —

Iată’luîntrat în vmeţa socială. . ;  iatä’lü 
întrat într’o carrieră!.. în carriera viüeţii..; 
muncesce. . .  căştigă. . .  are abundanţă în 
tote . . .  — Este mulţumit, ellü şi familia 
lui . . . El ca Albina ese din stupü . . . 
sboră de pe o flore pe alta. . .  suge sucul 
florilor. . .  şi produce miere . . .  gustă din 
mierea Şedinţelor, a Artelor, a Comerciuluî, 
a Industriei, a Plugiduî: isvórele esistenţei 
sétte.

Mulţumirea sufletescă i deschide the- 
saurul ideilor bunului şi frumosului . .. 
idei morale şi sublime ...—Totul i se pare 
o Poesiă . . .  o Harmoniă !........şi mulţu
mirea sea i desvoltă ideile mari ; . . . i 
place melodia versurilor . . . i place har-

MEDITAŢIUNl ASUPBA VI0EŢIÎ OMENESC!.

Valurile Oceanului mugescü cu furiă....
Uraganul este turbat. . .  Apele se aruncă
în sus şi în josü........formeză adâncimi
şi înălţimi spumóse. . .  înălţimile ating 
aprópe vérful Pharului, împroşcândulu cu
apă........el stă, ţinând pept vijeliei şi
torrentului . . . .  — O mică corăbioră cu 
pânzele ei albe, care stau. sâ se sfâşiă 
unflându-se . . . tremură, fiind aruncată 
când într’o parte când într’alta;. . — Ce 
cauţi tu, micule vasú, pe spumele gigantului 
Ocean, care vor sâ te absorbă şi sâ te în- 
ghiţă în pântecele lui? . . .  Reuşi-vei a a- 
junge la liman ? . . .  Destinul téü . . .  nu
mai el scie. . .  numai e l ! . . .  — Aşia este 
şi destinul omului pe pămfmt! —

Un lig ă n . .  , şi în el un prunc inocent 
şi gentil ! . . . nutrit la peptul Mamei 
selle . . . legănat spre a adormi; . . .  el 
nu scie ce este e l . . .  el nu se póte 
înţelege pe sine . ..  plânge când i vine a 
plânge, . . . surrîde când i vine a sur- 
rîde . . .  el nu simte, nu înţelege ce este 
vocea lui plângetore . . .  nici veselia ap- 
parentă a surrîsului seu! . . .  —

El cresce . . .  cresce . . .  — Tatăl séü se 
bucură . . . Mama sea ’lii mângâie . . .  el 
cresce. . .  cresce în continuă nutrit de căl- 
durósa iubire a Născătorilor lui. Ce fericit 
esd, micuţide pruncă!. — Trece un An ... 
doüi . . .  trei . . .  patru . . .  cinci.. . ş0se ;—
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monia sorturilor . . .  representate printr’o 
Harpă cu 5 córde . . .  Harpa eoliană . . .  
şi ca simbol al gloriei, ornat cu o stea . . ;
se încărca a le scrie pe bărtiă; ......... i
place accordul perfect în Familia, în So
cietate . . .  începe a se crede fericit..  —

Ajuns aici . . .  un simţiment religios i 
atinge córda ânimei . .; ’şi amintesce de 
Cruce : symbolul credinţei. . .  a Religiimeî 
Christiane ; .  .. ’şi amintesce de Anima . . .  
symbolul dragostei, unde residózá Amórea 
către DiimnecţeH, către sine şi către apro
póié : — şi alergă cu mintea la speranţă, 
representată prin Ancoră: symbolul spe
ranţei şi al salvâreî ce popresce Nava a- 
meninţată de înecare, salvându-o . . .  A- 
ceste trei symboluri: Crucea, Anima şi 
Ancora unite . . . .  susţine fiinţele umane 
pe păment! —

