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Jûi^mï huifï la cap ....

Nu mí Imiți lu cap, lăsațl'ml saud șopta gândului,

E atât de tăinuita și atât de simțitore:

De-o privire, deo vibrare, dese sparie, ea móré 

Sau îți f uge chiar mai iute de cât sborul véntului, 

De ’țl rSmâne din tot focul cel de gânduri, numai spuza — 

Ne 'nțelese cad cuvinte fără șir, și reci pe buzei;

De nai haz când ești cu omeni și cu chipul de eres,

Fără glas, fără prietini te strecori neînțeles: 

Ș'apoi cine mai veni-va cu șoptirea ’nvietóre

Se te ’ntrebe, sg-’ți serute rana, sufletul când dóréi 

Gând de ai, ai un prietin care-țl sgjune cine ești, 

Sufletu-ți are un frate și te ’ndemnă sS-l iubești. 

Nu-ml huițl la cap, lăsați-ml s’aud șopta gândului, 

E atât de tăinuită, și atât de simțitore,

De o privire, de-o vibrare, de sS sparie, ea móré 

Sau îți fuge chiar mai iute decât sborul vintului.

In gândire e comoră și de suflet fericire;

Totul ese ca pe masă când chemăm în joc gândire 

Gândul de doruri îți spune ce în suflet stau ascunse, 

Sufletul gândului spune de secrete nepătrunse;

In iubire neștiută, în simțiri necunoscute

Sg încântă cel cu gândul, de-'țl uiți jilele pierdute;

Uiți de vitrigia sortei, chinul blând îșl duce traiul; 

încercând ca și braminul, prin știință s'ajungl raiul: 

Sclav devii pe totă viața — muncă grea, grea desf ătare . . 

Anii tineri cu plăcere, stau la slujbă, ascultare.

Dragostei de adevăruri, porți cununa de martire:

Totul ese ca pe masă, dacă pui de foc gândire.

Și de mori, cui ce îl pasă, gândul meu, tu gând de foc 

Cui se i pese, de cât nouă, gând orfan, făr de noroc; 

Sortea astfel te slujise, dacă astfel sorte am!

De n'am fi' era mai bine, chinul morțil mi'l sciam.

Elena Voronca.



PAG. 162. ANUL I._______________________________________ „REVISTA ¿L£STRATÂ.“________ ________________________________

Constantin Morarii i=AndrieviciEi.
(1S35—1S7Ő.)

Posițiunea socială a Românilor din Bucovina o seim că este 
forte grea și devine din di în qli și mai grea. Rutenii, Polonii, 
Germanii și Ovreii ce Inundară Bucovina, au ocupat și ocupă mereu 
vatra Românului. Contra acestei ocupări se recere resistință și 
luptă; resistință ca străinii se nu mai potă ocupă loc, și luptă ca 
se smulgă din ghiarele streinilor ceea ce ei au ocupat cu nedreptul. 
La luptă se recer luptași și comandanți; la resistință cu deosebire 
învățători, de glasul cărora se asculte poporul.

Etă motivele ce ne îndemnă se scótem la ivălă faptele unui 
bărbat vrednic de starea, ce a ocupat în societatea Românilor din 
Bucovina. El s’a numit Constantin Morariii-Andrieviciii, văr dulce 
cu metropolitul Silvestru, despre care am vorbit în broșura a Vlf-a 
a »Revistei Ilustrate«.

Constantin Morariu-Andrieviciu a fost fiu de gospodar (agri
cultor) din Mitocul Dragomirnei, 
din districtul Suceava, în Buco
vina. S’a născut la 26 Iuliu st. v. 
1835. La anul 1843 îl duse ta- 
tă-s’o la școla capitală normală 
(elementară) din Suceava, unde 
seim din broșura a Vil-a a 
acestei reviste cum erau tractați 
copil de Român. Aci-și începu 
dară Constantin învățământul, și 
pote tocmai acelei tractări neu
mane a streinilor e de a se mul- 
țămi că el deveni cu timpul, ceea 
ce deveni, adecă Român înflăcărat 
întru apărarea limbei și a națio- 
nalitatei. Așa-i în lumea acésta: 
când cu forța voim a face pe ci
neva se urăscă un lucru, prin 
aceea îl facem ca tocmai acel 
lucru se-1 îndrăgescă mai tare! 
Cercau străinii rău voitori ca se 
disguste pe copii de Român de 
limba și naționalitatea lor, și ei 
cu atâta o iubeau și prețuiau mai 
mult. Așa în Bucovina ca și la 
noi!

După absolvirea școlei nor
male din Suceava, Constantin fu 
dus la gimnasiul de stat din Cer- 
năuț, unde facil la 1855 esamenul 
de maturitate. După aceea întră 
în seminariul clerical, unde ¡ab
solvi teologia la 1859. In acest 
seminar se dedică cu totul studiului, cetind forte multe din opu
rile cele mai valoróse teologice și profane. Absolvind teologia se 
căsători cu fica parocliului Teodor Cosoviciu din Mologia, 
anume Verónica, și fu așe<Jat ca administrator parochial la biserica 
S. Paraschiva din Cernăuț.

Deschit)endu-se la 1860 gimnasiul ortodox-oriental din Su
ceava, Constantin Andrieviciu fu denumit acolo de învățător su- 
plent de religiune și limba română.

Inaugurarea acestui gimnasiu s’a întâmplat la 4 Septembre 1860 
cu care ocasiune catechetul Constantin Andrieviciti ținu o cuvân
tare în limba română despre scopul unui gimnasiu. Publicul român ară 
mas încântat și edificat de o așa cuvântare, dar nu așa au rămas reu- 
voitorii neamului nostru și dușmanii lui Constantin Andrieviciu, cari 
îi făcură multe <;lile amare din causa acestei cuvântări.

Constantin Morariu-Andrieviciu.

Așa archimandritul Bendela (mai târdiu archiepiscop și me
tropolă dela 1874—1875) temându-și bagsămă popularitatea de 
tinărul catechet, se pune și raporteză consistoriului român gr. or. 
din Cernăuți în limba germănti următorele, referitóre la acésta 
cuvântare:

»După acest act ținu nou denumitul catechet Constantin 
Andrieviciu o cuvântare în limba română despre scopul unui gim
nasiu. — — —

»Deși cuvântarea acésta a fost în totalitatea ei cu totul 
corespu<)ătore, totuși unele pasagie sunt forte de dogenit, pentru 
că-n ele se desfășură cu prea mare căldură prospectul, că prin 
înființarea acestui gimnasiu se va ținea ca și în celelalte provincii 
deosebit cont de cultivarea limbei române. In asta privință eu 
i-am și spus oratorului, că sunt cu totul nemulțămit, provocându-1 

să-mî dee cuvântarea inmediat, 
ca se o pot alătura la acest raport*)  
Dară Andrieviciu nu și-a împlinit 
datoria asta nici până acuma«**.)  

Dacă, iubiți cetitori, unul 
care se numea »al nostru« a pur
ces astfel față de catechetul An
drieviciu pentru o cuvântare »care 
a fost în totalitatea ei cu totul 
corespunqlétóre« (vorbele delega
tului pârâș) atunci se nu ne mirăm 
că străinii au făcut din țințar ar
măsar. Consistorul ceru dela ca
techetul Andrievicifi — pe basa 
raportului lui Bendela se-i su- 
pue fără nici o amânare cuvân
tarea în scris. Și ce credeți că 
conținea acea cuvântare? - Ade
vărurile cele mai mari! Dar bag- 
sâmă și în Bucovina — p’acele 
vremi— »cine cuteza se vorbăscă 
adevărul, putea lesne umbla bă
tut ca mărul,« «vorba’ proverbiu- 
lui.

*) llendela fusese trimis ca delegat din partea consistoriului la sfințirea 
gimnasiului din Suceava. Red. »Rev. Ilustr.»

**) Astfel de arătări sunt pentru unit fusceil scărilor, pre care se urcă până 
la rangul de vlădică, precând fără ele póte n’ar eși nici din opincă.

Red. »Rev. Ilustr.*

Gimnasiul din Suceava s’a 
înființat din fondul religionar al 
bisericei române gr. ort. din Bu
covina, și limba „propunativd^ 
trebuia se fie cea română, con
form literelor fundaționale întă
rite de tóté locurile cele mai 
înalte competinte. Și totuși acestui 
gimnasiu, la înființarea lui, numai

un unic profesor român i se dede, pe Constantin Morariu-Andrieviciu, 
care era și catechet tot odată. Ceialalți toți erau străini și pro
puneau tóté studiile în limba germână. Acésta stare de lucruri 
nu mulțămia nici decât pe învățătoriul român Constantin Morariu- 
Andrieviciu. El striga sus și tare la tóté ocasiunile că gimnasiului 
acestuia i se face nedreptate; apela Ia consistoriu în acésta causă, 
spunea sus și tare că: la gimnasiul din Suceava, în loc ca tóté 
studiile se se predee în limba română, acestui studiu al limbei 
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materne i se dau numai 2 óre pe săptămână, pe când celorlalte 
studii câte 3—4 óre. Dar învețătoriul Constantin Morariu-Andrie- 
viciti nu se lăsă până nu obținu limbei române 3 óre la săptă- 
mână pentru fiecare clasă și înființa o frumosă bibliotecă din 
opuri române, cu ajutorul căreia elevii sé se potă perfecționa în 
limba lor maternă.

In 1865 fu denumit ca învățător ordinar al gimnasiului su
perior din Suceava, ér la 1869 ca profesor ausilier la institutul 
teologic din Cernăuț, fiind pretutindenea la înălțimea chiemărei 
sale, iubit de elevi, stimat de colegi și respectat de superiori.

Rămas la 1861 véduv în florea etății, când era numai de 
26 ani, îșî consacra tot timpul numai studiului, astfel că deveni 
nu numai cel mai apt profesor, dar și un harnic și zelos autor, 
scriind 3 opuri valoróse, cari s’au tipărit pe spesele fondului re- 
ligionar al Bucovinei. Acele opuri sunt:

1. Manuariu pentru învățătura religionară a bisericei dreptcre- 
dincióse a rSsăritului, compus spre folosul clasei întâia gimnasiale, 
Viena 1866;

2. Manuariu pentru învățătura istoriei testamentului vechiu, 
compus spre folosul clasei a IIa gimnasiale, Viena 1866.

3. Manuariu pentru învățătura istoriei vieții Mântuitoriului 
lumii Isus Christos, compus pentru clasa a 111-a gimnasiale, Viena 
1867.

Afară de acestea mai publică în Foia societății din 1865 
interesantul tractat „Despre școlele creștinești în evurile cele patru 
dintâiu ale creștinismului“, prelângă ce lăsă în manuscris o colec- 
țiune de cuvântări bisericescî compuse și rostite de el în cei 16 
ani ai preoției sale la deosebite sărbători, dumineci ori cu alte 
ocasiuni, tot predici instructive și morale.

Ca profesor al facultății teologice din Cernăuți nu se odichn'i 
până îșT revindecă vechiul și adevăratul nume familiar »Morariu«, 
nume care l’au revindecat și vărul său metropolitul Morariü și 
care-1 portă și nepotul seu Constantin, cel mai valoros scriitor de 
acJT în Bucovina, despre a cărui activitate sperăm a putea vorbi 
în Revista nostră.

Constantin Morariü-Andrieviciu, când merse ca profesor la 
teologie, nu află acolo nici o carte de moralii, adecă carte din care 

se învețe pe seminariști. S’a pus deci pe muncă și în cinci ani 
de çiile a compus întrăgă partea primă și jumătate din partea a 
doua a acestui op. I)ar n’a avut fericirea să-l vâcjă gata, că în 
primăvera anului 1875 1 a ajuns o bolă de plămâni, care i-a curmat 
dilele în 29 Martie (10 April) spre nespusa întristare și daună a 
bisericei și nației române din Bucovina. S’a stîns când era mai 
puternic, numai de 40 ani, și chiar când se putea spera mai mult 
delà talentele si curagiul lui; s’a stîns acela care cuteza se spună 
sus și tare că limba germână nu este materna nostră, pentru că 
noi suntem Moldoveni și avem limba nostră moldovenăscă, pre 
care trebue se o iubim și cultivăm mai pre sus decât ori pre 
care limbă din lume, fie aceea ori cât de cultă pre lângă a nostră, 
s’a stîns acela care nu voia se concădă nimic, din ceea-ce se 
compete Moldovenilor din Bucovina, cât dacă ar fi avut numai 
câțiva ortaci cari se pună umăr la umăr cu el, schimbau cu totul 
mersul lucrurilor din Bucovina în favorul Moldovenilor și a limbei 
lor. N’a esistat și nici a<,li nu mai esistă în Bucovina un preot mai 
vrednic, un profesor mai zelos și mai inteligent, un fruntaș mai 
energic, mai curăgios și mai frumos decum era acest bărbat în 
adevăr providențial. El era înalt de statură, avea fața rumenă, 
frunte lată și albă ca néua, ochi mari căprii în cari vedeai ca 
într’o oglindă mintea lui cea frumosă și bunătatea inimei lui; apoi 
avea un glas dulce la vorbire și plăcut la cântare, dară era forte 
riguros întru împlinirea detoriilor și întru apărarea drepturilor bi
sericei și a națiunei sale în contra nedreptăților străine.

Vëdênd în 1873 ministrul Stromayr din Viena pe profesorul 
Morariü și vorbind cu el despre felurite lucruri din Bucovina, i-a 
pus ambe mânile pe umeri și i-a accentuat memorabilele cuvinte: 
„Ferice de Bucovina, dacă are mulți bărbați de aceștia!“

Er despre destoinicia lui de profesor învățat erau siguri și 
superiorii lui delà consistor, căci scriind cel mai vechi profesor 
de teologie, loan Calinciuc, opul de teologie dogmatică, i l’a dat 
lui spre censurare, deși era cel mai tinăr din profesori, având 
abia 40 de ani!

Ferice va fi Bucovina când o va înzestra Dumnezeu cu 
mulți fii vrednici după cum era fericitul Constantin Andrieviciü- 
Morariü. P.

tv5-i 4K-Í.V '

Jîbdicere.
C£ui.. .)

1898.

S’a stins în peptu-i ori ce dor 
Și dragostea pe veci,
Jrj locul caldului amor
€ ghiafă și sloi reci . . .

}fu-i dragoste de-a cărei foc
S/oiefii s’ar topi:
f)écà la et navă noroc 
fe a!tu n’a iubi.

Jîntoniu popp.

Nu mai vorbi ..
(Prietinei mele.)

Tu l'ai urî, dér nu pofi face. }fu-mi mai vorbi dâră de ură
Căci dór când asta o voesci, Se nu-fi spun verde că minfesci,
Cu atât mai mult de el îfi place Căci chiar de l'ai urî din gură
Cu cât mai tare îl üresei... Cu inima altfel s im fesei...

Chinag 1898. Jîntoniu J>opp.
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Despre gemeni cu privire la versta mamei și la rendül chronologic al copiilor.
(La semaine medicale Nr. 1 — 1KWS.)

(Hygienă).

Intr’o ședință a societății de statistică din Paris a produs 
doctorul Bertillon, nu de mult, unele dovedi noue forte interesante 
cu privire la nascerea gemenilor. Cu studiul întrebării, că cât 
de des provin nasceri gemene, s’or ocupat mai mulți statistici și 
cu deosebire părintele doctorului Bertillon, dar aceștia n'au avut 
la dispunere etatea relativă a mamelor. De atunci încoce datele 
statistice s’au completat și cetitoriul pote vede îndată mai la vale 
că la ce resultate au ajuns.

