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Balada ochilor.
Sboră dorule mereu

Preste lumea astă mare, 

Pân te-oiu prinde 'n a ei zare 

Te-oiu urma cu gândul meu.

Și pe drum, pe unde treci, 

De-i vedea doi ochi albaștrii 

Licărind ca tainici aștrii, 

Nu-te’n crede'n ei, sunt reci!

Er de te-or privi cu drag, 

Melancolică, ochii verȘi, 

Nu-i iubi, căci o se-i pierii, 

Uită-i dorule pribeag.

Tainici, dulci, dar nepătrunși

De-i zări doi ochi căprii,

Nici pe-aceia nu-i iubi,

Sunt frumoși, dar sunt ascunși.

Ochii negrii plin de foc

De te-or dogori ? pe drum,

Nu te teme nici decum,

Ochii negri-s cu noroc !

Sforăi n lume, dor pribeag,

Și detteeor privi cu drag

Se iubesci ochii de foc:

Numai ei aduc noroc !

George Gr. Caîr
(in „foia pentru tofi".)
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f Gpiscopul și iDetropoliful fDiuon Romanul.
In broșura antecedență puturăm aduce numai o notiță de 

douâ șire despre trecerea din această vieță a Metropolitulu1 
Miron Romanul din Sibiiu, de ore-ce chiar atunci a repausat, când 
Revista era totă culesă și coresă numai se-i dee tipograful vént- 
O pățirăm chiar ca și când a repausat M. S. Imperătâsa-Regină. 
Apoi, fiind redactorul departe de locul cu tipografia, multe trebue 
se lase numai cum se pot, nu cum în adevăr ar trebui se fie.

Acum însă, ne permitem a împărtăși unele date biografice 
după »Biserica și Școla«.

Metropolitul Miron Romanul s’a năsăut la 23 August st. v. 
1828 în comuna românăscă Mezeiș, în apropiere de Beiuș în (Bihoir.) 
A primit din botez numele Moise, care mai târziu, la Intrarea în 
cinul monachal, s’a schimbat cu Miron.

Părinții Escelenției Sale au fost Georgiu și Ana, cei mai 
de frunte economi din comună, omeni în stima tuturora câți îi 
cunosceau, fiind forte religioși și morali. Ei sădiră în tinărul Moise 
aceleași trăsături caracteristice, cari aveau se formeze părți din vi- 
eța lui sufletescă, dar mai cu samă religiositatea și tăria în credința 
strămoșescă, cari aveau să-l ferescă de multele tentațiuni în decursul 
ștudiilor sale în școli străine. Acestea au fost partea cea mai alesă 
și basa educațiunii fiitorului Metropolit, și doră la nimeni mai po
trivit ca la dénsul nu s’ar putea aplica cuvintele înțăleptului Sirach: 
»Domnul a mărit pe tată întru feciorii sei, și judecata mumii o a 
întărit întru fii« ... .

Cât pentru instrucțiune, a fost de ajuns ca tinărul Moise Ro
manul se ajungă în școlă, pentru-ca de la început, în tot decursul 
studiilor sale să dovedescă profesorilor sei posesiunea unui talent 
escelent.

Și-a făcut stúdióié gimnasiale la Beiuș, la Oradea-mare a as
cultat studiele filosofice, escelând tot-deuna printre colegii sei, ba 
fiind chiar cel dintâiu între denșii.

La 1846 apoi, după ce a absolvat studiile filosofice a mers 
la Arad, unde a asculat cursul teologic, fungând tot-odată ca prac
ticant la consistorul de acolo.

La 1849, sub episcopul Aradului Gerasim Rațiu, a intrat în 
serviciul administrativ bisericesc ca vice-notar și notar consistorial.

Sub următorul Episcop al Aradului, sub Procopiu Ivac.icovici, 
zelosul tinăr Moise Romanul, deveni un factor principal, aprope indis
pensabil în conducerea trebilor bisericesc! ale diecesei. Sub dénsul 
s’a regulat archivul și s’au adus în cea mai bună ordine lucrurile 
în cancelaria consistorială.