Dér timpul trece . . . Anii se succe- 
dézá . . .  Anii destinaţi pentru viăâţa u- 
mană,—Fiinţa umană începe a slăbi phy- 
sicesce. . .  Ostenela corpului se simte mai 
mult. . . Susţinut de abundanţă . . , re
presentată printr’un Cornii : Cornul a- 
bnndanţel, plin cu differite flori; el, Omul, 
tot mai speră a redeveni june, prin fa- 
vórea cu care l’a dotat natura . . . . ;  Dór 
înaintarea Anilor . . .  slăbiciunea şi obo- 
séla a unui voiagiă lung. . .  i dâ convin
gerea, că bătrăneţele. . . . Ah ! bătrâne
lele . . .  nu sunt departe........ ba prea a-
própe . . . aprópe ! şi fiinţa sea physică
are nevoiă de un sprijin......... — până
când ? . . .  E ! ! . .  până va ajunge la fron
tiera unei ţerrî . . .  încă necunoscută până
atunci.........necunoscută. . . .  pe Charta
globului terrestru ! . . . -------

Toiagul ! . . . toiagul betrâneţelor nu
mit . . .  Avisul trist, dér necesariă . . .  to
iagul ; ........ sprijinul muritorilor pe callea
viăeţei.......în parcurarea drumurilor
şerpuite,........în a urca munţii şi a po-
gorî vâ ile ........Toiagul! . . .  El este ne-
cessariă de a’lă purta în mână şi a se

rézima în ellă, . . .  în casă când ambele 
piciére sunt obosite şi ameninţate de a 
se împiedica,. . . . ;  şi când corpul muri- 
toriului se mişcă cam plecată spre pă
ment ........ — Bătrânul.......... ce odinioră
era pruncă . . .  în légán ......... mai a a-
juns . . .  ba a ajuns . . .  îată’lă ajuns la to
iagul betrâneţelor . . .  cu ellă în mână. . .  
ajuns aprópe de capătul drumului înde
lungat, ........de terminul voiagiului viăe-
ţei . . . . ; plecat de la légán, pe drumul 
parcurat în timp de mai multe decenii. . .  
spre ..  . spre . . . pótra tumulară ! ! . . .  sub
care ’şî va afla répaosul etern ; -------dór
essenţa lui spirituală se înalţă până la 
bolta astrelor strălucitore; . . .  iar pe 
petra tumulară nu rămâne nici un semn,
de câ t........ o coronă compusă din urzici
şi spini: symbolul suferinţelor umane.. . 
şi de fol de lauri, stejari şi flori imor- 
telle : symbolul geniului bunu şi allü ca
rităţii Christiane ! .  . . Fericirea 
Nu! . .  n u ! . .  Ea este colo. . .  susil! . . — 

Lâgănnl şi Toiagul sunt doăi spriji
nitori în vîăeţa omului: . . . .  cel dintâiă 
sprijină fragetile picioruşe alle pruncului
în légán,........ Iar cel d’al doăilea.........
când piciórele, după lungul voîagiă al 
viăeţei, a început a se slăbi în putere, 
şi se sprijină în ellă. . . .  până când 0-
mul obosit de viiieţa pâmentSnă,........Omul
doresce de répaos....... de répaosul etern...
în viăeţa viitóre . . .  eternă ! ! ........

Cât pentru mine, . . . care încă rne serv 
până astăcţî cu Toiagul, ........ mé voiü spri
jini în ellă,........până când,. . .  vocea Celluî
omnipotent care mia creat. . .şi m’a lăsat 
în lume. . .  mé va chiăma din înaltid im
periu al astrelor . .. prin cuvéntul; .........

I N  O !
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D-lü Samuelli Jacques, Banquier, P lo iesc î. 1. 
D-şora „ Ernestine, Domnişoră „ . 1.
D-lü Scortzea T. I. Profesor lyceal „ . 1.

„ Schüller Fr. Pbarmacist, Buzé ű. . .  1. 
„ Seniús Nicolae, Commerciante, Ploiesei 1. 
„ Sfetescu George, Proprietariű „ . 4.

D-na „ D. Ecaterina Proprietară „ . 1-
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„ Stroîescu G. Ión, Cassierul Societ. „Coo

perativa“ , Pl oi esei . . . . . . . .  5.
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