Orașul München publică de vre-o 15 ani în tot anul statistica 
nascerilor simple, multiple și nelegiuite după versta mamelor. 
După numeri! statisticei acesteia, într’o miă de nascerî sunt 10'5 
gemeni ; dar dacă consideră omul versta mamelor, ajunge la ur- 
mătorea înfățoșare :

Mame dela 18—20 de ani , 4'8
21 25 9 ... 7'5

» 26--30 » » ... 12'1
9 9 31—35 9 » ... 16'2
» 36—40 » 9 ... 20'8
9 » 41—45 9 » ... 19'5

Așa dară frecuența nascerilor gemene cresce cu versta ma
mei, încât la femeile dintre 36—40 de ani e de patru ori mai 
mare, ca la celea dintre 18 și 20 de ani.

Acest fenomen natural se vede adeverit și prin datele sta
tistice de pildă din Nouvelle Galle și cu deosebire prin celea din 
San-Petersburg.

Nouvelle Galles du Sud (1893—189N).
Mame dela 15—19 de anî . . 6'26

» » 20—24 » 9 ... . 6'84
25—29 » 9 ... . 8 95

» 30-34 » » ... . 12-78
» 35—39 » D . . 16'20

40—44 9 9 ... . 13'09
> » 45—49 » » ... . 9'00

Preste tot 10'51 la o miă.

i /W -1892).Orașul San-Petersburg

Mame dela 16- -20 de ani . ... 6'0
9 9 21 25 9 9 ... 9'5
9 9 26—30 9 9 . . . 14'2
9 » 31—35 » 9 . . . 20'3
9 9 36—40 9 9 . . . 21'7
9 41—45 9 » . . . 15'5
9 9 46—50 » 9 . . . 16'0

Preste tot 14'7 la o miă.

Din acest document rusesc se vede și aceea, că în Rusia 
numărul gemenilor e de 14 la o miă de nasceri. — Din icona 
următore se vede numărul proporțional al gemenilor cu privire la 
nascerea chronologică a mamelor, după miia de nasceri gemene :

Din nascerea cea dintâiu . .... 8'1
9 9 a doua . .... 9'9
9 9 a treia .... 13'4

9 a patra . .... 15'0
9 9 a cincea .... 18'7
9 9 a șesa .... 211
» a șeptea .... 21'5
9 » a opta .... 22'3
9 9 a noua . .... 25'7
s 9 a <;lecea .... 27'3

din celea următore .... 27'7
Progresiunea acesta e fără întrerupere. O nevastă tineră la 

început are cu trei sau patru ori mai puține șanse de a căpătă 
gemeni, ca o femeiă, care e împovorată a noua sau a (Jecea oră. 
Așadară în versta roditore firescă a femeilor (15—50 ani) norocul 
la copii le tot cresce cu numărul nascerilor și după cum îmbătrâ
nesc.

Dr. T.

-—VU —-

jYoril noptei ■ • •

Lin se înalță’n cer de-acuma 
Luna plinii;

Dar îșl perde raza’n spuma 
Norilor ce sorb lumină.

Ah! și eu mS'nalț la tine
Nóptea totă,

Dar de dornice suspine
Inima mi-e ’ntunecată

jWvescu.
------- ----- —

Jn farmecul noptei.

Ori câte stele sunt pe cer,
Iubire n’au zărit,
Ca pentru tine cu dureri 
¡Și chin ce am suferit.

Ori câte frunte blând șoptesc 
In arbori și ’n castani, 
Cât te iubesc, cât te iubesc, 
N’ar spune ’n mii de ani.

Jfflvescu.
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Bicicleta din punct de nedene higienic.
Sunt mulți aceia, cari și adi sunt contrarii bicicletei, deși véd 

cu ochii avéntul și răspândirea gigantică de care se bucură acest 
sport folositor și din punctul de vedere al comunicațiunei practic.

Nu este scopul meu a convinge pre cei ce trăiesc în firma 
convingere, că bicicleta este dăunosă sănătăței, despre rătăcirea 
în carea se află, căci după esperința mea de până acum, ar fi 
trudă zădarnică; ci vreau ca pe scurt se dovedesc cetitorilor acestei 
Reviste, că bicicleta nu numai nu e dăunosă, ci are chiar fölöse 
însemnate pentru sănătatea nostră, ba este a sé considera ca o 
gimnastică forte binefăcătore atât pentru trupul cât și pentru spi
ritul omenesc. De sine sé înțelege că precum ori și la care sport — 
de folos numai atunci póte fi vorbă, dacă sportul este eserciat ra
țional, căci nimic nu e mai eclatant ca împrejurarea, că un copi 
tinér, care imitând pre emulatori, bicicleză cu întreg trupul plecat 
înainte, va căpăta cu timpul pept îngust și spate covățite.

Putem observa la șc01a de călărit; prima fașă, prin care trece 
fiecare novițiu, e îndeletnicirea unei ținute conform prescriptelor 
sanitare. întocmai așa este și la bicicletă lucrul cel mai de căpe
tenie posiția, în carea stă respectivul pre șeaua bicicletei.

Pre bicicletă avem a ținea aceași posiție verticală și oblă, carea 
o observă călărețul. Este strict oprit din punct, de vedere higienic a 
sta cu trupul plecat înainte și anume din următorele cause:

а) a ocupa o astfel de posiție, face pre respectivul a apărea 
ca o moimă urcată pre o rotă, ér de altă parte se face însuși 
obiect de rîs și batjocură pentru pasantf și privitori;

б) prin plecarea și gârbovirea acésta neertată stomacul, maiul, 
intestinele, sunt supuse unei presiune și fiind dela natură părți 
cărnose sunt împinse dela locul lor în partea superioră a cavităței 
fólelui;1) prin ce, pelița orizontală, carea se află între cavitatea 
fólelui și a peptului este împinsă asemenea în sus și așa plămâ- 
nile, organul care împreună cu inima este mai mult pusă în miș
care, este împedecată în mișcarea sa liberă neapérat de lipsă.

*) Ve<,lt: Vr. med. C. Fresset, Der Radfahr-Sport vom technisch-praktischen 
und ärztlich-gesundheitlichen Standpuncte. Neuwied 1896.

Vecp: Dr. med, I. Hoffnung, Für Radfahrer. Berlin 1897 ed. II. și >l)er 
Radfahrer“ anul 1896.

3) Dr. med. Martin Siegfried. Die Hygiene des Radfahrers. Berlin 1897.
Ve<J1: Dr. med. Fressei op. amintit și Dr. med. Martin Siegfried dtto.

Dr. med. Martin Siegfried. Wie ist Radfahren gesund? Wiesbaden.

2) Dr. med. Martin Siegfried op. aniintit sub nota 9) —

Dr. med. Martin Siegfried. Wie ist Radfahren gesund.

Urmarea acesteia este2) că plămânile nu pot satisface pe 
deplin inspirațiunei de oxigen și espirațiunei de carbogen și așa 
după ce este dovedit, că cu cât lucră musculatura mai mult, cu 
atât mai mare cantitate de carbogen se produce — carbogenul 
nefiind din ajuns delăturat din corp, sé absorbă în sânge și pe 
încetul acesta este espus unei înveninare treptată cu carbogenul 
aceluiași trup, carea crește proporționat cu durata turei și inten
sitatea cu carea's întrebuințați mușchii la acésta. Acésta o ob- 
sérva respectivul* * 3) ușor din împrejurarea, că simte lipsa de aer — 
adecă nu are destul aer la resuflat — ér fața pre încetul primesce 
o colóre albastră, carea se póte observa mai eclatant la finea turei;

c) Dacă respectivul biciclist, fie în posiția greșită amintită 
sub punctul h), fie în posiția normal-higienică, comite erórea de 
ași trage la olaltă umerii, atunci4) el se lipsesce cu voia proprie 
de cea mai mare binefacere a bicicletei. Este adecă fapt medi- 
calminte constatat, că »tuberculösa« acel morb gróznic și înfioră
tor, atacă totdéuna vérful plămânilor, e cunoscut și aceea, că me
dicii prescriu ca medicamentul cel mai eficace aducerea părților 
atacate în contact cât mai intim cu aer curat și aer abundant în 
oxigen. Ce face acel biciclist, care îșî trage umerii la olaltă îna
inte? Ingustézá în cea mai mare măsură locul de mișcare a plă
mânilor punénd o pedecă considerabilă ventilațiunei vérfului plă
mânilor, căci atunci acele nu pot sé vină în contact mai mare 

cu oxigenul, care în urma respirațiunei mai profunde este pus la 
disposițiunea plămânilor.L

Din tóté aceste resultă deci, că în interesul omenimei și din 
punct de vedere higienic acéstá gimnastică, azi putem deja dice 
universală, numai atunci corespunde chemării sale, de a aduce fö
löse trupului omenesc, a-1 întări și al face se prospereze dacă 
biciclistul observăză stricte următorele regule:

a) Posiția se fie normalii, adecă sé stee vertical pre șâua bi- 
ciclului, cu umerii dați indérépt și peptul întins (chiar cum prescrie 
»Vorschrift«-ul milităresc), ca atât inima, cât și plămânile se fie 
libere în esecutarea funcțiunei lor potențate, brațele se nu fie prea 
întinse, ci sé se așefie comod pre cârmă, punctul de greutate a cor
pului se fie totdéuna pre șea așa, că biciclistul se ș0d& pre bicicleta 
sa cum șede călărețul pre calul ce călăresce;2) acésta e unica 
posițiune, carea face destul și cerințelor estetice;

b) Ședutul seu se fie așa esecutat ca ambe ósele sé se ra- 
zime pre partea mai lată a șelei, ér acésta - - șeua — se fie destul 
de elastică și pielea ei sé fie nu mole, ci întinsă, tare. Posiția ce 
o ocupă șăua, are se fie astfel întocmită, ca verful aceleia se fie 
încâtva ridicat în sus, prin ce este evitată și vătămarea carnei 
mijlocie. — Că ședutul la început dóré, aceea e un lucru prea 
natural; călărețul, la început încă se plânge că-1 dóré ședutul, deși 
el nu șede pre bicicletă, ci pre cal. Apoi, »nu este început tără 
greutăți« și nimic nu póte învăța omul »în cinste«. Privăscă deci 
începătorii, acésta durere, carea mai târdiu nu o vor simți, drept 
didactru;

c) îmbrăcămintea biciclistului are se constee din următorele: 
pre trup are se folosăscă o cămeșe din rociu (țesetură rară) de 
cânepă, preste acésta o cămeșă de lână, carea se nu fie prea lungă. 
Folosul acestui sistem este clar: stratul de aer, ce se află între 
cămeșă și piele, în locul reservat aceluia prin cămeșă de rociu, 
este cel mai bun apărător contra răcitului și asudatului; are chiar 
acel rol, ce-1 are aerul dintre ferestrile duple ce întrebuițăm érna 
la casă. Vestmintele celelalte, ciorapii, pantaloni, vesta, cabatul, 
se fie din lână ușoră, mânuși de piele de spălat (ér când e frig 
din păr), pălărie, eventual chipiu, asemenea dinmateriăde lână ușoră;

d) Biciclistul să foloséscá un »tempo« corespundător3), căci a 
merge prea încet, dacă biciclistul a trecut preste greutățile înce
putului, nu corespunde celerității atribuite biciclisticei; dacă merge 
prea repede, atunci inima este espusă unei activitate prea mare, 
carea póte fi dăunosă. In respectul acesta biciclistul are a observa 
următdrele: îndată ce el simte că pentru respirațiune nu are de 
ajuns aer, acésta e dovadă că inima nu este departe de stadiul 
opintirei preste măsură, biciclistul face forte bine, că dacă simte 
lipsa de aer, se cobóre pre câteva minute jos;

e) Dacă biciclistul e sétos séu flămând atunci trebue se bea 
și se mânânce cu socotélá. E fără periclu a bea ceva rece și 
atunci când trupul este înferbintat, dacă nu face mai mare pauză, 
decât pre timpul de care are lipsă până bea, și dacă îndată ce a 
beüt pléca imediat mai departe. Vara se bea bouilon, teă, cafea, 
lapte și încă călduțe, (căci dacă le bem reci, atunci recéla causată 
în stomacul gol resultă o contragere a vaselor de sânge din pă
reți! stomacului și prin aceea sângele este împins cătră suprafața 
corpului, cea ce causézá apoi ferbințală și sudori,) căci numai 
aceste răcoresc bine și usucă pielea. Erna, din contră, se bea 
cognac, vinars, bere séu vin, aceste au érna chiar acela efect ca 
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beuturile călduțe vara, adecă precând cele ne recoresc, ceste (erna) 
ne încălzesc.

Din cele mai sus espuse să pote face deducațiunea, că bi- 
ciclatul este un sport de mare folos pentru fiecare om, care se știe 
folosi de el înțelepțesce. Abstragend de binefăcătorele influințe 
amintite mai sus, biciclatul are cea mai mare influință asupra sis
temului de nervi — a<ji în atâtea forme atacat, mai cu semâ la 
noi cei din orașe — a cărui resultat binefăcător îl observă <ji de 
<)i fiecare biciclist. Căci, precum funcțiunile organelor vegetative 
(respirare, baterea inimei, apetit, mistuire, transpirațiunea pielei,) 
câștigă o potențiare în activitatea lor, tot astfeliu cresce și capa
citatea prestativă a sistemului de nervi văcjend cu ochii. Acesta 
se esprimă evident în capacitatea de a cuprinde repede întregă 

calea ce ne stă înaintea ochilori cu tote pedecile ei, ne decidem 
hotărit și cu sânge rece la ori și ce propus care-1 esecutăm cu 
bicicleta, cu un cuvent resultatele sigure, obținute prin puterea 
individuală resultă o conștiință binefăcătore așa că atât inteligința, 
cât și înțelepciunea biciclistului este în activitate recreătore carea 
eschide ori ce gânduri grele sau visătore, cari sunt dăundse pentru 
nervii ori cărui om.

Apoi, că și cei cu stomacul cam slăbit, cât de mare apetit 
au după o tură făcută cu bicicleta, aceea nu se pote spune; și 
dacă cineva, dintre on. cetitori ai »Revistei Ilustrate« e curios: 
cumpereși biciclu, facă cu el o tură și se va convinge.

Ion Nițu Pop.

Stăruința.>
Se plec ... si te las 
lu noptea uitării. 
Dând gândului pas 
Cu taina visării? . . ,
Dai' ori și ce ton 
Pe tine te 'ncape,
Căci ești un demon 
Departe și aprope.

Dar ort și ce gând 
Pe tine te chiamă 
Cu zimbetul blând, 
Iubit fără semă.
Prin valuri de amar 
Mi lupt cu înotul — 
0, dă mi-te dar 
Cu totului totul!

Jfflvescu.

LÆA.ZDJLLÆS JOSSELI1T.
— Novelă de André Theuriet. —

Delà pretinul meu Tristan auçliï întêmplarea acesta, écâ-o •’ 
»Eram funcționar la administrație, când șeful meu într’o bună 

dimineță mă esmite în un orășel I’icardian și încă pe șese luni.
Ce se-i faci, plécâ și te du.
Orășelul din chesție era destul de frumușel, stetea din una 

parte mai nouă, locuită în maioritate de comercianți și pëscarï ; 
și din una mai veche, unde locuiau omeni mâi sărăcuți și unde [ 
circulația era așa de slabă încât crescea érbâ pre strade. Vis-à-vis 
vedeai marea și stâncile Saint-Quentine ; apoi pășuni încunjurate 
de stêjarï frumoși, grădini frumos cultivate, pomării minunate, 
cari tote ne dovedeau, că Normandia nu pote fi departe de noi.

Când sosii eu aici, era pre la finea lui Martie și încă o di 
înorosă, ploiosă așa că-mi era grozav de urît. Dar noroc, că nu 
eram chiar părăsit. Avui o recomandație la adresa d-lui Sallenel, 
amic vechiü al familiei mele, inspector de vamă. El më primi 
bine și făcii tot ce-i fù posibil spre a-mi face suferibilă întreține
rea mea acolo. Mé présenta unei rude a sa, care locuia pre țăr- 
murul portului și la care câpëtai o chilie mobilată, cu ferestri 
cătră Cap-Hornu și mare. Ba ce e mai mult, më ruga ca serile 
se le petrec în societatea lui.