In 1857 a intrat în statul monachal, chirutesându-se la mă
năstirea >~Hodoș« din eparchia Aradului. Cu puțin nainte de a 
se fi călugărit fusese numit profesor la institutul teologic din Arad.

Aci, ca profesor s’a distins prin zelul și înțălegerea chemării, 
desvoltând o activitate însămnată, desvoltând institutul după cerin
țele moderne și compunând studiî-manuscripte, îndelung folosite 
de acel institut.

Succesive apoi, și în restimpuri scurte primi gradurile ierar- 
chice: la 1857 de Diacon, la 1858 de Protodiacon, la 1862 de 
Sincel, și la 1864 de Frotosincel.

La 1861, Miron Romanul, bucurându-se de stima generală 
și de popularitate în cercurile românesc!, luă parte activă la miș
cările naționale, și lui ca președinte al partidei române dela Arad 
e a se mulțămi, că partida disciplinată ca nici când altă dată, și 
pășind solidar la alegeri, atât pentru municipii, cât și pentru dieta 
țării, a ajuns la o putere, încât în întreg comitatul Aradului, numai 
din anumite considerațiuni au lăsat și Maghiarilor un singur deputat 
dietal, er ceialalțî reușiseră a fi toți Români 1 Prin acest fapt 
nu numai s’a inspirat Rom inilor din acest comitat încredere în 

! sine, dar s’a și documentat în mod strălucit chiar și pentru tim
purile următore, că ce pot valora Românii din acest comitat, nu
mai de au virtutea a fi solidari și a nu fi divisați în partide.

La 1868, Miron Romanul participă la primul congres na- 
țional-bisericesc ținut în Sibiiu, în care se creâ »Statul organic«. 
Aci prin participarea plină de tact la cele mai gingașe desbateri,. 
atrage atenția generală asupra sa.

Tot la 1868 metropolitul Șaguna, care îl prețuia mult, l’a 
încredințat cu o misiune și grea și gingașă : de a représenta inte
resele confesiunii nostre în o anchetă regnicolară ordonată de 
guvern pentru organisarea școlelor poporale. Problema asta a 
resolvat-o spre deplina mulțămire a lui Șaguna, care în cuvinte 
măgulătdr eși a arătat complăcerea pentru împlinirea misiunii primite.

La 1869, deci după inaugurarea erei politice dualiste, Miron 
Romanul e ales deputat d>etal, mandat pe care 1 a folosit până 
când guvernul l’a numit inspector regesc de șco'le în comitatul Caraș- 
Severin, funcții primite tote cu consensul autorităților sale biseri
cesc!. In special însă nu făcea nici un pas însămnat în afaceri 
bisericesc!, școlare ori naționale, nainte de a fi consultat pe Me
tropolitul Șaguna și a fi dobândit consimțământul lui.

La 1870 fü ales de sinodul diecesan delà Arad, ca I icariu 
episcopesc și președinte al Consistoriului delà Oradea-mare.

Cu acéstâ ocasiune a abcjis de postul de inspector școlar 
regesc.

In 1871 ca vicar episcopesc și președinte a Consistoriului 
oradan, fù ridicat la demnitatea de Archimandrit.

La 1873, după mortea metropolitului Șaguna, ales fiind 
Episcopul Aradului Procopiu Ivacicovici de Metropolit, în locul 
seu fù eles de Episcop în Arad Miron Romanul.

A fost instalat de Episcop cu mare pompă la 3 Febr. 1874, 
prin P. S. S. Nicolae Popea în calitate de comisar metropolitan.

