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Ce se declama odinioară în scoli . . .
r

Când eram eu băiat la şcoala dela noi din sat, comuna
Zagra, judeţul Năsăud, ni se da pentru declamat, la finea anului
şcolar, nesce poesii de toată frumuseţa: Astădi sunt la modă
poesii, ce nu au nice un rost şi de multe ori fără un conţinut
coiéspundétor scopului; ba în unele licee, la anumite ocasiuni,
se declamă şi poesii franceze, etc. din cari publicul venit dela
satele dinprejur, nu pricepe nice un cuvânt ! . . .
Ce frumoase erau poesiile declamate de noi copiii la scoală
dela noi din sat, unde ca elev în clasa a doua primară declamam
poesiile : „Balcanul şi Carpatul" ori „Păstorelul macedonian" . . .
Reproduc ultima poesie, întrucât îmi este în memorie, dar
nu" o aflu nicăiri în vre-o carte şi nice nu sciu autorul; poate că
cineváTcíintre cetitori îmi va comunica autorul; i-aş fi recunoscétor !. . .

Păstorelul

macedonian.

Păstorele de voiesci
Spune-mi mie cine esti ?
Sum român ca ceia care
Trăiesc colo la Carpaţi
Şi de dânşii am dor mare
Că-mi sunt mie prea buni fraţi.
Păstorele te 'ntreb iară
Mare este a ta ţară ?
Şi ca tine români vii
Mulţi sunt pe-ale ei câmpii ? . . .
pii la vént să o măsoare
Că-'n Epir nu se găsesc
Cai aţâţi câţi trebuiesc
România s'o-ncunjoare . . .
Câte stele sunt pe cer
Câte frunde cresc şi pier
Câte paseri trec în cale
Câte flori pe Pind la vale
Tot aşa la număr ei
Sunt de mulţi românii mei...
Păstorel cu micălturmă
De ce plânsu-ţi nu se curmă ? . . .
Cum n'a plânge cel ce-i brav
Şi trăiesce 'n lanţ ca sclav
Cum n'a plânge cel-ce are
Fraţi îa număr foarte mare
Dar de dânşii e uitat
Şi suspină 'nstréinat
Cum n'a plânge mândrul june
Când nu-i liber a-şi repune
Viaţa pentru ţara lui
Şi nu are pe nimănui...
Păstorele te 'ntreb iară
A ta ginte n'o aă piară
Dacă voi nu vă uniţi
Un «tat mare ca să fiţi ? . . .
Cât va fi Balcanul munte,
Tot atât şi noi de frunte

Vom fi ginte pe pământ
Căci e scris de Domnul-sânt
Că-a Românilor Unire
Ii va duce la mărire !
Ah ! şi cred în visul meu
Precum cred în Dumnedeu ! . . .

Echipele Serviciului

Social.

Serviciul Social a trimis, mi se pare, în vre-o 3 ani după
-olaltă, echipe în comuna Rebrişoara, judeţul Năsăud. Pentruce
s'au trimis echipele de mai multe ori după olaltă în una şi aceiaşi comună ? . . . pentruce nu au fost trimise şi în alte co
mune, cari poate au mai mare nevoie de ele ca comuna Rebri
şoara ?
Rostul echipelor este, cuget eu, de a lucra în cât mai multe
localităţi, ca aşa cât mai multe comune să beneficieză de ajuto
rul lor, de învăţăturile lor 1 . . .
Să sperăm că pe viitor vor cerceta şi alte comune din acel
judeţ, cari au nevoie mai mare de aceste echipe . . .

Pentruce doue ediţii dilnic? . . .
Marile gazete din capitală scot dilnic, dupăcât şciu, 2 ediţii:
una pentru capitală şi alta pentru provinţie, cu mici deosebiri în
•ce privesce conţinutul; e t r e a b a ' . ' l o r ! . . . este însă ceva ce ar
pretinde că gazetele să apară numai în o singură ediţie, şi anume:
dacă eu citez în mica mea revistă din un n u m ă r al unei gazete
din capitală o scire, care privesce o persoană oarecare şi care se
simte atinsă de acea scire, mă trage la réspundere şi anume
pentruce pe mine ? . . . deoarece în nr. de gazetă pe care l'a cetit
nu se află acea scire citată de m i n e : eu am luat scirea din o
ediţie, persoana respectivă a cetit ceialaltă ediţie şi aşa ae nasce
•o controversă neplăcută, care eventual duce la judecătorie unde
ce e drept, se lămuresc lucrurile şi se vede că scirea aparţine
gazetei din capitală; dacă ar esista numai o singură ediţie, atunci
atari confusiuni nu s'ar întâmpla 1 . . . căci ar cere satisfacţie

dela marea gazetă din capitală, iar eu aş fi scutit de neplăcerile
unor preumblări pela judecătorii e t c . . . . afară de aceia lumea
mai cugetă că eu respând«sc sciri false . . . aşadară numai o ediţie
pentru toată lumea I . . .

Caravana

cinematografică.

Anul acesta am stat vre-o 5 dile în Sibiiu; locmai în acel
timp se afla în Sibiiu şi o caravană cinematografică cu filme cul
turale şi a stat acolo vre-o 17 dile • . . de unde apoi, conform
programului, avea să plece la Oradia.
Mă întreb că pentruce a stat atâta timp numai în Sibiiu ?
acest oraş are v r e o 2—3 cinematografe; caravana trebuia să
meargă în satele mari din împrejurimea Sibiiului, ca ţărănimea şi
intelectualii dela sate să poată vedea filmele culturale, căci i n 
telectualii din oraş au mai puţină nevoie de filme culturale ca
cei dela sate; eu cuget, că scopul caravanei este reproducerea
filmelor culturale înaintea ţărănimei şi a intelectualilor dela sate,
cari nu au ocasiune de a cerceta alte cinematografe, căci alt
mintrelea ar fi o prea mare cheltuială reproducendu-le numai
pentru intelectualii oraşelor mai mari.
. . . In [timpul din urmă (în 22 Septemvrie a. c.)
a sosit caravana la Cluj şi s'a aşedat în Piaţa Unirii, unde se
spune că va remânea vre-o 20 de dile. Dacă caravana va repro
duce filmele culturale tot timpul numai în Cluj, fără a merge
şi în comunele mari respective orăşelele din împrejurul Clujului,
atunci, eu unul nu sum mulţămit cu reproducerea filmelor n u 
mai în oraşele mai m a r i ! . . .

Tip. „ARDEALUL" Cluj.