Acele sërï însë — trebue se recunosc — mi-au causai cam 
slabă distragere. Ospeții inspectorului erau cu toții cetățeni de 
etate și cărțași pasionați, mie deci, care fugeam de cărți ca dra
cul de tămâie, nu-mï rëmase alt refugiu, decât a-mi petrece cu 
ruda d-lui Sallenel : Josseline, vëduva unui căpitan, carea cu tru
pul sëu subțire, slab, părea a fi cutare chip preraphaelist. Përul 
cărunțit fără vreme o făcea bëtrânâ, deși abia numëra treiçlëcï de 

ani. Eu, care abia înplinisemi două decenii, o priviam drept o 
umbră, în care cu greu ai putea afla ceva materialism. In fața-i 
fină, ovală, numai ochii și-au păstrat focul tinerețelor: ochii săi 
vineți.

Da, ea era numai o umbră, dar o umbră nobilă, cel puțin 
la acesta conclusiune am ajuns eu în urma sărilor petrecute în so
cietatea ei, convenind în salonul inspectorului.

Pricepea forte bine musica, er în cultură predomnea pre 
toți cei din jurul seu. Vorbea perfect englezesce, prin urmare 
cunoscea din fundament poeții lirici de dincolo de Manche, criti- 
sând cu un gust sigur și espunend corect proprietățile bune și 
erorile acelora. Cu foc luam parte la dispute și din privirea ei 
sentimentală observai, că însuflețirea mea-i face bine. Fiind-că 
locuiam în un edificiu, mr. Sallenel, mă rugă se-i fiu cavaler ve
cinei mele. Confidențial ne preumblam cătră cortel de-alungul 
țărmului; i ofeream brațul, pre care-1 primea fără genare; în să
rile frumose de Mai, nu odată ne-am oprit spre a ascultă cânte
cul plăcut al filomelei. Mai târcjiu îmi povestea despre văduvia 
sa timpuriă, mă întreba despre copilăria mea, știrici planurile ce 
aveam pentru viitor și mă provedea cu sfaturi, pre cari eu le pri
meam de bune și provenite din impulsul propriu, deși, dacă ași 
fi fost mai atent, prea ușor puteam observă: cu câtă gingășie îmi 
vorbea. Când ajungeam la trepte și-i pofteam »nopte bună« îmi 
strîngea nervosă mâna. Mme. Josselin așa puțin îmi părea mie, 
că ea e nevastă, încât acesta o uitai aprope cu totul. Amiciția 
ndstră să consolida mereu și cu luna lui Iuliu sosi sesonul de 
scaldă maritimă. Deși orășălul nostru era un loc neînsămnat, în 
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decursul sesonului de scaldă era bine cercetat de lumea din Paris, 
mai cu samă inse de mai multe familii Picardine, fiind cuartirul 
și traiul eftin. Tinereța nu-mi dădu pace și cu sesonul de scaldă 
mă nesuiî și eu a face cunoscințe. Dar nu mă prea putui lăudă. 
Abia putui cuceri inima unei camerieră din Paris. Urmai deci 
sfatul lui Ovid, care nu se gena a îmbrățoșă pre sclava Carinnei 
Cypasis. Apoi era tinără și frumușică și vă spun drept — eram 
amoresat în ea. —

- • Noptea când stăpânii ei durmeau, se furișa din hotel și 
ne întâlneam în chilia mea. Inse secretul meu, deși eram cu cea 
mai mare precauțiune, fu descoperit. In decurs de o lună pur
tarea Mmei Josselin să schimbă total. Era mai tăcută, mai mo- 
rosă și dacă ne’ntâlneam era rece și mă măsura cu o privire duș- 
mănosă de sus până jos.

Era în luna lui Septembre când în o după amecji grăbind 
cătră cuartirul meu ajunsei în redicătura a doua, unde de-odată 
se deschise ușa dela chilia văduvei, care stetea pre prag și-mi 
făcu sămn se întru înlăuntru. — Ajunși în salon tristă și morosă 
mă agrăi cu fața aprinsă :

- Mr. Tristan, în curte circuleză atari faime, cari nu-țî ser
vesc spre onore. Spun că ai amantă, carea te cerceteză noptea. 
Nu vreau a crede așa ceva, dar dacă chiar așa ar fi, îțî sunt o 
amică cu mult mai sinceră decât să nu te fac atent la urmările 
acelei relație. Domnul casei aurind de asta s’a scandalisat for
mal și are de gând se te pândescă, apoi dacă te prinde, s’a ju
rat, că complicele d tale o pățesce cu el. Imî ținui de datorință 
a te face atent și dacă în adevăr ai fi vinovat, se te feresc cel 
puțin de scandalul public.

La privirea ei conjurătore răspunsei :
— Merci Madame!

Apoi i povestii întrăgă aventura și recunoscui paștii greșit 
ce făcuse-i.

Fața lui Josselin se schimbă la moment, ochii sei vineți 
schinteiau, mânia și patima erupseră în aceea strigând iritată:

— Va să dică fu adevărat 1....................
Iubesc! pre fata aceea ? .... Ah ! . . . . Scandal ! . . . 

persóne ca aceea ar trebui bătute publice în piaț !
Mă uitai uimit la ea. Espresiunea de resbunare a feței sale, 

focul cu care vorbea, diferau atât de mult de natúréiul său liniștit, 
că mă aduse în confusiune.

Ea observă uimirea mea și reacțiunea momentan își făcu 
servițul, căci cu fața înblâncjită, cu ochi lâncecji mă prinse de 
mână și-mî qlise :

Scusă, te rog 1 Pardoneză, că așa departe m’a adus . . 
Dar atât de mult te-am prețuit....................... atât de mult te-am
stimat .... atât de mult te-am iubit!.................

Plângea. Mă’nbrățișa și simții sărutul ei pe buzele mele . . . .
Instinctive făcui o mișcare cași când ași voi a o depărta dela 

mine. Să rușină, să retrase și acoperindu-și fața cu mânile erupse 
în plânsăt și cu ochii scăldați în lacrămi îmi <jise :

- Mergi! . . . Pentru numele lui D-deu depărtăză-te 1 . . .
Eu ca un slăbănog o am ascultat și am eșit!............ Imî

făcui însă imputări, că fui așa de împetrit la inimă, dar tot atunci 
mă înfiorai cugetând la acel amor nepresupus, imposibil.

Tinereța e chiar așa de crudelă ca copilăria. Sărmana Mm. 
Josselin, nu o am mai vătjut de atunci 1............

I?inindu-se esmisiunea eu grăbii îndărăpt la Paris.
De atunci au trecut treizeci de ani. Mine. Josselin a murit 

și dacă-mî revoc în memorie perul său alb, ochii ei vineți și adi 
simt în peptul meu simțul neperitor de mustrare a consciinței.

Trad. de Jfifu.

Si stelelor.
J

Și ste'elor, în nopți senine 
Dacă le-am spus durerea mea, 
Din înălțimea lor albastră 
Au prins într una a cădea.

Er ventului de sară, dragă, 
încredințând suspinul meu, 
¡S’a fost pornit o grea furtună 
Prin lume, vișcolind mereu.

Dar când pre razele de lună 
fi-am fost trimis întregu-mt dor 
Mai viu s'aprinseră în ceruri, 
împrăștiind lumina lor.

Și numai ele ’n astă lume 
In taina nopții, ți-au șoptit, 
De dragostea-ml fără, hotare, 
De dorul meu nemărginit!

€nea pop Țjota.

poveste trista.

Se fereau la întâlnire 
Triști în sufet amendoi, 
Tresărind așa ’n neștire
Ca de vent a crengii foi. . .
Astfel <j,ilele sburară
Palide, cu of și vai, 
Cu a iubirii primăvară 
Pe al vieții jalnic plaiu.
Și ’ntâlnirile ca 'naltul, 
Depărtatul cer le par, 
Pe când unul după altul 
Mai privește înzădar.

„0 si ml spui sS-ml spui, ce țl este“, 
Le șoptea privirea lor,
Și cuvintele aceste
li lăsa cuprinși de dor.
Și de atâta suferință,
Și de atâta dor și foc,
Par'că îșl jurau credință 
Pentru al dragostei noroc.
Dar acum iubirea-și află
Numai el în suflețel,
Căci iubita fidanțată
Și-a uitat, de mult de el.

Înzădar te plângi băiete, 
Frânt de al vieții greu talaz 
Dorul nu vrea si încete, 
Și-al durerilor nicaz.

Trist se plânge o vâră întregă, 
Căci iubita l-a respins, 
Și’n viața lui pribeagă 
Tot mai e de-un vis cuprins.

jîlvescu.
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Aron Boca Velclierea.mil.
S a născut la anul 1838 în 8 luliu st. v. în Velcherul dc 

câmpift, din părinți agricultori. De mic a fost deprins la lucrurile 
agronomice, ajutând câte ceva părinților și umblând pe câmp la 
vite, cu deosebire la oi, care-i erau dragi ca sufletul.

Venind anul 1848 cu revoluția-n spate, un frate mai mare 
alui Aron, cu numele Mateiu, se duse spre a lupta cu alți voinici 
contra rebelilor. In aceea luptă cade bravul fecior dinpreună cu 
alți soți de arme. Mama lui Aron, întristându-se fără semă după 
fiul ei Mateiu, pică la pat greu bolnavă și în 8 Decembre 1848 
repausă, lăsându-și soțul cu 5 copii în cea mai mare jale. Din 
toți, cel mai neconsolabil era micul Aron, care atunci era de 10 
ani. Vecjend bunul tată a l.ii Aron cât este el de întristat, se 
gândi mult că ore cum l’ar putea mângâia. In urmă, după multă 
bătaie de cap, îi dete D-cjeu un gând bun și cjise cătră Aron 
așa.' »Fiule, mergi la cantorul nostru, și spune-i că am c.lis se-ți 
dee o bucovnă și se te învețe de pe ea azbuchile, că-i voi plăti 
eu, ce va pofti. Er tu se te apuci se înveți 
carte, că apoi te-oiu duce la școlele cele 
mari, ca se se alegă din tine om ales.« 
La aurirea acestor cuvinte dispăru de pe 
fața lui Aron totă întristarea ca prin fer- 
mec, și se dusă ață la cantorul și-i spusă 
ce-a cjis tată-so. Cantorul, om de omenie, 
numai decât îi căută o bucovnă și prinse 
a-i spune azbuchile.

Din minuta aceea Aron era școlar, sin
gurul școlar, al cantorului. Acela-i arăta az
buchile, îl învăța a sloveni și a lega cuvin
tele, er Aron, acasă, singur din capul lui. 
învăță a scrie alfabetul cirilian pe o scân
dură cu cărbune, căci dela cantor acesta 
înaltă învățătură nu o putu învăța, de ore 
ce singur cjise cu gura lui cătră Aron: 
»A scrie învață cum îi putea, că eu m’am 
petrecut din lume și fără scrisore «

După ce gătă bucovnă, se duse Aron 
cu tată-so la cantorul acasă, dădu probă pre
cum că scie bucovnă totă »și-n ainte și 
pe sărite«. Deci dădură bucovnă îndărăpt 
cantorului, îi plătiră pentru învățătură și lui 
Aron îi cumpără tată-so o psaltire dela 
un om. Din psaltire învăță Aron singur cjiua 
noptea până o gătâ și pe aceea.

Venind primăvera anului 1849, Aron umblă la pășune cu 
oile tătâneseu, purtând »psaltirea« tot cu sine, cetind și cântând 
din ea, cât era diulica de lungă.

Ca se potă el ceti neconturbat, se alegea singur cu oile lui 
de cătră alți copii, cari îl aveau forte în drag, pentru multele ju- 
cărei ce scia face, ca pluguri, mori în apă pe la păraie ș. a. Dar 
acum el era ocupat, nu avea timp se stee la jucărei, de aceea 
se alegea dintre ei, și umblă singur.

Odată aude el ceva svon și larmă, și vede venind pe valea 
Pogăcelei un transport mare pe drum. Aha! își cugetă Aron, aceia 
sunt Unguri! De află cartea la mine — mă omoră, îmi iau și 
cartea și mieii! De frică, se pune iute și îngropă psaltirea într’un 
mușinoiu »pe rîtul din dosul tăului«, apoi apucă fuga cu oile 
cătră sat, cale de 2 chilometri, și pân' acasă nu se opresce. Ce-i 
cu tine? îl întrebară ai lor, ve<jendu-l atât de înspăimântat. — Etă, 
vin Ungurii, respunse el, de frica lor am fugit! — Preste vr’un 
ceas, ori pote și mai curend, se vede că întră în sat un transport 
mare de țigani corturarî, unii călări, cei mai mulțî pe jos, cu co
pii cei mai mărișori dppă ei, er cei mai mici în desagi pe cai, 

ori de a umăr la mamele lor, de numai capurile li se zăreau. 
După ei câni, porci, la ei în mână găini spâcjurate cu capu-n jos. 
O adevărată laie țigănescă! Vă<jendu-i tatăl lui Aron, îl strigă 
afară’ hai Arone, de vecjî Ungurii de care ai fugit tu! Vedi că 
groza Ungurilor revoluționari intrase și în copii.

Preste nopte plouă, er a doua c,Ii își afla Aron cartea în mu
șinoiu totă udă. Supărarea lui! O uscă el, nu-i vorbă, de o putu 
folosi, dar nu mai era așa frumosă.

In anul următor se înființă șcdla din Velcheriu, unde, dela 
învățătoriul Ioan Valea învăță Aron a ceti și a scrie cu litere ro
mane. Acum era om învățat! La anul după aceea se duse Ioan 
Valea din Velcheriu, și în locul lui veni învățător Ion Dan, cân
tăreț bun, care fusese cântăreț pe la mănăstirile din Moldova. 
Dela acesta învăță Aron trebile cantoratului bisericesc în totă 
regula.

Dar lui Aron nu-i era destul atâta. El voia se învețe în 
școlele cele mari din oraș. Tatăl său însă 
nu era cel om avut, ca se chipsuescă că 
va putea da piept cu tote chieltuelile, ce se 
cer pentru de a învăța un copil la școlele 
cele mari. După multe insistări din partea lui 
Aron însă, se hotărî și-l duse în tomna 
anului 1854 la șcdla normală românescă din 
Reghin.

In tomna anului 1856 se duse Aron 
în clasa I gimnasială din Blașiu, unde a 
stat până după absolvirea clasei a IlI-a gim
nasială fiind pururea între cei mai emi- 
nenți, atât cu privire la studii, cât și la 
purtarea morală.

In anul 1859, ne mai avend spese spre 
a-și putea continuă studiile, făcu esamenul 
de cualificațiune pentru de a putea fi învă
țător. Apoi să aplică ca învățător în Sân- 
Martinul de Câmpiă, unde nu stătu de cât 
un an, căci fu ales de învățător la Cianul 
mare unde era școla cea mai vestită din 
tot ținutul Câmpiei. Aci stătu 12 ani, în care 
timp fundă pe spesele sale o pomărie prac
tică pentru instruarea tineretului și o încun- 
giură cu gard viu de acați. La eșirea lui 
din aceea comună, curatorul bisericesc îl 
îmbiă se i-se rescumpere spesele avute, ci 

el nu primi nici un crucer.
Etă un adevărat învățător, care din îndemnul său propriu 

fundă școlă de pomi pe spesele sale, care bine vedea că pomă- 
ritul este un mijloc de câștig pentru popor, și deci voia sub ori 
ce preț a da în mâna poporului acest mijloc.

Vă<j<‘ndu-le acestea se nu se rușineză 6re sutele și miile de 
învățători, cari nici la mandat mai înalt nu se desmorțesc spre a 
cultiva grădinele școlare precum e prescris; cari nici până a<ji nu 
fac școle de pomi, pentru instruarea tineretului?