In decursul anului 1874, și fiind Miron Romanul Episcop 
la Arad, s’a întâmplat chirotonirea archimandritului Teofil Bendela, 
de Archiepiscop și Metropolit la Cernăuți. Chirotonirea i-s’a dat 
prin Metropolitul Procopiu Ivacicovici delà Sibiiu, asistat de episcopii 
sei sufraganï, printre cari și Miron Romanul. Cu acâstă ocasie 
episcopul Miron a făcut cercurilor dătătore de ton bisericesci din 
Cernăuț impresie atât de inteligentă și bună, că nu peste mult în 
semn de recunoscere a calităților sale intelectuale, facultatea gr. 
or. teologică delà universitatea din Cernăuți i-a conferit titlul de 
Doctor în teologie.

Dar Miron Romanul n’a remas mult Episcop la Arad. Abia 
trei pătrare de an. Căci Metropolitul Procopiu Ivacicovici fiind 
ales de cătră Sârbi de Patriarch al lor la Carloviț și primind, sca
unul metropolitan de Sibiiu a devenit de nou vacant.

Congresul național bisericesc întrunit pentru alegerea de 
Metropolit, a ales întâiu pe episcopul delà Caransebeș Io an Po
pas u, dar nefiind recomandat de guvern, alegerea nu a primit 
sancțiunea coronei.

Atunci în o adoua alegere la 21 Novembre (3 Decembre) 
1874, congresul național bisericesc a ales la Sibiiu pe Episcopul 
Miron Romanul delà Arad, de Archiepiscop și Metropolit al Ro
mânilor greco-orientali din Transilvania și Ungaria.

Acéstâ alegere fiind recomandată și acceptată și de Cordnă, 
nou alesul fù introdus în scaunul metropolitan la finea anului 
1874, fiind încă în florea vieții, în vârstă de abia 46 ani.

îndată ce fu așezat în înalta demnitate, cu mâna tare apucă 
firele conducerii afacerilor bisericesci în töte direcțiunile. A pré
sidât Consistoriul archidiecesan aprope în tote ședințele, ase
menea Si nod ele archidiecesane și Congresul național-bisericesc. 
Dacă se va considera aparatul complicat constituțional, în adminis- 



ANUL I. „BEVISTA ILUSTRATĂ.“ PAG. 203

trațiunea bisericescă, după cum o dă Statutul Organic, va înțelege 
ori-cine, că acéstá lucrare nu e una dintre cele mai ușore. Cine a 
avut ínsé ocasiune a vedé pe Metropolitul Mirón Romanul presi- 
dând în consistoriu, sinóde și congrese, s’a putut convinge cu 
câtă esactitate și corectitate conducea pertractările.

In anul 1875, Vedem pe Exc. Sa Metropolitul Mirón Romanul 
chirotonind, în noua sa demnitate, pe alesul succesor al seu la 
Arad, loan Mețianu, întru Episcop.

In 1879 îl aflăm pe Arcliiepiscopul și Metropolitul Mirón 
Romanul presentându-se la treptele prea înaltului Tron al Măies- 
tății Sale Impératului-Rege Francisc Iosif, în fruntea unei depu- 
tațiuni constătătore din ierarchiî metropoliei și din deputății esmișî 
de sinódele eparchiale, — întrevenind prin așternerea unei repre- 
sentațiunî bine motivate și de dénsul compuse, — în contra 
legii propuse și primite de dieta ungară prin care introducea 
limba ungurescă ca limbă obligată de învățământ în șco- 
lele poporale în tóté.

La 1881, Metropolitul Mirón Romanul întrevine cu o repre. 
sentațiune resolută la ministeriul reg. ung. de culte și instrucțiune 
pentru revindecarea rangului ce compete bisericii or
todoxe din patrie, în șirul celorlalte confesiuni.

La 1883 ia în bărbătâscă aperare interesele bisericesc!, șco
lare și naționale, în casa magnaților, contra strîmtorărilor ce li-se 
fac prin legea despre organisarea învățământului în școlele 
medii! In desbátenle Casei magnaților a dus o luptă cinstită 
propunând o mulțime de modificări a acelei legi. Cu puține de 
tot a reușit, dar și-a făcut sfânta datorie.

La 1895 îl vedem în fruntea archiereilor români luptând 
bărbătesce în Casa magnaților contra introducerii legilor 
politice-bisericesci.