In Cianul mare fiind, Aron Boca se căsători la 1863 cu o 
jună, fică de plugar de acolo și ambii fiind omeni de omeniă, 
diligenți și cruțători, și-au cumpărat la Velcheriu vre-o 30 jugere 
de păment și o casă cu o grădină din cele mai bune. Mai venin- 
du-i lui Aron și din moșia părințescă parte cam 20 de jugere 
comasate în o tablă, în apropierea casei sale, deveni între cei de 
întâiu fruntași ai comunei.

La 1873 dimisionă dela postul seu din Cianul mare și se 
trase în locul lui natal, la Velcheriu, unde-și avea proprietatea. 
Voia se instrueze și copii din satul lui natal și se dee consăte-

Velclierea.mil
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nilor sei esemplu despre purtarea economiei. Aci er funcționa 
timp de 12 ani, apoi după o muncă de 25 ani, pe terenul instruc- 
țiunei — se retrase pentru totdeauna de pe acest teren, unde-și 
împlinise chemarea cu cea mai mare acurăteță. Remase la eco
nomie. Dar numai scurt timp stătu ca agronom, că-1 aleseră con
sătenii lui de primar, colector și cassar comunal, care oficii le 
purtă 8 ani de (jile, spre cea mai mare mulțămire a tuturor. Dar ab
olise și de acestea, remânând simplu agronom și curatore primar 
al sântei biserici, care oficiu îl portă de 18 ani- Cum și-a purtat 
■oficiul de curatore bisericesc, se vede din împregiurarea, că bise
rica și școla din Velcheriu dispunea, când a primit el acest ofi
ciu, ambele laolaltă de 3 fi. 76 cr. <,li-’ trei fiorenl 76 cr. v. a. Și 
se vedeți minune:

Acjî capitalul bisericei este aprope 16 mii, rj,i șesespredece 
mii fl., er al șcdlei preste 1000 (cji: una mie fl. v. a.), care ca
pital s a făcut în acești 18 ani de când e curator primar domnul 
Aron Boca Velchereanul, prin înțelepta sa conducere, prin buna 
înțelegere cu poporul, prin dotațiuni în bani gata, prin conlucra
rea întregului popor. Etă ce pote face un om harnic și conscien- 
țios! In adevăr, a aduna spre scopuri bisericesc! și școlare în 18 
ani o avere de 17 mii fl. din capital fundațional de 3 fl. 76 cr. 
e mult mai mare minune, decât a păpa în câțiva ani sume mari, 
după cum —- daună și rușine! s’a întâmplat în multe locuri.

Domnul Aron Boca Velchereanul cu soția sa au din fericita 
lor căsătoriă trei copii: doue fice — ambele măritate și un ficior 
— Nicolae — pe care l’a purtat la școlă până a absolvat clasele 
gimnasiale și teologice în Blașiu, er de present e student la litere 
în universitatea din Bucuresci.

Dl Aron Boca Velchereanul scie multe, de aceea omenii 
merg la el cu mare încredere, căci ce scie, bucuros împărtășesce 
fiecui. Cu deosebire scie arta de a trăi în lume, care este cea 
mai grea artă în idilele aceste grele. Apoi e omul poporului, ce-i 
spune d-sa e spusă. Fiind și cântăreț vestit în Câmpia întregă, e 
poftit la tdte adunările oneste de popor, unde pe toți î! delecteză 
cu cântările lui; urmând sf. scripturi: »bucură-te cu cel ce se bu
cură și plânge cu cei ce plâng«, își folosesce darul dat de Dqleu 
al cântării, pentru de a înveseli lumea la ospețe și la alte adunări 
de voie bună, și pentru de a storce lacrămi de jale, când cântă la 
înmormântări cântece de jale, împrovisate de dlui după starea 
repausatului.

Dar nu numai atâta, domnul Aron Boca Vechereanul a și 
scris și scrie pentru popor cărticele de un cuprins desfătător și 
de cuprins instructiv și le tipăresce și împrăscie grătuit prin popor.

Astfel de cărticele a scris și împărțit până acum:
A) De cuprins religios-moral.

1. Lacremi funebrale seu versuri la înmormântări. Sibiiu, 1880.
2. Lira Sionului seu cântarea sărbătorilor. Gherla, 1894.
3. Omul și lumea, versuri la înmormântări. Gherla, 1893.

B) Instructive.
4. Sfaturi de aur. Gherla, 1894.
5. Filoxera omenimei seu vinarsul. Gherla, 1895.
6. Albina și leneșul. Gherla, 1897.
7. Reguli și sfaturi bune pentru pruncii de școlă. Gherla. 1897.
8. Medicul fără de argint. Gherla, 1897.
9. Povestea Pascului seu credință deșertă. Gherla, 1896.

10. Țiganul și magnatul seu vraja și fermecile. Gherla, 1895.
C) Pentru petrecere.

11. Doinele și jocul țiganilor. Brașov, 1892.
12. Dialogul țiganului cu Sân-Petru la porta raiului. Gherla, 1893.
13. Țiganul la mănăstire. Gherla, 1895.
14. Țiganul în raiu. Gherla, 1895.

Și alte câteva cărticele menite pentru popor, scrise după 
priceperea lui, din care până acuma a distribuit gratis prin popo
rul din deosebite părți preste 4000 (cji palru mi! de esemplare) 
numai ca se contribue cât de cât la desvoltarea gustului spre ce
tire în poporul nostru.

Pre lângă acestea a mai scris în deosebite foi de ale nostre 
articlii instructivi, pentru popor și mai are în manuscris o mulți
me de opșore, care încă se vor tipări încet pe încetul și se vor 
împărți prin popor.

Despre activitatea și zelul dlui Aron Boca Velchereanul ca 
învățător, servesc mulțime de dovedi și documente delà superiorii 
sei; astfel în testimoniul protopopesc din 1859, când era învățător 
în Sân-Martinul de Câmpiă, se <jice: „cu totul destingèndu-se cu mo
destia, blândeța, acurata împlinire a oficiului seu“ etc.

La 1861 i se dă Testimoniu delà parochul Cianului mare, 
unde între altele se çiice : .. M tot decursul acestui an școlastic, cu 
rîvna și zelul, și cu acomodata lui purtare cu școlarii, fac ca în 
adevër se meriteze frumosul nume de învățător- esamenul ce-l dădu 
cu școlarii sei ne convinseră deplin, cât pote desteritatea, zelul și si
lința unui învățător bun. Apoi bunele lui însușiri, a le posede, blAi- 
dețci, evlavia, și purtarea lui morală omni modi îl arată, a fi desti
nat de a fi nu numai la școlari, dar și la popor bun învățător, ér 
nu mercenar.“

Er testimoniul dat la 30 Iuliu 1861 din partea protopopului 
Coșocnei adeveresce că: Atâta energie a misiunei sale a arătat, dând, 
esamenul cu 81 învățăcei în presența mea, cât cere meritul sëu, un 
renume forte bun și de mare laudă demn, cu atât mai vertos, că și 
din moravurile cele bune creștinescl (juxta illud Senecae bis docet, 
qui exemplo docet) cu vieța sa cea esemplară, adevërat esemplu de 
imitat, s'a arëtat nu numai învățăceilor sei, ci și tot poporului Cia
nului mare.

P. V. Consistor din Blașiu dta 26/14 Iuliu 1861 trimise ofi
ciului protopesc al Coșocnei următorea scriptă, care merită se o 
publicăm în întregul ei:

„0 prea plăcută însciințare a Frăției Sale parocliului din Cia- 
nul mare, Demetria Sobo, despre singulera activitate și energiosul 
zel, a docentului de acolo Aron Boca, în instituțiunea învățăceilor șco
lari, cu cel mai bun 'progres și admirarea, și îndestularea tuturor, 
cetindu-se în sesiunea consistorială de astăfi, a făcut o impresiune 
atât de plăcută, în toți membrii consistoriali, cât unanimi voto, s’a 
decretat a i-se trimite un lăudătoriu recunoscător și demn de un do- 
cinte, precum s’a recomandat Aron Boca, care cunoscenclu-șl misiunea 
sa, qrrin activitatea și zelul seu cel mare au produs lucruri de mirare 
cu învățăceii din Cianul mare. Acesta recunoscință cu aceea însărcinare 
se împărtășesce cu Prea onorat frăția ta, ca făcend a se publica în 
comuna Cianul mare, se fie și docentului de o mângăiosă recompen- 
sațiune a zelului seu, și părinților pruncilor de o datorie mulțămitore 
și recunoscință a meritelor crescătoriului băieților sei. Am ciori ca 
gloriosul progres care l’a făcut Aron Boca cu școlarii sei, si se pu
blice și în Gazetele naționale, ca se fie un impuls puternic și altor 
spre urmare, care delà întrepunerea și înviețiunea Frăției Tale și 
asceptăm.

blașiu 26¡14 Iuliu 1861. Stefan Manfi m. p.
notar consistorial.

Tot astfel î! sunt tote documentele relative Ia activitatea lui 
ca învățător în decurs de 25 ani.

Drept aceea învățători! noștri și-1 pot lua esemplu demn de 
imitat, ca și ori care Român, că ce e mai demn de imitat decât mo
ralitatea, dihgința și păstrarea, care sunt treimea nedespărțită de 
omul de omenia și care în domnul Aron Boca Velchereanul sunt 
plantate și cultivate cu totă îngrijirea.

Un bun cunoscut.

--------1-^-
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IDin mattisc'i.
(Aurită în comuna natală Văliug în Bănat.)

Multe povesti frumóse și fel de fel de întemplări minunate ne 
mai spunea mătușa Ioana, când ședeam la umbra nucului, unde 
vecinele se adunau, tóté cu furcile n brâu1) ori cu cusătură pre
cum, unele civiau, altele coseau la chei, șabacurî ori pomedală 
seu că făceau la samuri și nu arare ori și vr’una cântând cu dor 
delà inimă, căci:

brâu = încingëtôre, pe careu o portă femeile sub brăcirl. Brâul e țesut 
clin lână mai dură numită për ți e mai lat ca brăcirile.

Doda simil — mătușă.
3) Borc = carciag, 61ă cu mănușă.
4 Năvăgi a aduna urzala pe sul.
6) Vrrji — a sistemisa firele, cari vin țesute cu bâtéla. In alte locuri femeile 

urnesc acățând firul de parii atărui gard ; Ia noi (Vălugenil) însă folosesc un instru
ment anumit, urÿitôrea, construit ca róta a mare a morii de apă.

’) Sobă = chilie, odae.
2) Crici — a face băgător de séæâ.

•’) Cocia = trăsură.

De cine dorul se légd
Nu mai portă mintea 'ntrégd;
De se légd de-o nevastă 
Nu-ș lucră orânda'n casă 
Iotă ÿiua iese’n prag 
Cu firuțit tras în ac 
Păndărind pe cin-i drag.

Intr’o di eram iarăș la umbra nucului, mătușa Ioana, doda2) 
Maria, Calina lui Trifon și alte vecine și ca să nu le cadă fusu 
din mână, îndemnară pe mătușa să le spună ea vr’una din vre- 
mile bătrene, când era ea fată crescută gata de măritat, cum e 
bună oră acum Florica ei, cu un trupșor subțirel, fața drăgostosă, 
ochi negrișori și cu chică ca pena corbului, scii după disa cân
tecului :

Mândruța cu ochii negri 
Mult mi-e dragă, mânce-o vermiV. 
Dar mândra cu ochii verrai 
Nici odată să n’o crefjl 
Că te lasă adormit 
Și plecă după iubit, . . .

Mătușa, glumfiță delà fire, era tare veselă și făgădui că va 
spune ceva din pățăniile ei.

— Eram de vr’o 17 ani — începù mătușa, când năvăliră 
să-mi umple capul cu de-ale măritișului; iar feciorii veniau cu 
grămada la fiertatul tată, bagsfimă se me cfiră.

Eu, când venia cineva la taica să vorbfiscă între patru ochi, 
îmi făceam de lucru prin grădină, de unde puteam vedea tare 
bine cine întră și cine fisă.

Așa trecură vr’o dóue-trei luni, tot veniau și tot eșeau. Dar 
nu venise încă cela, ce aș fi voit sè vină.

Ș’apoi taica iar era la gândul meu, nici el nu vrea se-și ia 
un ginere eac’așa numai ca să fie și el cu ginere’n casă.

Maica însă, ca tóté mamele, m0rtă de frică că-oi remânea 
cumva nemăritată, totdfiuna la prând începea vorba acuș de unul 
acuș de altul; taica vëdù apoi că mie nu-mi plăcea de nici unul 
și când începeau vorba, me sculam delà masă să pun apă’n borc,* * 3) 
ori că aduceam lui taica lemnușe căci, la taica după mâncare 
lula era, de ce prindea mai întâiu.

Cum ve spusei, abia trecură câteva luni și satul n’avea altă 
de vorbit, decât că Ioana lui Niculuță alege, tot alege, acuș o 
culege.

Dar ce-mi păsa mie de ce sfi vorbia’n sat. îmi căutam de 
lucru și îmi era mai mare grija, să véd gătat odată pânza ce mai 
aveam acățată’n războiu, vedi, eram tineră, dar me precepeam la 
războiu, sciam năvăgi4) sciam urcj.id’), eram cum tjicea taica părinte 
când venia cu botezul: fată harnică și cinstea casei.

Intr’o d*  eram la fântână după apă, Ionică m’aștepta-se, eram 
amfindoi și ne prinsesem în vorbă.

Tocmai îmi spunea că màne-tjï o să vină la taica să më 
cfiră și-i e cam frică . . .

Treci după fântână, Ionică, iată taica, te vede; vai se- 
raca de mine ce să me fac....

— Nu veqlu-șî p’ac.i gâșcile, hei! cine-i după fântână, d’apoi 
tu Ionică, ce-i cu tine, cui duci tu apă?

Eu încremenisăm.
Ionică se prefăcu că ține de rota și că vrea s’o slobodă din nou.
— Nimérui, respunse Ionica, tocmai întorc delà moșie și-mi 

era tare sete, vream se-mi scot câta apă.
— Sciu, sciu, las’ nu bea apă, vëd că esct tot asudat, 

ci haid’ la noi, că și-așa aș avea o vorbă . . . dise taica.
Eu îmi luai cărciagu și plecai. Taica cu Ionică plecară și ei.
Ionică vrù să trecă lângă mine, taica însă, spuindu-i că să-1 

așțepte pân’ se uită după gâscï î-1 opri ’napoi. Nici nu sciu cum 
ajunsei acasă. Maica m’aștepta în prag.

— Ioano dragă, te-ai cam zăbovit cu apa, unde-i taică-ta?
- Vine de loc, respunsei și tremuram totă, nu sciu ce-mi 

era, mi se ’ncleștase gura.
— Ce-i cu tine, de ce ești așa roșie, spune-mi iute, pân’ 

nu vine taică-tu, ce s’a întîmplat?
— Maico iartă-mfi . . .
— Nu sciu ce-am mai dis, că maica sărutându-mfi și șter- 

gêndu-më la ochi îmi spuse, să trec în soba4) ceealaltă, că vine taica, 
mai cu cineva.

Când më vëcjui singură, nu sciam se plâng ori ce së fac. 
Taica cu Ionică ajunseseră.

— Bună diua, măicuțo, căci așa-i tjicea Ionică maicei.
— Să trăeșci cu bine, dragă Ionică, dar de mult n’ai mai 

fost pe la noi.
— Tare de mult, căci abia am gătat cu moșiile și fleu 1. 

pân’ nu gat cu lucrul, nici la masă nu m’aș pune.
— Hai să trecem în sobă, aucjii pe taică.
Eu eșii în cuină unde aflai pe maica. I-Ï spusei apoi totă 

întâmplarea și că Ionică vine mâne să me cfiră.
Ve puteți închipui cum era acum maica de bucurosă, și 

după ce mai ținu cu mine căta spovedanie îmi cricî1) să vëd de 
foc, căci ea trece’n sobă.

Rămasei acum la foc, dar urechile îmi erau la ce să vor
bia’n sobă.

Intre alte multe ce-or vorbit, ce am înțeles mai bine, a fost 
că ionică n’a mai vrut së amâne trfiba pe mâne, ci m’a cerut 
încă atunci.

M’au chemat apoi în l’untru și ca să nu lungesc trfiba, 
eram pețită.

S’au făcut apoi tote gătirile de nuntă. Sau strigat în biserică, 
s’a ținut logodna ș’apoi ne-am cununat.

Dar sciți cum e la nunți, mirfisa dă daruri lucrate de ea, 
dar și ea capëtâ delà némurï, nași și socri daruri de nuntă.

Intre alte daruri, căpătasem delà socră-mea — fiertată și o ladă 
frumosă. Am ținut-o vr’o 5 sfiu 6 ani în sobă, apoi am suit-o în 
pod, căci țolele, ce le-am ținut în ea, le bagasem în dulap.

Trecură vr’o câteva sfiptëmâni decând o suisem și s’apropia 
ruga din satul R. unde sciam că mergem, căci pretenul lui Io
nică ne chema în tot anul și nu ne da pace pănă ce nu mergeam.

Petruț era de vr’o 6 ani, Florica era abia de vr’o 4 ani. Ne 
hotărirăm să lăsăm copilașii amendoi acasă în grija maicei.

Sosind çliua de plecare, grijirăm coda3) și Ghiță scia cum sfi 
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mână, căci să merge Ia rugă, de aceea cu el n’aveam mult 
de lucru.

Cine era mai veselă decât mine, când plecarăm.
Ajungând în sat traserăm la pretenul Sofron, care ne aștepta 

cu porta deschisă.
După ce ne mai gostirtlm,1) sorica2) Măriuța me dusă în altă 

sobă, ca să me ’nbrac de joc.

’) Goștirăm — ospetarăni.
*) Sorica — dini- soră.
fl) mis — sunt-
■’) Fonu - dini. Sofruniu.

Me înbrăcasăm și aveam numai se-ml mai chichesc perul.
Mersei să me uit în oglindă când — Domne, par'că ș’acum 

o ved — pe cine vedeam în ea?
Era o față ce-o cunosceam și era la spatele meu.
încremenită cum eram, totuș me ’ntorsei și vecjui că-i 

socră mea.
— Nu la joc, ci acasă, și-ți vețli de ladă, atât fu ce vorbi 

și n’o mai vâcjui.
Tocm’ atunci întră și Ionică să vadă mis3) gata ore.
— Ce-i cu tine, Dne, ce ți-sa întâmplat de ești totă galbină? 

Las’ că ți-oi spune, acum dute d* * lui Ghiță să prindă 
caii și caută să plecăm cât mai iute!

— Dar spune-mi barem ceva să sciu, că altfel nu ne lasă 
Fonu1) să plecăm.

— Voiam să-mi grijesc perul și când m’apropiai de oglindă, 
veqlui că cineva era la spate-mî.

Mă ’ntorsei să văd cine-i ... mi tare frică de copii, că li- 
s’o fi întâmplat ceva.

— Dar spune-mi ce ai vetjut?
— Era maica ta fiertată și-mi spuse, că nu la joc ci acasă 

și să mî ved de ladă, apoi n’o mai vâ^ui.
Ne rugarăm apoi de Fonu și de Sorica se ne erte, că trebue 

să plecăm spunendu-le și lor întâmplarea.

Ghiță mâna de scăpărau roțile și peste un pătrariu de ceas 
ajunserăm la portă.

In sobă era lumină.
Curtea era plină de omeni. Ne deschiseră porta ș’apoi in

trarăm și noi.
Ionică sărise din cocie și ca fulgerul se repecji în sobă.
Scoborîndu-me și eu abia putui sui treptele, căci m or fost 

lăsat piciorele.
Domne, me prind fiori când me gândesc. Maica mea plângea 

și sta încremenită cu o lumină’n mână, bagsemă căutase ceva. 
Petruț de-asemenea plângea.

Nici nu putui <^ice vr’o vorbă, ochii mi se umplură și mie 
de lacrămî, plângeam toți.

— Florica nu-i, atât putu vorbi, și apoi iar începu să plângă 
de ți-se sfâșia inima.

Florică Florică, 1 strigai apoi.
— O căutăm mai de când ați plecat și n’o aflăm, a perit! 

nu-i, nu-i și iar nu-i!
— Ionică, Ionică, căci apucase s’o caute prin sob'ailaltă, în 

pod, în ladă . . . caută ... și me repedii la scara podului.
Nu sciu cum m’am suit, destul că Ionica cu lămpașu n mână 

îmi ajută de descinserăm lada.
Domne, și copii ăștia! Florica era'n ladă. Buzele-i erau mai 

do venăte, mânile reci, credeam că-i mortă.
- M’am jucat cu Petruț de-a ascunsul și el m’o tot aflat 

și m’am băgat în Iadă ca să nu me afle. Și când so ’nchis lada, 
am început se plâng, am strigat și Petruț n’o mai venit.

Mătușa Ioana privi la Florica și începu a lăcrăma.
Da drago, flise Floricei, carea roșise ca un bujor, acum cred 

că n’ai mai face, atunci erai mică; iar că Florica e acum miresă, 
asta v’a spuso taica părinte ieri, dac’ați fost la bișerică.

Sunt 14 ani, decând s’o ascuns în ladă.
Vremea trece și fetele cresc.
Reșița-montană 1898. Josif Velceaq

SINGU R . . .
Nici odată nu fusesem așa de indispus, ca acum!
Nori plumburii acoperiseră ceriul primăvâratic, și când și 

când de geamul ferestrii se lovea câte un picur de ploie aprope 
înghețat.

Voiam se lucru ceva, dar nu aveam plăcere spre nimic!
Ce së fac? am desfăcut lădița mesei de scris și am început 

së-tnï pun scrisorile în ordine. Erau o mulțime de hârtii împră
știate, o sumedenie de epistole de la prietini și prietine.

Etă un fragment de novelă scrisă pe câte va pagine.
Voiu ceti-o și apoi am se o termin! Era drăguță idea: o 

prietină povestesce alteia prima sa iubire.
Credeți că am făcut ceva? Am mai scris doră doué pagini 

și vëdênd că nu merge, am sgomoloțit hârtia și am aruncat’o în 
cuptor.

Ah, ecă nesce epistole! acestea doră vor pune în rânduâlă 
gândirea-mi turburată! Mi-am forțat paciința, pân ce am ales scri
sorile. In sfârșit m-am trezit de abia cu câte-va, pe celealalte 
le aruncasem; mai multe din acelea ce-mï rămaseră erau delà 
un prietin, câte-va delà doué fete.

Prietinul îmi spunea fericirea și nefericirea lui. Când era 
fericit, scrisorea lui era așa de îngrijită, încât parcă simțai radiind 
fericire și viață din acele litere morte. M’am înseninat puțin rece- 
tindu-i câteva scrisori, în cari îmi spunea, cât de mult o iubesce 

pe ea, și cât de mult e iubit! Dintr’o scrisore cădură câte-va hâr- 
tiuțe: erau pasagiî mai sentimentale din scrisorile ei. »Se te uit 
vre-odată? o, nu-țî tre<-ă așa ceva prin minte, tu fericirea vieții mele, 
tu îngerul meu scump!« — îl scria ea odată. »Pe veci am se te 
iubesc cu aceea-șî dragoste sinceră ca acum!« —- îl asigura ea de 
altădată.

Er m’am turburat, sciind cât de puțin au ținut aceste jură
minte, și apucând tdte scrisorile lui le-am aruncat în foc.

Mai aveam chiar delà ea câteva epistole, delà iubita prie
tinului meu. Nici n’am mai cercat së le desfac! De bună sâmă 
a-și fi avut se cetesc declarații tot așa de false, ca și cele de mai 
înainte! Sinceritatea ei fusese o frasă golă și jurămintele ei îs per
fidie. Ea îl purtase cu vorba câteva luni, făcându-l s0-șî regrete 
un timp de aur și de libertate din tinereța lui, spre a-i întorce 
spatele, chiar atunci, când el ținea mai mult la ea; când o iubea 
ca pe un ideal aflat după multe lupte și suferințe !

Im! mai rămaseră nesce scrisori de la o copilă, care më iu
bise odată cu atâta sentiment!

Am recetit tot ce-mï scrisese odată, și parcă cu fiecare cu
vânt, cu fiecare șir, întrevedeam prin negura trecutului așa de 
depărtat, chipul ei pal, ochii mari, din cari o rază de abia licu- 
rândă, cerca se pëtrundâ cu luminile ei până în inima mea spre 
ai află tainele.
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Cetirea acesta mă mai liniscise.
In locul nepăsării și mâniei de mai înainte o moleșală me 

cuprinse, și apoi simțeam cum o tristeță cercă tot mai mult se 
me stăpănescă.

Și atunci am apucat fără grijă puținele scrisori ce-mi erau 
înaintea mea, și deschiflend ușa cuptorului, le-am aruncat în lăuntru.

Cum nu fusese foc încă, ci de abia câți-va cărbuni, flăcările 
nu consumaseră încă scrisorile prietinului meu. Căldura le desfă
cuse filă de filă și eu mai putu-i ceti câte-va șire, ce îmi adresasă 
odată: »Tu n’ai crede cât de mult o iubesc! Chipul ei me urmă- 
resce cu neastîmper și ține sub stăpânirea sa tote facultățile mele.

O iubesc mai mult ca ori ce în lumea acesta, aprope ca.... 
și atunci flăcările se încinseră și scrisorile prietinului dispărură în 
vecinicia, care le fusese destinată! ....

Am stat mult înaintea cuptorului, privind cum flăcările ni
micesc totul, și cum își întind furia distructivă și asupra episto
lelor aruncate în urmă, — și n’am putut opri în curgerea ei o 
lacrimă, când am zărit pe o filă cuvintele: »Și eu trăiesc până 
vrei tu!« M'au sguduit aceste câteva cuvinte, și am vrut se smulg 
flăcărilor jertfa acesta, acesta scumpă reminisciență, dela ființa 
care mi avuse atât de drag . . . dar, n’am putut! flăcările mi-au 
ars mâna și așa a trebuit să privesc, cum se nimisce dinaintea 
ochilor mei ultimul ei suvenir . . .

Sărmană copilă! tu ai avut dreptate! ai trăit până am vrut 
eu!... dar nu! prevederile ei nu au fost drepte, eu făr’ de voie 
am dat flăcărilor scrisorile ei! . . . așa e! dar acum ele nu mai 
sunt, au că^ut pradă flăcărilor mistuitore și eu n’am se-ml mai 
aduc aminte nici odată de ea! . . .

Iubire, . . . aduceri aminte ... ce vorbe înșelătore . . .
Sărmane prietin! chiar așa a trecut și iubirea ei față de tine 

cum s’a prefăcut în cenușe aceste scrisori: au fost și nu mai sunt. 
Tu credeai în sfințenia vorbelor ei, și acele n-au rămas statornice 
nici măcar atâta, cât au trăit scrisorile tale! O, nu te mai încrede 
în făgăduințe omenesc!, ele sunt mai ușore ca frunza bătută de 
ventul tomnei și mai puțin de cât spuza!

Etă acum au trecut tote! s’au prefăcut în cenușe, atâta hârtie 
plină de atâtea gândiri, de atâtea sentimente, cari turburară inimi 
și aprinseră crerî. Ce’ s’au ales din tole acestea? Nimica! din 
hârtie, nimica din sentimentele puse pe hârtie!

Asta e sortea tuturor, tote se sfârșesc odată! unele, fiindcă 
le-au sosit ceasul, er altele sub forța împregiurărilor. Și noi? noi 
rămânem cu regretul care ne amăresce puținele ceasuri ale vieții, 
cu mult mai mult, de cum ni le-a îndulcit câteva clipite de fe
ricire trecătore.

Praf și cenușă ajunge totul! . . . A.

jfanintirea.

0 speranță îmi mai rgsare 
Luminând în ceța sării, 
Ca luntrașului pe mare, 
Depărtat de malul țgrit.

Și amintirea-mt licăresce 
Tristă, palidă și mică
Și în inimă cum cresce,
Par că sunt cuprins de. frică . . .

Ea-ml apare înainte
Surirțend ca sS mg cheme . . . 
Și-o ador cu dulci cuvinte
Făr a vrea, ca ’naltă vreme.

Ah, de ce napúi în nópte, 
Sg te uit pe viața ’ntrețjă,
Și sg nu ml mai spui la șopte 
Și sg nu-ml mai fi tu d.raqăț

jîlvescu.

Ceapsa și ooh.ila.ri.
(Novelă englesă tradusă de Iulia Bran.)

— Dar iubită ladi Hamilton, dacă spun că o uresc.
— Ah Henry! ce vorbe sunt acestea! Ea este cea mai bună 

fată ce numai cunosc. Și de-i cunosce inima ei nu te vei mai 
retrage.

— De o voiu cunosce? Hm! Dapoi că pre densa nu o mai 
pot cunosce. Nici că stă în vorbă cu omul.

— Te înșeli Henry, ea se intereseză de tine și chiar doresce 
a te cunosce mai de aprope.

— Serios? Șod, că eu dorința acesta a ei, nu o am observat 
nici când. Cu septemânele m’am ocupat numai cu densa ca se-i 
fac petrecere, dar ea e o gâscă prostă . . .

— Oh Henry, tu nu i-ai curtisat ei. Sum sigură că miss Mor- 
gan nu îți părea gâscă?!

— Ce se ține de acesta milladină, adevărat spun că mult 
mai bucuros aș lua de nevastă pe miss Margan, decât pe . . .

- Ce vorbesc!?!! pe miss Morgan?! Dar ochilari! și cepsa ei?
— Da, aceea-i drept, că ochilari! și ceapsa ei sunt forte 

urîte, și chiar și aceea o permit că nu iar strica la miss Morgan se 

aibă mai multișor per pe cap. Pentru-câ ceapsa îl acopere tot 
capul, er desupt ea se văd abia nesce perișori cam roșietic!, aceia 
nu sunt prea frumoși. Cu un cuvent ea e o fată cam figuratică, 
dar e forte cultă și spirituosă.

Dară fata acea care mi-o comandez dumniata mie, nu scie 
vorbi nici o vorbă bună, precând miss Morgan așa e de plăcută, 
așa e de isteță, așa de cuminte și plină de spirit . . .

Tinărul lord, cu totul s’a înferbentat în vorbire. Ochii frumoși 
negri rugători erau țintiți spre miladina Hamilton.

— Așa dară mâne voiesci a ne părăsi, <^ise miladina, întor
când vorba spre alt obiect.

— Insă sperez, că te vei reîntorce de grabă?
— Da, doră scițî că sum silit a merge.
— Sperez. I()iua reîntorcerei mele o voiu însciințâ domniilor 

Vostre.
— AII right! Dar acum chiar clopoțesc la prânz. Trebue 

să-mi schimb toaleta.
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Conversarea acesta s’a petrecut într’un castel mai vechiu din 
Anglia, în orașul Midland-Cauntry. Și fiind-că de vre-o câțî-va ani 
Henry Chonvay a remas orfan, și numai singur sta în lumea largă, 
bătrâna miladină Hamilton l’au cuprins pre el ca o mamă dulce, 
fiind cea mai bună amică a mamei lui Henry. Dar de un timp 
încoce s’a hotărit se-1 însore. Ladi Hamilton a fost convinsă că 
mai bună muiere nu pote să-și afle Henry ca pe miss Aglaia 
Vernis. Miss Vernis era o fată orfană, forte avută și destul de 
frumosă, dar cam neisteță. Inse Henry nu a arătat ceva aplicare 
spre căsătoria cu miss Aglaia. Henry încă a fost forte bogat, și 
pentru aceea s’a și decis că el numai din amor s’a căsători. Ba și altcum 
domnișorul Henry a avut forte romantice idei despre căsătorie. Tot- 
deuna la aceea s’a cugetat; ce frumos ar fi, că el se se amoriseze într’o 
fată săracă, care pe el încă l'ar iubi și care ar crede despre el, că și den
sul e sărac. Dar după cununie i-ar descoperi muierei sale că el cât e 
de avut, și apoi ar trăi la olaltă în cea mai mare iubire și fericire.