La 1897 luptând contra legii despre maghiarisarea 
nomenclaturilor, a numelui tuturor comunelor și locurilor din I 
patriă.

Și așa mai departe. De câte-orî o lege nouă să presinta 
casei magnaților și prin acea lege se făceau ceva nedreptăți ori 
strîmtorări intereselor bisericesc! școlare și naționale — pe Metro
politul Mirón, întru cât numai pedeci forte grave nu l’ar fi reținut, 
îl vedem alergând și făcându-și datoria de a-șî ridica vocea în 
înalta casă, în favorul acelor interese.

In decursul păstoririi sale a făcut mai multe visitațiunî ca
nonice prin archidiecesă, a sfințit cu mare pompă religiosă mai 
multe biserici.

Era peste tot locul primit cu mari manifestații și semne de 
■omagiu din partea iubitorilor sei fii sufletesc!, și peste tot locul | 
impunea coreligionarilor și conaționalilor noștri, dar chiar și cercu
rilor străine, cu care venea în atingere.

Acum însă nu mai este între cei vii. A închis ochii pe 1 
vecie la 4/16 Octobre la órele 11 și V2 nóptea, ér Joi la 20 Oc- 
tobre i-a fost înmormântarea! Mercur! în 19/10 la órele 4 p. m. 
trupul adormitului întru Domnul Archiepiscop și metropolit a fost 
ridicat din reședința metropolitană și dus, în mijlocul unui trist 
conduct, de cătră 10 protopresbiteri, a fost așezat în biserica din Si- 
biiu-cetate pe un catafalc nou. Acolo totă nóptea privighiat fiind 
de elevii seminaria!?, a stat și o parte însemnată a preoțimei sosite și 
alt public.

Joi la órele 9 a. m., s’a început celebrarea sfintei liturgii, 
pontificând P. S. S. Părintele Episcop Nicolae Popea dela Caran
sebeș, încunjurat de preacuvioșiile lor d-niî archimandriți Dr. Ila- 
rion Pușcariu din Sibiiu, Filaret Musta din Caransebeș, Iosif 
Goldiș din Oradea-mare, protosincelul Augustin Hamsea din 
Arad, precum și de mai mulți domni asesori consistoriali, proto
presbiteri și doi diaconi.

La drépta scaunului metropolitan sta în biserică P. S. S. 
Părintele Episcop I. Mețian cu I. P. S. Sa Ghenadie, fostul Me
tropolit primat al României, venit anume pentru acest incident 
la Sibiiu.

In mijlocul bisericei era sicriul deschis al repausatului, putând 
fi vecjut bine prin vălul alb ce-i coperea tata. Sta ca și cum ar 
dormi numai, neschimbat, neurîțît ci numai forte slăbit.

încolo mica biserică plină, îndesuită, și corurile ei asemenea.
Poliția nu lăsa se între decât persóne bisericescî, membrii 

de ai congresului și sinodului și dame, adecă public de frunte; 
cu tóté astea era o îmbulzâlă forte mare.

Deputațiunile veniau una după alta și într una : deputațiunea 
clerului romano-catolic, greco-catolic, luteran, calvin deputațiunea 
reuniunii femeilor române din Sibiiu, a femeilor române din Re- 
șinari, a Asociațiunii, a tractelor protopopesci, a ofițerilor, a co
mitatului, și la urmă representantul guvernului, respective al mi
nistrului de culte Vlassics, care a rugat prin șcrisore specială pe 
cornițele suprem G. Thalmann, se să presinte și se-1 represinte.

In numele bisericii surori gr. cat. au venit dela Blașiu, ca 
se o represinte și se participe la înmormântare 1-1. Sa dl vicar 
capitular loan M. Moldovait, canonicul Cavril Pop, secretarul 
Dr. Bun ea, Aurel C. Dom șa și Dr. Radu, protopopul M. Uiórei.