Prel ingă așa cugete nici nu-i mirare că Henry nici nu voia 
se scie de căsătoria cu miss Aglaia. Dar înaintea acestei căsătorii 
a mai stat și alt ceva în cale. Miladina Hamilton a avut lângă trei 
nepote ale sale o guvernantă. Guvernanta acesta a fost forte isteță, 
forte plăcută, dar forte hâdă, (nefrumosă).

Purtă pe cap o ceapsă mare, negră de dantelă, desupt care 
îi spânzura pe frunte numai câțiva ciupi cam roșieticî. Er ochii 
îi făcea neveduți nesce ochilarî negri, și miss Morgan a adeverit, 
că fără de ei nu pote face nici măcar un paș.

Henry cu complesanța lui, îndată a început a face semă 
de beata guvernantă. I-a fost și milă de densa pentru figuranța 
ei. Er ceilalți ospețî a casei nu o lua nici într’o semă. Dar ele
vele ei o aderau. Și de o parte acesta a fost causa, că milordul 
și miladina Hamilton țineau mult despre guvernantă. Pe Henry 
l’a fermecat mintea și vorbele spirituose a dșorei Morgan, și forte 
bucuros conversa cu ea. In decursul iernii, la casa lordului Ha
milton mai de multe ori arangea câte un joc teatral, și la aceste 
petreceri miss Morgan era prima arangiătore. Cu gustul ei fin 
sciea arangea bina, și participă în rolurile acelea, cari alți nimenea 
nu voia a-le primi. Și fiind-că Henry încă lua parte Ia teatru ca 
arangiator, adese ori a avut ocasiune se vorbescă timp mai înde
lungat cu guvernanta. Atențiunea damelor însă nu a încungiurat 
că miss Morgan și Henry așa de bine se pot înțelege. Ba chiar 
o damă cam guralivă, a și însemnat că cât de șod e gustul băr
baților și cât de comic e aceea, că un lord așa de galant, care 
putea se curtiseze la cele mai bogate fete, pune frumosul la o 
guvernantă atât de »nime«, hâdă, cu ochilarî negri și așa de fi- 
guratică, cu un cuvent în totă privința de rîs.

— Mâne dimineța o se călătoresc la London miss Morgan, 
«.lise Henry. După conversarea cu miladina Hamilton el s’a dus 
în salon și acolo era numai guvernanta singură, forte s’a bucurat 
că pote vorbi cu densa în patru ochi.

— îmi pare rău că ne părăsesc!, răspunsă miss Morgan cu 
vocea ei plăcută. Și cu iubire te așteptăm îndărăpt.

Ființele acelea figuratice — cum era și miss Morgan, — au 
acea libertate, că pot vorbi amicesce cu tinerii.

Intru adevăr mi-i simți absența, miss? întrebă lord Henry 
Chanvay cu ton mole.

Oh da, răspunsă miss Morgan simplu și sincer. Altcum 
cred că cât de îngrabă o se te re’ntorcî la noi, precum îmi spusă 
ladi Hamilton.

- Sperez că în curend mă voiu re’ntorce.
- Și eu sperez.

Glasul ei resuna dulce și deștepta simțăminte ciudate în inima 
lui Henry.

Sciți, <^ise tinărul lord, că vocea d-vostre mă aduce în 
confusie? Așa mi se pare că acest glas l’am mai auflit undeva, 
și atunci sum convins că ne-am mai întâlnit odată în vieță.

—■ De ne-am vrut întâlni deja, — respunse miss Morgan cu 
vocea tremurendă, atunci dumneata de sigur ți-ai aduce aminte 
de statura mea.

Vorbele din urmă le apăsa mai tare, și Henry îndată a pri
ceput că miss Morgan țintește cu ele la ceapsa ei urită, ce o 
portă pe cap, și la ochilarii cei negri.

— Nu ai dumniata o soră, la care îi semână vocea cu a 
d-tale?

— Și a căreia figură, sau statură de loc nu samână cu miner 
întrebă miss Morgan naiv.

— Aceea nu o am dis, ba nici nu o am gândit, răspunsă 
tinărul lord, dar vocea îi tremura.

— Ori ce ai gândit milord, sciu că reu nu, despre mine. 
Dar dumneata mai nainte mi-ai făcut o întrebare la care voesc 
a-ți respunde.

Nu domnule, eu nu am nici frați nici surori, nici nu am avut, 
ba nici rudeni nu am, părinții mi-au murit. Cu totul orfană stau 
în lume.

— Chiar ca și eu, «.lise Henry.
In acest moment se deschise ușa, și ladi Hamilton întră în odae.
— Sunteți singuri? Intru adevăr mă bucur, pentru că am 

cugetat cumcă ospeții mă așteptă. Așa cred că pentru voi nu am 
causat nici o vătămare că v'am lăsat singuri.

*
Sărmana guvernantă! Decând s’au dus Henry îi părea casa 

golă, și timpul trecea monoton. Pentru-ce i-a răsărit în cale acest 
om, acum de a doua oră?! Da, a două oră, deși Henry nu-și mai 
aduce aminte, și numai vocea îi părea cunoscută. »Cât de iute 
m’a uitat«, gândea în sine miss Morgan.

într’un oraș aprope de London s’au întâlnit prima oră. Henry 
a fost în visită 4a acea familie, unde era miss Morgan atunci gu
vernantă. Dar stațiunea ei de atunci trebuea să o părăsescă și 
numai cu greu și-a găsit alt loc. Acum erășî o încungiură pri
mejdie. In casa acesta nu pote se rămână mai mult, pentru că 
simte că îl iubesce pre tinărul lord, și cu amorul acesta fără spe
ranță nu pote se mai trăiescă într’un castel cu Henry. Pentru ce 
a fost așa de nebună? Pentru-ce și-a dat inima la un tiner așa 
de avut și galant? Pentru-ce nu a sciut iubi ea pe un om care o 
putea luă de muiere, și cu care ar fi putut fi fericită?!

Peste câte-va c^ile Henry o să se reîntorcă în castelul Ha
milton, până atunci trebuie finită starea acesta amară. Miss Mor
gan s’a hotărit. Deși iubea forte mult pe elevele sale, er miladina 
Hamilton dimpreună cu lordul forte o onorau pre densa, — pe 
lângă Iote simțea că trebue să se departe de casa asta iubitore, 
care pentru ea acum era locul nefericirei. Trebue să se departe 
înainte de a se reîntorce Henry.

Ore căuta-va pre miss Morgan? întreba-va despre densa? Ori 
nici nu va gândi la fata acea, cu care a petrecut atâtea ore plă
cute. De altcum acesta ar fi mai bine pentru ambii.

Cu trei qlile mai târcjiu ladi Hamilton și miss Morgan erau 
singure în salon.

Damele se retrase mai degrabă în chiliile lor separate, er 
domnii discureau și se disputau în pipătoriu.

— Miss Morgan, de-mi vei permite că-i ținea în secret, o să-ți 
spun un lucru forte interesant. Și adecă: o am invitat pe miss 
Aglaia Vernis ca se petrecă vre-o câteva dile la noi. Peste două 
qlile o se sosescă. Puțin vom fi cam îndesați în locuință, pentru 
că aștept și pre familia Drummond, d’apoi totuși vom face cumva. 
De Aglaia am lipsă, pentru că voiesc a da ocasiune de întâlnire 
la tinera păreche.

— A dă ocasiune de întâlnire la tinera păreche? la care pă
reche, milladină?

— Cum, dumniata nu mă pricepi?
— Serios nu, miladină. Așa să vede sum forte nepricepătore.
— Ecă dar, --pe Henry voesc să-l însor. Așa cred că 

bărbații numai atuncea se pot ferici, dacă să însoră?
— La tot cașul, murmură miss Morgan; numai ca să qlică 

și densa ceva.
— Dumneata de sigur scii miss Morgan, că bărbații de acum 

numai la bani și la frumsetyi se uită. Dar cei mai mulți numai de 
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bani se interesâză, ínsé Henry nu-i dintre aceștia, pentru că mai 
mult dă pe frumseți. Pe lângă tóté aceste nici averea nu o uresce. 
Deci dar, eu i-am găsit lui o fată care e și frumoși și avuții. Lui 
Henry numai »da« trebuie se dică, și tréba e în ordine. Drept 
că miss Aglaia Vernis nu-i ființă prea isteță, dar eu așa cred 
că tinerii din Anglia, nici nu doresc se le fie muierile cuminte 
și prea sciute.

- ■ Doră nu, gemea miss Morgan.
- Nu, nu doresc! Ba nici nu le place! Așa cred că nici 

Henry nu a pofti, că muierea lui se fie cultă și spirituosă.
Oh nu, pentru ce se dorâscă? <ji.se miss Morgan forte 

încet.
- Aglaia Vernis e forte mare gâscă, aceea bine o sciu eu. 

Ce se ține de mine, eu nici nu o ași lua de muiere d’apoi 
acésta e cu totul alt lucru. Eu nu suni bărbat . . .

— Dar miladină, răspunsă miss Morgan, încâtva ironic, dum- 
niata ești o femeiă forte isteță și pentru aceea totuși cât de bine 
duceți cu lord Hamilton.

Ladi Hamilton rîse.
— Aceea e așa, drăguța, pentru că lord Hamilton, scumpul 

meu bărbat, e un om forte bun, dar de loc nu-i isteț. Frecând 
Henry, — d’apoi că dumniata scii. . . E om forte isteț și expert, 
și pentru aceea nu are lipsă de femeie cuminte.

Miss Morgan, d-ta dacă te vei hotărî cândva se te măriți..
— Dacă me voiu hotărî!
— Numai după om neisteț te mărită. - - Eu o să-ți caut 

dumnitale de bărbat; un om bun, character rar, — dar cam pro- 
stălan ... .

— Oh miladină, îți mulțămesc frumos, mă forte deobligațî. 
Și miss Morgan probă se rîdă.

— Așa dară dragă miss. D-ta îmi vei sta într’ajutoriu se pot 
grebla la olaltă pe miss Aglaia Vernis cu Henry; Așa-i? Dar ce 
țî s’a întâmplat dumnitale miss Morgan?

Sermana guvernantă începuse a plânge, și-i mergea lacră- 
mile tot șiroiu pe obraz în jos.

— Miladină, eu nu vă pot fi într'ajutor domnilor vóstre. Eu 
nu pot face nimica! D-ta nu o poți luá acésta în nume de reu dela 
mine, dacă eu așa Vă iubesc, că în totă vieța mea sum deobligată 
pentru binefacerile în cari m’ați înpărtășit . . .

— Nu te pricep, miss ... Se înțelege că ne iubești pre 
noi, că și noi te iubim pe d-ta . . .

— Trebue se mă depărtez pentru totdeauna . . . Trebue 
se vă părăsesc pre D-vostră miladină . . .

— Ne-ai părăsi pre noi?! Miss Morgan! Ce ț am greșit d-taleî
— Nimic, oh nimic. Și totuși trebue să mă depart pentru 

totdeauna. Nu întrebați că pentru ce, mă rog, nu întrebați. Per- 
miteți’ml, se mă depart.

Ladi Hamilton prelângă tóté fixiile ei mărunte, era o femeiă 
forte fină și nobilă. O îmbrățoșea pe beata guvernantă, și a în
ceput să o mângăe. — Acum a văcjut curat. Nu i-au încungiurat 
atențiunea, că Henry a fost forte complesant totdeauna, față de 
miss Morgan. Și ladi Hamilton a dis de multe ori așa întru sine, 
»mai bine ar fi că tinerii avuțî și din rang înalt, se lasă în pace 
pre fetele sărace«.

Au văcjut miladina, că miss Morgan are drept. Mai bine a 
fi să se departe din acésta casă, și a rămânea departe până atunci, 
până ce s’a cununa Henry cu domnișora Vernis.

— Nu voesc se-ți fac năcaz cu întrebări, miss Morgan. Fă 
așa cum vei afla de bine. Dar nu uita că la cea mai principală 
dorință mi face destul, când te vei înturna înderăpt. Aici întru 
acăstă casă dumnéta totdeauna vei fi primită cu cea mai mare 
bucurie.

După aceste vorbe miladina Hamilton a căutat pe lordul 
și i-a spus ce s’a întâmplat. Milordului încă i-a părut forte rău, 
că guvernanta îi părăsesce, și în părerea mare de rău au uitat 
se-i spună muierei sale, că Henry au telegrafat cumcă; în acésta 
sară o se sosăscă în castelul Hamilton.

Era deja sara târziu, când au sosit Henry în castel. Și 
fiind-că căsenii durmeau deja, Henry a voit se între în odaia sa sepa
rată, fără sgomot. Inse a observat, că în pipător este lumină, și 
așa a întrat în lăuntru încet, acolo era numai domnul căsei singur!

— Scii că pre miss Morgan o perelem nu peste multă vreme, 
cjise lord Hamilton după o pausă mai lungă. Prima oră adecă 
converzase despre lucruri politice.

Henry în acest moment chiar la guvernantă gândea, și acuma 
a șimțit că la vorbele lordului forte a roșit la față. D’apoi după 
aceea cu nepăsare, numai arătată, — a răspuns:

- Imî pare reu. Și pentru ce se departă?
— Nici eu nu știu. Intru adevăr e lucru șod, că nime nu 

o a vătămat nici cu o vorbă. Și ea a fost mâna drăptă a muierii 
mele.

— Și nici miladina nu scie, ce c.ausă are depărtarea acesta 
repede?

Nici densa nu scie de sigur. Dumnezeu singur scie de sigur 
ce i s’a întâmplat la fata acésta.

— Și când merge?
— Mâne. Sărmană fată, noi toți o am iubit forte. Dar nu 

pot negă, — nu sciu ce era într’ensa totdeauna ceva secret. Pagubă 
că nu-i mai scuturată puțin. Ceapsa acea și ochilariî acei negri 
o fac chiar hâdă. Așa cred Henry că nici ție nn ți-ar plăcea o 
muiere cu ochilari negri, și se pórte pre cap așa o bazaconiei

— Eu așa cred, răspunsă Henry, că mai bine ar fi pentru 
noi bărbații, se nu dăm așa mult pe frumseța trecátóre. Pentru 
ce se nu pot iubi eu pe o damă care portă ochilari negri pe nas?

— Adevăr, adevăr, nici nu neg. Și mie mi-ar plăcea se aibă 
biata miss ceva noroc bun, deși nu-i frumosă, dar cei drept, mai 
plăcută și mai bună la inimă, ca și densa, nu există. Ș)eu ar 
merita bun noroc. Dar nópte bună! Acuma se mergem la odihnă.

— Eu merg în odaia mea nu-i așa ?
—■ Se înțălege. De sigur acolo ți-au arangeat un pat. Eu 

adecă totă <,liua nici n’am fost acasă. Dar ce am mai voit se-ți 
spun? . . . Până unde ești deja cu miss Aglaia Vernis?

—- Trebe-i la dracu miss Aglaia! striga Henry cu mânie.
-- Dar voiesci a o părăsi pe fata acea?
— D’apoi cum se o părăsesc, când nici nu i-am cerut mâna? 

Dacă d-șora aceea nu scie alta, decât ași face toaletté, și nu are 
altă grije decât de toaletele cele frumóse. Mie nu-mi trebue așa 
o păpușă de modă!