După terminarea sfintei liturgii s’a început serviciul divin spe
cial pentru mort, intrând în șirul slujitorilor și P. S. S. D. Episcop 
I. Mețianu.

Răspunsurile liturgice le-a dat la s-ta liturgie escelentul cor 
bisericesc seminarial al domnului profesor Dima, ér la prohod 
distinsa »Reuniune română de cântări din Sibiiu« (domni și dame), 
cântând atât corul, cât și reuniunea în chip artistic și admirabil, 
spre uimirea și complăcerea alesului public străin, ce era present.

Panegiricul adormitului întru Domnul Archiepiscop și Metropolit 
l'a ținut P. S. S. Dnul Episcop loan Mețianu dela Arad, care a 
schițat biografia metropolitului Mirón, scoțindu-i la ivălă faptele 
mai marcante și meritele pentru biserică, și terminând cu o inspi
rată rugăciune pentru odichna sufletului răposatului.

Pe la órele 12 s’a pornit apoi conductul în modul următor: 
In frunte un teolog îmbrăcat în negru, ducând o cruce de lemn 
négrá și cu văl negru pe ea ; după el elevii seminariului archi- 
diec.esan, câte 4 alăturea; poporul (vre-o 30 de șire de câte 4) ; 
corpul învețătoresc sosit la înmormântare (vre-o 30 șire); corpul 
preoțesc venit să participe (tot cam câți învățători); la urmă 
apoi música militară; carul cu celea vre-o 42 cununi, cari de cari 
mai frumóse și mai prețiose, după cor un cleric ducând crucea 
dela mormânt, o cruce frumosă cu fotografia răposatului și împo
dobită cu o admirabilă cunună, cu pantlică négrá; venea apoi 
corul cântăreților funebrali din Seminar (vre-o 40 de inși) sub 
conducerea profesorului de cântări D. Cunțan; apoi grupul preo
ților slujitori: diaconii, protopopii, asesorii, în urmă Episcopii în 
strălucitul lor ornat, pășînd alăturea cu dânșii și I. P. S. Sa Ghe
nadie, fostul metropolit-primat la Bucurescî, în rasa sa nâgră că- 
lugărâscă ; după ei venea carul mortuar, cu sicriul metropolitului, 
împodobit și acest car cu câteva din cele mai alese cununi; — 
după car îndată consistoriul metropolitan în frunte cu frații Dr. 
Alesăndru, Eugen și Zeno Mocsonyi alături cu car! mergea 
în șirul dintâiu representantul guvernului, cornițele Thalman; le 
urmau rudeniile răposatului: familia Cosma, Roman și Fâșie, 
ér după familiă veniau în splendidele lor uniforme patru generali 
representații armatei în frunte cu Esc. Sa comandantul de corp și 
încunjurați de număroși ofițeri de tóté rangurile și de tóté armele; 
veneau apoi deputațiunile bisericesc!: a romano-catolicilor, a lute
ranilor, a comitatului, a confesiunii calvine, profesorii dela gimna- 
siul săsesc, representanții oficiului de dare, a poștei, a primăriei, 
representanții bis. g. cat. dela Blașiu, a bisericii Sft. Nicolae din 
Brașov, a școlelor centrale din Brașov, deputăția Societății »Petru 
Maior« a tinerimii universitare din Pesta, deputăția tinerimii univ. 
rom. din Cluj, toți funcționarii institutului »Albina«, a Tipografiei 
archidiecesane. Urmă apoi un lung convoiu de dame în frunte 
cu comitetul »Reuniunei femeilor române din Sibiiu«, cu membrele 
lor și altele alipite la convoiu, fără calități speciale.

In acésta ordine a străbătut lungul și imposantul convoiu
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strada măcelarilor, piața mică, piața mare, strada Cisnădiei și 
Schewis, până la biserica din suburbiul Iosefin.

Musica militară și corul cântăreților se preschimbau în in
tonări de piese și jalnice melodii, în vreme ce clopotele delà tóté 
bisericile din Sibiiu petreceau cu sunetul lor tristul convoiu.

Poliția și-a dat bune străduințe se susție ordinea. Ea nici 
n’a fost conturbată prin nici un incident neplăcut, deși stradele 
erau pline, de gemea de public privitor, precum și tóté ferestrile 
caselor pe ambele părți ale stradelor.

In cimiteriu, abia jumătate din public a încăput, celalalt a 
fost oprit de polițiă afară în stradă.

Când, după plinirea tuturor formelor și ritualelor, cioclii au 
ridicat sicriu! së’l depue în mormêntul cu capac de pétrá anume

U ST H A T A.“ ANUL I.

zidit, — rudeniile dna Maria Cosma, Lucia Cosma și dna Fâșie 
au mai sărutat pentru cea din urmă dată metalul rece al sicriului 
scumpului lor unchiu și binefăcător.

*

După ínmormétare, la órele 31/2, s a dat o »pomană« în 
sala cea mare a seminariului archidiecesan. Au luat parte 240 
persóne în frunte cu P. S. S. Episcopi, Vicari, asesori, protopopi 
etc. etc.

Masa a fost ridicată la órele 4l/2 prin Părintele Episcop I. 
Mețianu cu cântarea »Cu drepții«, prin care rogă pe Dumnezeu 
pentru odichna sufletului celui trecut dintre noi, ér la urmă s’a 
cântat încă »vecînica pomenire!«

piu A MORȚILOlt
După Seltenreich Cornel. Tradusă de o Albă-Iuliană.

In orășelul X. îngenunchiâ lângă un morment prospet o 
venerabilă bătrînă, adâncită fiind în ruga sa, ce o trimitea tro
nului divin. O tăcere profundă domnea — o linisce mortală era 
acuma acolo, unde abia cu puțin înainte un sgomot surd umplea 
aierul, și unde nu de mult întreg cimiteriul înota ca și într’un 
val de lumină ce respîndeau sutele de luminări aduse de credin
cioși, și așeflate pe mormintele iubiților, ce nu mai erau în vieță.

Prima fli din Noembrie este așa numită <Jiua morților. Un 
șoșot surd de voci, pași lini, complimente și resalutări mute și 
triste se schimbă reciproc în acesta seră; lume multă, dară o tă
cere mormintală domnesce cu acesta ocasiă, ca și când fiecare 
s’ar teme, nu cumva prin un sgomot se conturbe pacea și liniștea 
celor ce dorm somnul etern.

Sute și mii de cununi și girlande de rari frumsețe decoreză 
în acesta fli movilele și mormintele, suspine nădușite și lacrămi 
arflătore varsă unul fiecare, conform durerii sale ce-1 leagă de 
țărina rece a mormântului pentru el scump ba pote sfânt!

Astfeliu se serbeză în fiecare an ca semn de stimă și iubire 
fliua scurtă de tomnă; tot astfeliu a trecut și de astădată aceea 
serbare regulată și cimiteriul din orășelul X. era deja de mult 
în obicinuita sa tăcere, întunerecul nopții s’a respândit lin, în 
tote unghiurile!.......... LTn criveț nemilos de mia<jă-<ji sufla cu
neîndurare printre arborii lipsiți de frunte, aruncând fulgișorii 
deși de nea, conform capriciului seu.

Toți credincioșii au părăsit de mult acest locaș trist — unde 
pe fiecare îl chemă sânta datorință - - în acesta cji memorabilă 
pentru de a rosti o pie rugăciune cătră atotputintele, pentru re
pausul sufletelor mutate la odichna eternă.

Numai »densa« nu observă, că deja de mult e nopte târflie — 
numai pe »densa« nu o alungă crivețul ghețos, singură dînsei fi 
făcea bine, tăcerea profundă, și mortală, pere acuma sgomotul 
și presența altora, nu o mai conturbau.