— Dapoi că femeia mea, pe asta ți-o a menit de soție.
— Dar sperez că miladina mi-a permite ca în lucrul acesta 

se-mi prețuesc plăcerea mea numai?
— O, da, să înțelege, ac.ésta-i treaba ta. Că muerea mea 

îțî vrea numai binele. Dar nópte bună.
In capul lui Henry se luptau cele mai diverse gânduri, și 

tinărul lord se preumbla fără de nici o voie, prin odaie, în sus 
și în jos. Dór nu va lua de muiere pe gâscă aceea recomandată 
de miladina Hamilton! Ah! lângă așa o muiere i-ar fi viața cea mai 
monotonă. Nu, nici decât pe miss Aglaia . . .

— Dar miss Morgan! Pentru ce voiesce a părăsi castelul 
Hamilton? Acest cuget cu totul la supărat. Bunule Dumnezeul 
doră nu-i amorisat el în miss Morgan? Acesta ar fi lucru comic! 
Dar pentru ce se fie comic? Pentru că miss Morgan nu-i frumosă? 
Pentru ce dă așa mult sexul bărbătesc pe frumsețe!!!

Intre așa gânduri a părăsit Henry pipătoriul, ca se mărgă 
în odaia sa. *

Henry s a dus dealungu preste un coridor lung și nu preste 
multă vreme s’a pomenit în ușa odăiei sale. Henry deschide ușa 
și spre mai marea lui mirare observa că în odaie este cineva.

Lângă mésa de toalettă ședea o damă, în vestmânt alb. 
Chiar îșî desfăcea părul. Părul ei blond ca și o vale de aur se 
lăsa pe umerele ei în jos, până la călcâie. Dama și-a fost plecat 
capul ei admirabil pe masă, și nici nu a observat că cine vine. 
Henry a voit a se retrage, când și-a adus aminte că nici nu scie 
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încătrău se mérgá, căci asta cjeu este odaia lui. Mai bine ar fi 
se întrebe de dama acesta, că unde i au arangiat lui o altă chilie?

Pentru acea a cjis:
— Mé rog de pardon, așa se vede am rătăcit.
La acesta voce, dama a sărit în sus și s’a întors cătră tiné- 

rul lord.
Doi ochi albaștri, scăldat! în lacrămî privea spăriati la Henry.
— Domnule Chanvay! striga dama.
Nu vocea domnișorei Morgan era asta? Vocea acea dulce, 

fermecătore?
Dar unde-i ceapsa, unde sunt ochilarii"? Ambele erau arun

cate pe măsuță.
—• O mergi! Departăte! strigă cu ton înnăbușit de plâns 

tinera fată.
Henry o a prins de mână, și i-a qlis cu ton duios:
— Pentru ce plângi d-ta? Și ce fel de joc ți-ai bătut d-ta 

de noi?
Tinera fetiță a arétat pe masă.
— Mé rog, nu întreba nimica și te departă.
— Nu, te mărturisesce prima dată! O sciutam eu că noi ne 

am mai întâlnit încă.
D-ta ești acea tinSră fată, care era cândva în castelul ba

ronului Laurancea, ca guvernantă, și de-acolo odată ai dispărut.
Miss Morgan a roșit.
In momentul acesta s’au audit despre coridor sunet de 

pași, și Henry a eșit afară fiind-că audise glasul lordului Hamilton 
pe care'l urmărise muerea sa. Ladi Hamilton încă din depărtare 
strigă cătră Henry:

Oh iubite Henry ce incidență! Dar la tóté e de vină 
bărbatul meu. A uitat sé-mi spună că sosesci. Așa s’a întâmplat 
că pe miss Morgan o am încuartirat în odaia ta, pentru că cele
lalte odăi tóté sunt ocupate cu ospeți.

— Sperez că nu o ai adus înse în confusie pe miss?

In mai mare confusie sunt eu, decât Miss Morgan, dise 
Henry cu zimbet forțat.

— Vină afară, de se póte miss, te rog, de se póte, vino 
miss, afară, strigă milaclina.

Ușa s’a deschis încet și pe prag s’a ivit miss Morgan.
Ochii ei mari albaștri nu erau acoperiți de ochilarii urîți, 

ér perul ei auriu era lăsat liber pe umeri în jos.
— Miss Morgan? Intru adevér ești d-ta? întrebă uimită mi

ladina.
— Mâne tóté le voiti spune, respunsă miss cu frică.
— Oh, nu aș putea durmi de curiositate nici un ceas, d* să 

miladina și milordul Hamilton. Vorbesce miss.
Er Henry se uită cu uimire la acésta ivire frumosă.
— Nu am mult de a spune, începu miss Morgan:
Am fost orfană, seracă, eram silită se dau óre, ca se-mi pot 

căuta pânea de tóté dilele. Stațiunea mea de mai nainte am 
fost silită a o părăsi, nici nu sciu cum se vé spun. Mi-au dat dru
mul de acolo, fiind că miladina Laurancea, dómna căsei a aflat că 
tinerii (aici privea lă Henry și roși) mai mult se ocupă cu mine 
decât cu ... cu domnișora casei. Densa așa a credut, că eu de 
guvernantă sunt prea . . . prea frumosă . . . Acésta mi-i totă 
istoria; așa dară am probat, cum maș putea face hâdă . . . Nu 
am voit se plac la nime, nu cumva se mé trimită și din alt loc!

Istoria acésta miss Morgan o urmări cu un rîs cu hohot. Dar 
ladi Hamilton peste dóué minute, și-a venit la sine, și a înbrățișat 
cu iubire pe tinera fată.

—• Scumpa mea copilă, d* se cătră dénsa sărutându-o, apoi 
mai mult se nu te schimonosești așa! Te asigurez că în casa mea 
cu mult mai tare sunt iubite fetele frumóse, adecă despre mine 
și despre moșul meu e vorba. Că ce vot își dă tinerul lord (mi
ladina aruncă o privire zimbitóre la Henry) acea nu o sciu.

Dacă b.mul cetitoriu nu póte se gácéscá capătul istoriei 
acesteia, atunci e de vină autoriul; căci nu o a povestit bine, ci réu.

Casa lui
Avram Jan eu.

La pagina 32, 33 și 34 
a »Revistei Ilustrate« am fost 
adus schița biografică și por
tretul eroului Avram Jancti; 
atunci am spus că el s’a năs
cut în comuna Vidra de sus 
în crerii munților apuseni, la 
Moți. Aci înfățișăm adi casa 
în care s’a născut acel brav 
fiu al națiunei nostre, acel 
erou care cu atâta vrednicie 
și-a aperat munții în contra 
rebelilor, în cât chiar dușma
nii lui și ai noștri l’au po
reclit »Regele munților. < Casa 
lui Jancu este proprietatea 
Asociațiunei pentru litera

Casa lui Avram Jancu.

tura română și cultura popo
rului român; însuși Jancu a 
donat’o, dinpreună cu totă 
averea sa. Ea este o casă de 
munte frumosă, cu acoperișul 
înalt, și țuțuiat ca la tote ca
sele de munte ca se nu potă 
sta multă neuă pe el.

Dinaintea porții sunt doi 
plopi înalțî, »Plopii lui 'Jancu« 
sădiți de mâna lui. Cu fală 
stau acești doi plopi aci, nu
mai cât nu pot spune trecă
torilor: I)escoperiți-ve cape
tele, muritori, că noi nu sun
tem nisce plopi comuni, sun
tem plopii lui Jancu, sădiți 
chiar de mâna lui, dinaintea 
porții căsii lui, ca se stăm 
aci, se aretăm trecătorilor 
acest cuib de vultur, la care 
voi îi diceți Casa Jancului!
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Busuiocul și Bozii il.
(Legendă.)

Bietele mame multe lacrămi pot vărsă și’n multe nopți mai 
pot veghiă până își cresc copii, dar nici dupăce aceia au crescut 
mari și s’au făcut bărbați, grigea pentru ei nu se deslipesce din 
inimile lor Cele bune.

A fost o mamă, care a avut numai un singur băiat. Era 
slab micuțul din nascere și nime nu <jicea că óre când va rade 
și el barbă.

Sermana femeiă, între cele mai mari grigi și suspine se rugă 
la Dumnezeu pentru sănătatea lui. »Domne de-ai făcut bine și 
mi l’ai dat, dăi sănătate și mi-1 ține ca se me împărtășesc și eu 
de cea mai mare bucurie în lume.

I )umnedeu sfântul a ascultat’o. Pruncul se reînsănătoșă. Crescea 
și se desvolta văqlend cu ochii'.

Când ajunsă la versta de însurare era ca minunatul fit frumos.
Câte fete erau, tóté îl aveau în drag, el însă numai la una 

cugeta, dér pe acea mama sa va fi sciut pentru ce nu-1 lăsa se 
o iee, căci dicea ea: până ai fost mic și neputincios te-am apărat 
de foc și de apă, acum când viața îți stă nainte cu atât mai vârtos 
te voi apăra de cursa femeilor celor rele-

El tăcea și se supunea în ascuns însă își da loc de întâlnire 
cu fata.

De nu vei sfârma lanțurile cu cari crudul uriaș, mama ta, 
te ține încatenat se nu te poți apropia de mine, nu me mai amăgi 
cu acel viitor care e mai departe de noi póte decât marea de Cer. 
Slobozesce-mi calea, ca se-mi urmez norocul ori nenorocirea de 
mi-a fi ea dată.

Tinărul o mângâia dulce, și-i promise, că în scurtă vreme 
speréza se potă înduplica pe mamă sa să-l lese se o iee.

Ea drept mulțămită pentru acele mângâieri duióse și molcome 
îl sărută dar prin farmecul acelei sărutări, dulci și înșelătore smulse 
din inima lui supunerea și iubirea de până acolo față de mamă 
sa. El îmbătat de amorul ei o luă în brațe, o alintă și o legănă 
precum candida flore lăgănă fluturelui înșelător.

— De nu me vei cere nici mâne, se nu mai vii la mine.
—■ Dér de nu voi putea chiar mâne înduplica pe mama?
— Scóte-i inima, căci șerpele răutății sălășluesce în ea, și 

acela nu o lasă. Asta de nu o vei face, unul al altuia nu vom fi 
nici când.

Se mai sărutară și se despărțiră.
*

"i> -1-

Tinărul și gingașul copil al îngrigitorei și bunei mame întru 
atât se strâformase, că mamă sa era pe aci se cugete că nu-i al ei.

In loc se i se supunâ îi făcea împutâri și o amenință cu 
morte, ea însă nu cedézâ. Preste voia și binecuvêntarea mea o 
poți lua, altcum nu, căci eu ca mamă țin cu sfințeniă la dato- 
rințele și dreptul ce’l am față de tine. Tu ești sedus de vraja inimei 
ei păcătose, eu însă te voiu apăra de cursele ei.

— Nu mă lași se o ieu? întrebă de nou, mânios, crișnend 
din dinți și țipând schintei din ochi.

— Nu; răspunsă ea blând și cu îngrigire cum era.
— Nu te lasâ șerpele răutății.

- Nu grija parintéscâ cu care ți-s dător nerecunoscătorule.
Fiul se înfuria și luând un cuțit ce era pe masă îl împlântă 

în sinul mamei sale. Acesta a fost primul cas în care mama a 
că<)ut mortă în luptă omorită de fiul ei pentru că a vrut să-l apere 
de cel mai mare reu al vieței; de o consortă rea și necredinciosă.

țjj
» *

Era pe la începutul primâverei. Mugurii înverzeau ér florile 
eșiau și ele din pâmênt care la rêndul său deșteptânduse din somn 
își frecă ochii spre a îmbrăca vestmintele sărbătoresci ale naturei 
reînviate.

Cu inima mamei sale la mână tinărul plecase la alésa lui. 
I Cum mergea gonit de dorul său nebun, și de dragostea lui pă- 

cătosă într’un loc se împedecă de un bolovan ce-i sta în cale și 
pică la pâment, ér inima mamei sale cât colo într’o rîpă.

— Fiule dragă, ore nu tea-i lovit prea tare ?
Cine mă întrebă ore? cugetă el, dar de vorbit nu putù, cum 

samână cu glasul mamei mele!
— Eu, inima mamei tale, care și dupâ môrte-mï încă veghez 

spre tine.
La audul acestor cuvinte în inima lui se tredi consciința și 

simți mustrări durerose, dar era prea târdiu, căci Dumnefleu în 
semn de pedepsă îl prefâcù Boziu în margina drumului, și de 
atunci sunt pe marginile drumurilor bozii, ér din inima mamei sale 
făcîi busuioc, ca tinerii să-l porte la pălării; fetele în sin, ér preoții 
se binecuvinte și se stropéscâ cu el din apa cea sfințită cununile 
celor ce se căsătoresc.

Antonia Popp.

------------- -—r - - —------

Jn asfințit.

De câte ort m’a săgetat
In inimă Amor
Și adenc în suflet mi-a săpat

Un dor . . .

Și mi-a șoptit arcașul orb
Al vieții greu destin: 
Amarul tristei lumi st-l sorb 

Deplin.

Și-acum, când iar m’a nimerit, 
N’ar fiice nici: regret!
Și-mi piere viața’n asfințit 

încet. Jfflvescu.
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Pordosifouii români din Bistriță.

Românii die orașul Bistriță trăiesc din măiestrii, cu deose
bire sunt ei vestiți cărămidari, zidari și pardositorî (pavagiî). Cu- 
trieră ținuturi îndepărtate ca zidari și pardositorî. Și din aceste 
măestrii onorifice au ajuns unii la averi frumușele, er traiii cinstit 
duc toți.

Ilustrațiunea presentă ne arată ceta de pardositorî sub con

ducerea dlui Mureșan din Bistrița în lucrare la pavarea unei strade. 
Dsa stă înainte cu planul în mână, calfele cu instrumentele în 
mâni se apucă de lucru. Cetățenii privesc cu mulțămire la harnicii 
lor concetățeni pardositorî: sunt mândrii că au în sinul lor mae
ștrii așa harnici și așa pricepuțî.

Onore măiestrilor!

1 descântece.
Descântece ele cleocliiat.

Partea practicii. Să descântă în o ulcică cu apă neîncepută 
cu un fir de mătură și se cjice descântecul de trei ori. Apoi se 
dă bolnavului să bea din apă dimineața pe inima nemâncată și se 
spală pe ochi. Să mai descântă și împungend cu un ac în măr 
pară etc. recitând descântecul:

De o ii deochiat din vent
Să-i sece nările.
De o ii deochiat din sore
Să-i clieră razele.
De o fi deochiat din femee
Sa-i crepe țițele

Să-i curgă laptele
Să-i morii copilul de fdme.
Si se minune lumea și țera.
De o fi deochiat din fată mare
Să-i cadă cosița
Se remâe chiald
Si se minune lumea și țera.
De o fi deochiat din mordică:

Tu mordică
Tu strigdied

Nu veni cu ochi beliți
Cu dinți rinjițt la cutare se-l în fiore fii.
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Se-l incuțitezl
Și te du unde popa nu tocă
Unde cocoș nu cântă. 
Acolo se te încăbfescl 
Acolo se odichnescl 
Pe (cutare) să-l lași 

Curat luminat.
Ca maica de l'a făcut,
Ca jiua in care s'a născut 
Leac din mâna mea 
Și dela Maica Precesta.

l)e:sefiiitee <le aplecate.
Partea practică. Să trage bolnavul cu scuipat sau cu unt de 

lemn pe mâini, printre ochi (sprâncene) și se <,lice de trei orî 
căscând câte odată ca să aibă lec:

Aplecate vărsurose, grețurose, din bere, din mâncare, din 
culcare, din sculare de noue-qleci și none de feluri, să eșiți dela 
(cutare) din creerii capului, din fața obrazului, din sgărciu nasului, 
din rărunchi, de sub rărunchi, din ficați, de sub ficați, din plămâni, 
de sub plămâni. Să ve duceți în mațe de cățea, în mațe de pur
cea, acolo să ve stăviți, acolo să ve opriți. Leac din mâna mea și 
din Maica Precesta.

Spuse de Ștefana Marin D. Rusu, corn. Csoicea-Mică, Doljiu. 
SL tuf eseu.