Singură aici se afla mai bine, aici petrecea mai bucuros, 
aici spera a afla nițel balsam alinător pentru rana cumplită a su
fletului ei copleșit și frânt de durere! Da, aici și numai aici, 
fiindcă la căsuța ei părăsită fiecare obiect, fiecare cuvent sau 
gest numai măresce simțirea-i teribilă a singurătății.

Aici da, fiindcă la locuința sa nu mai află pe acela, carele 
îî făcea din modesta căsuliă locașul fericirei, el își dorme somnul 
vecinie, jos, în pămentul umed, sub glia rece, acela pe carele 
densa așa de ferbinte, așa de mult și fără de margini l’a iubit!

Și uresce casa, unde fiecare obiect îi revocă în memorie 
erași și de repețite ori aceea nopte sguduitore și teribilă, când unicul 
ei fiu iubit, bucuria, speranța și mândria sa, razemul betrânețelor 

sale, dintr’o causă încă și astăfli misteriosă pentru densa, își puse 
capăt vieții.

Cumcă, acesta lovitură a sorții, cu etatea ei a fost capabilă 
a o suporta, este o minune D-c,leiescă. Pentru restul vieții ce 
mai avea, singura consolare i-a rămas cuvintele lui ultime: »Nopte 
bună, dulce mamă, rămâi cu D-fleu!«

Numa-i puterea și îngrijirea D-qleiescă a reținut-o de a nu 
comite și ea faptul - și de a urma nefericitului ei fiu — acolo, 
de unde nu mai este reîntorcere, și de unde nici o putere lumescă 
nu o mai puteau lipsi de iubitul ei fiu !

Pentru aceea se doresce așa de mult aici, la martorul mut 
al durerii ei chinuitore, pentru aceea părăsesce numai la cuventul 
vighetoriului de cimiter mormântul scump și pentru aceea astăcjî 
îi vine mai cu greu despărțirea de acel loc, care cuprinde în el te- 
saurul ei cel mai scump.

încă un profund și dureros suspin din peptul ei sdruncinat 
de durere, încă o lacrimă ferbinte — vărsată pe cruciulița plină 
de zăpadă, și în urmă cu pași nesiguri pornesce cătră casă — 
acolo, unde nu de mult era locașul fericirei celei mai curate, eră 
astăzi domnesce o jale vecînică !

In mănăstirea surorilor »Carmelitane« din Londra — o jună 
de o frumseță admirabilă — îmbracă vălul astăzi; în »cjiua mor
ților« ! Pe fața-i seriosă puteai observa decisiunea firmă, că a abflis 
de bucuriile vieții; și că voiesce a fi mortă, pentru lumea esternă.

Departe din altă țeră a venit aici, căci numai astfeliu spe- 
reză a afla pace pentru senul ei sdrobit și simțirile-i tulburate, 
dacă părăsesce chiar și patria, unde a fost așa fără de margini 
de nefericită, fiindcă »a iubit« ! . . . Da! l’a iubit cu un dor fer
binte, pe el — fiul mamei nefericite — acel profesor june, svelt 
și recunoscut cu însușiri bune, din a cărui fisionomie puteai observa 
și ceti nobleță spiritului seu și pe carele l’a cunoscut în capitala 
țârii sale!

Insă la ce ea, ca o ființă plină de mândrie donată de natură 
cu o ambiție și superbie ce nu fiecărui muritoriu îi este dat — 
nici nu îndrăsnia ași crede șie însăși, că ar fi capabilă a consimți 
întru tote cu el, care o adoră ca pe un idol.

Unica ei nisuință era, a se denega pe sine, — și a nu da 
loc în inima și cugetul ei nici la cea mai mică umbră de speranță, 
deci remase rece, mută și discretă.

Față de el, carele afară de talentul lui escelent și sciințele-i 
recunoscute nu poședea nimic material.

Dovada cea mai eclatantă a păcatului ei sunt scrisorile lui 
pline de iubire sinceră și curată, pe care scrisori densa le pă
stra acuma cu cea mai mare scumpătate.
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Cu deosebire una, unde el impios și condus de instinctul seu 
intern își desvălesce inima înaintea ei și îî cere, se-î permită a 
spera orecând posesiunea flintei ei, care se-î fie ca un far con- 
ducëtoriu pe calea vieții.