DescAiitec de «c5re.
Se ia paserea de fier 
Cu clonțul de fier 
Cu totul de jier 
Se duce'n pădure de jier 
Se sue-n ciungul de fier 
Jșl face cuibul de fier 
Se ouă oue de fier 
Și sare-n lume

Pe sub lume 
Ca puii se-i zăpăticescâ. 
Nime-n lume nu o vede 
Nime-n lume nu o aude 
Fără Maica sfântă 
In porta raiului sta 
Și bine o întreba: 
Da tu pasere de fier 
Cu clonț de fier 
Cu. tote de fier 
lncătrău, incătrău te duci 
— Mi duc în lume 
Pe sub lume 
Puii se mi-l zăpăticesc, 
Că n'am cu ce-i hrăni, 
Și cu ce i sburătăci. 
Și a jis Maica sfântă: 
înapoi, înapoi te-ntdrnă, 
Și la ... . (cutare) te du 
Și bine alege-i 
Și bine culege-i 
Sbrele din cap 
Din fața obrazului 
Din fața nasului 
Din tdte-nchieturle 
Și crepăturile, 
Și cu ala puii ți-i sburăt.ăcesce 
Și-i hrdnesce și-i cresce! 
Fie-țl leac din gura mea 
Și folos din mâna mea!

Se descântă cu năframa pe mătură, la muieri, er la bărbați 
cu ștergariul pe mătură, în orî care <Ji înainte de răsăritul sore- 
lui. Comunicată de V ila Sălăgeanu din Reteag și scrisă de

Ioan Pop lîeteganul.

Cântece poporale.
Eși mândră pan' la ferestă 
Și te uită sus pe costă 
Eși mândruță din chilie 
Și te uită’n sus spre viie 
Veji pe drum cine cobdră 
Un car mare cu povară 
Și te suie ’ntrun măr dulce 
Vefit bădița cum se duce 
Cu câmeașa lui cea nouă 
Cu inima ruptă'n două; 
Eși mândruță’n drumul teu 
Și-i dă, tu inelul teu 
Și te uită după el 
Cum se duce cătinel. 
Nu pdte merge mai tare 
Că reu inima îl ddră 
Și se duce fluerând, 
Și din ochi tot lăcrămând 
Și. din gură curentând: 
Plânge-mă mândră cu dor 
Că ți-am fost voinic ficior 
Și ți am fost, drag pe plăcere 

Pe voie și mângâiere 
Pe plăcerea ochilor 
Pe voia părinților. 
Când porunca mi-a picat 
Domne reu m’am supărat 
Când am prins a o ceti 
Inima mi se topi.
Mândra mea mândră iubită 
Nu țl face voia untă 
Și inima reu scârbită
Că de-a fi’n lume vr'un bine 
Eu er voiă veni la tine 
Și de-a fi’n lume vr'o pace 
Eu eră mS voiu întdree 
Dar de a fi rZutate 
Moi lipi lâng'o cetate 
Și ți-oi scrie mândr'o carte. 
Âi bădică bădișor 
Scriemt scriemt că mi-i dor 
Dar n'o scrie cu cernelii 
Că de-aceia-i multă'n țeră, 
Și n’o scrie cu cărbune,
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Că de-acela-i mult In lume. 
Ci mi-o scrie cu argint 
Se sciu că-i dela iubit 
Cărticica'n cornurele 
Fe de laturi cu mărgele 
Cine-o prinde s’o cetescă 
Lacrămile se-l pornescă. 
Și no scrie tare greu 
Se o pot ceti ji eu 
Eu oiu ceti prin grădină 
Și sara pela lumină 
Și-oiu ceti prin pomișorl 
Cu lacrăml din ochișori

Eu mi duc mdndră’n cătăne
Tu remâi și spală haine
Croiesce câmeșea mea
O croesce bărbătesce
Și o cosă cătănesce
Pe latul ce dinapoi
Scrie părinții amândoi
Și pe latul dinainte
Scrieți atale cuvinte
Pe mâneca de-a drepta
Scriete pe dumniata
Sâ-ml mai stempăr inima.

JF. F}odnari,
gendarm c. r. in )(upres (Țjosnia).

'Perăniî noștri.

Vêncjëtoriu de pome in Sibiiu 
(după fotografie de I. Stoica)

Măicuță dragă măicuță, 
Dat-ai inu spinilor 
Și pe mine strinilor 
lnu spinii că-l înecă 
Pe mine strinil mâ secă, 
lnu maică nu 'nfloresce 
Și inima mea râu tenjesce.

Me tot mir maică me mir 
Că mai curge dunărea 
Măicuță de jelea mea: 
Și me mir maică me mir 
Că mai curge cel pârâu 
Măicuță de d.orul meu.

Când jice bădița n frunfl 
Codru pdte se-l pâtrundă.
Când rjice el cu dulceță 
Incerjesce frunja’n față 
Dar când <j,ice el duios 
Cade și fruncja din dos!

O română bănățană.

Frunjă verde siminic 
.Mama m’a făcut voinic 
Fetelor bun ibovnic; 
Mama m’a făcut pe mine 
Până 'n resărit de sdre 
Se fu drag la fetișore 
Și când mama m’a făcut 
A cântat cucu in dos 
Se iubesc cei mai frumos!

La tdtă casa lumină 
Numai la mândruța doue 
Că-ml cosă cămeșă noue 
Mândră mândrulița mea 
Cosă tu cămeșa mea 
Tot cu d’albe floricele 
Tot cu mândre cărujele 
Se nu duc atâta jele, 
Tot cu flore de bujor 
Tot cu flori delà isvor 
Se nu duc atâta dor. Trei junî din apropierea Sibiiului.

Ijdupă fotografie de I. Stoica)

Mândră pân nu te-am iubit 
Fost-a lună fără nor
Și nici nu sciam de dor, 
Fost-a ceriul plin de stele 
Și nici nu sciam de jele, 
Dar de când eu te iubesc: 
Nu e lună, numai nor 
Și eu duc atâta dor 
Și e ceriul fără stele 
Și eu duc atâta jele.

Plângu-ml ochii și suspină, 
Dar sârmanil nu-s de vină 
Ci-i de vină inima 
Că o strică dragostea 
Și o pasce pacostea.

Eu cunosc pe badea meu 
După mers după umblat 
Că se duce legănat-, 
Se legănă pe piciore 
După el inima-ml more.

J. Stanca.
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Bibliografia.
însemnătatea (¿Uei de 3 (15) Maia 1848. Studiu făcut cu 

ocasiunea a 50-a aniversare a acestei cjile de M Strajanu profesor 
în Craiova 1898. Un minunat studiu, ca tot ce-i eșit din măestra 
penă a Domnului M. Srajanu, care ar trebui se-1 cetescă tot Ro
mânul, căci în el se oglindeză tote nedreptățile și asupririle ce 
au venit asupra nostră, începend dela incalcarea patriei, facerea 
iobăgiei, până în present tot lucruri, cari trebuesc bine ținute în 
minte.

Școlastice. Programa XII. a școlei civile de fete cu internat 
a Asociațiunei conține 1. un studiu de d-șora profesoră Maria 
Cioban: „Bolid mamei în familie-1 și 2. Șciri școlare. Din aceste 
aflăm, că personalul școlei și al internatului în anul școl. 1897/8 
a constat din urmat.: Dr. Vas. Bologa, învățător ord. și director; 
Eugenia Moga n. Trif, invețătore ord. def.; Ioan Popovici, înv. ord. 
def.; Eugenia Iovescu înv. ord. def.; Maria Cioban, înv. supl. provis. 
Nicolau Togan, catecli. gr.-cat. ; Dr. Petru Spân, catech. gr.-ort. 
Instructori de musică: George Dima, Iulius Schaeffer, Sabina Brote, 
Directora internatului: Elena Petrascu, tot-odată instr. de limba 
francesă. Medic: Dr. 1. Beu. Numerul elevelor înmatriculate: 
cl. 1=16; cl. 11=23; cl. 111=21: cl. IV=20; cursul complenten- 
tar=9, de tote 89 eleve, din cari 57 în internat. Ar fi de dorit 
ca numerul elevelor se fie cât de mare la acesta școlă »română 
națională, unică în felul ei.

Almanachul învățătorului român ce va apăre cu începerea 
anului școlastic 1898/99 e deja sub tipariu.

Diferitele cestiunî ■Cronologice, genealogice, calendaristice, 
tipicale, etc. precum și alte referințe de interes pentru învețăto- 
rimea nostră, — planul de învățământ, diverse consemnări, con
specte, statistice, și altele din sfera școlei poporale, — estrasele 
șematismelor ambelor Metropolii, dar mai vertos a reuniunilor 
învețătoresci, — datele referitore la mișcarea literaturei nostre 
pedagogice în legătură cu un conspect a învățătorilor ca autori și 
în fine tractatele cuprinse în partea literară sunt tot atâtea motive 
înbucurătore, că »Almanachul învățătorului români la noi unic în 
felul seu, nu numai va deveni adevăratul călăuz al învățătorimei 
și tablou sincer a școlelor nostre, ci va umplea - - sper — și un 
gol prea simțit în literatura nostră pedagogică.

Tot astfeliu și adjustarea technică încă va satisface așteptă
rilor, apărend legat frumos, cu hârtie fină și tipariu acomodat.

Rog deci pe toți doritorii de a avea acest opșor și în deo
sebi frații colegi se grăbescă a se insinua, căci avend în vedere 
spesele cele mari și în deosebi îngrigirile seriose de cari sunt cu
prinse mai vertos acji tote întreprinderile literare, Almanachul se 
tipăresce în număr cât mai restrîns.

Prețul unui exemplar abonat e 1 fl. plus spesele poștale.
Despre modul de procurare voiu încunoscință îndată ce a 

apărut Almanachul — pe fie care domn abonent.
Recița montană, (Resiczabănya) în August 1898.

losif Velcean 
înv. român.

Un vis. Narațiune din vieța unui preot, de Gavriil llango 
preot ort. rom. Redactor, în Tipografia archidiecesană din Sibiiu, 
1897. Se recomandă spre cetire celor necăjiți, în deosebi preo
ților văduvi.

A apărut acum de curund în tipografia A. Murășianu din 
Brașov Pintea vitézül, tradițiuni, legende și schițe istorice din 
viăța acelui vitéz, de Ioan Pop Reteganul. Broșura se estinde pe 
96 pagine și costă 30 cr. -j- 5 cr. poștă. Se póte comandă dela 
sus (jisa tipografie ori dela autorul, în Retteg, Transilvania.

Invitare la însertiuni.

In tipografia Carol Csallner în Bistriță va apărea pentru 
anul 1899 un călindar de buzunariu, edat de dl Ioan Baciu, 
preot gr. cat. în Șoimuș, editor-proprietar al „Revistei Ilustrată“ 
avénd un conținut forte variu și folositor. Pentru acest călin
dar se primesc spre inserare anunciuri cu prețul de 3 fl. de 
o pagină íntrégá. Tiragiul călindariului va fi de rooo 1500 
esemplare.

„Revista Ilustrată“ fóie enciclopedică-literară apare în ti
pografia C. Csallner în Bistriță, Transilvania, în fiecare lună 
odată în volum de cóle, format mare și cu un tiragiu de 
3000 esemplare.

In acésta fóie se primesc anunciuri spre înserare cu 
preț redus.

Prin aceste onoratul public este invitat a participa cu 
înserarea la călindar și „Revista Ilustrată“ cari prin apărerea 
lor numai folóse îi pot aduce.

Terminul de înserare pentru călindar e până 1 Octobre 
a. c. st. n.

Inserțiunile se fac la Tipografia Carol Csallner. Bistriță.

Telefonul redacțiunei.

„In nopți de ghiață“ în broșura urniătâre.
Turturica. Baș cum spuneți. Mulțămită- V5 rog a-inl descrie portul mueresc 

și cel bărbătesc al Frătiiților și a Bufenilor, scriind numirile cum se esprimă 
p’acolo. Nu-i grabă mare. Aveți timp până în Decembre, că pan1 atunci nici n’ar 
avea loc. Complimente !

Dl losif Velcean. Primit. Se va face după cum spuneți. Din opurile mele 
eu nu țin decât câte un esemplar; sunt ale editoiilor. Salutare.

Dlui Ad. Ung. Credem din suflet cele spuse clar și clvostr.ă ne puteți crede 
„Nimic sub cer statornic, ci tot deșertăciune!“ Și erăsl: „Nimic perfect de bun, dar 
nici perfect de reu!*  In nrul viitor veți vedea tot, ce se pdte. Pentru nrul acesta 
sosiră târziu. Mulțămită și salutări.

Anunț pentru publicul nostru cetitor.
La editorul „Revistei Ilustrate“ Ioan Baciu în Șoimuș p. u. Nagy-Sajó, se 

mai află esemplare din „Revista Ilustrată“ de pe semestrul I compactate în legătură 
de lux și se vfind cu următdrele prețuri:

Ediția de salon cu 5 fl.
Ediția poporală cu 3 fl.
Pentru învățătorii dsla șcdlele poporale, apoi pentru țărenl (economi), stu- 

dențl și soldați mai ieftină câte cu 1 fl. fiecare edițiă. Er la comande mai mari 
se acordă pn rabat considerabil.

Tot de aci se póte procura și broșura „Kossuth înaintea tribunalului isto
riei“ despre care ,/Tribuna“ în nrul 178 ex a. c. scrie unnătorele: „Atragem 
atențiunea cetitorilor noștri asupra broșurei lui Ziinándy Ignátz, Kossuth Lajos a 
világtörténelem itélö széke előtt. Lucrarea se extinde pe 360 pagini și-l presentă 
pe „sfântul dela Turino“ în adevărata lumină. Cartea are cu atât mai mare preț 
pentru noi, cu cât e scrisă de un Ungur și se baseză pe date positive. O recomân- 
dăm cetitorilor noștri, cari sciu unguresce cu atât mai vârtos, că broșura costă 
numai 20 cr. plus 10 cr. porto poștal.“

Asemenea se mai pot comandă de act „llevista Ilustrată“ broșurile de pe 
întreg anul curente, de cuprins variu, instructiv și distractiv și cu ilustrațiunile 
cele mai frumóse, numai din vieța ndstră națională, prețul ediției de salon numai 
6 fl. ér a ediției poporale numai 3 fl. pe anul întreg. Cine a vtyut acésta revistă 
s'a putut convinge c.t-i cea mai frumâsă și tot odată cea mai eftind revistă pentru

Cuprinsul broșurei IX. »Nu-mi huițl la cap**  (poesiă) pag. 161. — »Constantin Morarii!-Andr ie vie iii*  (cu ilustrațiune) pag. 162—163. — «Ab^i- 
cere*,  »Nu mai vorbi® (poesil) pag. 163. »Despre gemeni cu privire la versta mamei și la rândul chronologîc al copiilor*  (hygienă), »Norii nopței®, »In farmecul
nopței*  (poesil) pag. 164. ■— «Bicicleta din punct de vedere higienic*  pag. 165—166. — »Stăruința*  (poesiă) pag. 166. «Madame Josselin® pag. 166—167. —
»Și stelelor*,  »Poveste tristă® (poesil) pag. 167. — «Aron Boca Velchereanul*  (cu ilustrațiune) pag. 168—169. ■—■ *I)in  pățăniile mătușei® pag. 170—171. — »Singur*  
pag. 171 —172. — «Amintirea® (poesiă) pag. 172. — «Ceapsă și ochilarl» pag. 172—175. — »Casa lui Avram Jancu*  (cu ilustrațiune) pag. 175. — »Busuiocul și 
Boziul*  pag. 176- — «In asfinții*  (poesiă) pag. 176. — »Pardositorl români din Bistriță® (cu ilustrațiune) pag. 177. — «Descântece*  pag. 177—178. - »Cântece 
poporale» pag. 178—179. — „Țăreniî noștri“ (cu ilustrațiune) pag. 179. — Bibliografie, Invitațiune la înserțiunl și Telefonul redacțiunei pag. 180.
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