Plin de dulci speranțe termina el acésta scrisdre, a cărei ré
sultat a fost unul dintre celea mai funeste.

Da! așa ne spune poetul:
C3ct nui mai trist în lume, și nu e mai amar 
Decât convincțiunea, — că am sperat în dar — 
Când vine tempestate în loc de un zefir 
Și’n loc de complinire — numai un suvenir.

De ar fi cetit dênsa, ființa mult iubită, cu mai mare atențiune 
scrisorea lui devotată; de nu s’ar fi lăsat a fi orbită de furia 
mândriei sale, nu ar fi dat ansă unei catastrofe așa de triste ! 
Dar ea ofensată în ambiția ei de înaltă familiă — îl refuză to
tal — fără de a se întreba pe sine singură de fapta ei grăbită, 
și fără de a asculta la vocea puternică a inimei sale sincer iu- 
bitore.

Ochii ei rămaseră cu deosebire la pasagiul din urmă, carele 
sună astfeliu ! «Și așa nu vom putea fi unul altuia« ! . . . .

O ! dacă atunci nu ar fi răpit’o furia, dacă atunci ar fi 
cugetat mai serios ; asupra înțelesului scrisorii lui, — sigur s’ar fi 
convins din acea scrisore despre iubirea lui curată, sinceră și su
ferindă, care iubire însă încă era predomnită de o judecată calmă, 
și de o minte sănătosă! — S’au doră a cutezat ea a se îndoi de 
caracterul lui firm și constant ? !

Indeșert! ea nu a înțeles voința lui — că până atunci, când 
posiția lui nu va fi de atare, ca se-i potă corespunde rangului 
și cresceriî ei, nici nu ar fi cugetat la seriosul paș al vieței : Nu ! 
căci așa ceva ar fi fost de subdemnitatea unei inimi ca și a lui. 
Pentru aceea i-a scris el acelea șiruri, din care, pre lângă speranța 
de viitoriu schinteia cea mai înfocată și nemărginită iubire !

Ida, din furiă s’a fidanțat cu un june pe care ea nu-1 iu
bea, însă părinții ei îl aflară de correspuntjètor !

Inima ei gemea de durere când s’a supus la acésta învoire, 
și ÎI părea ca și când o voce internă îî șoptea încet, »sperézâ-n 
viitoriu« ! — însă nu! — nu! - - ce pote ea se mai ascepte de 
la viitoriu când — când ea însăși a încuiat înaintea sa posibili
tatea fericirii !

Primele cuvinte de felicitare el i le trimise ; așa de sincer 
și cu atâta căldură îî dori fericire încât nu së mai îndoi, că pote el 
se bucură de pașul ei și, și, pote nici nu a iubit’o așa mult !

O ! cel puțin atunci se fi tras vëlul ambiției și se nu pri- 
vescă numai literile seci, ci se fie străbătut în adêncul intëlesului 
lor, sigur că desceptându-se din letargia fatală, ar fi putut în- 
cunjura nefericirea ambelor familii!

Se defipsă cjiua nunții! dspețî veseli se arătau sosiți în vest
minte serbătorescî și fiecare spera a fi martorul ocular festivității, 
care promitea a merge în îndeplinire cu mare pompă!

Surise vesele se oglindau pe fața tuturora, zimbete de bu
curie și de serbătore puteai vedea la toți sosiții și fiecare așcepta 
cu dor ivirea frumosei mirese !

Când toți sunt veseli, ea, numai ea singură retrasă în odaia 
ei, sufere torture mortale!

Iubirea, iubirea ei curată, o învinse de astădată în cjiua cu
nuniei ei! Ajunse la culme, se lupta grozav cu cel simț sincer, 
care se descepta cu o putere vehementă în sinul ei vestal — pe 
care nu numai că nu l’a putut stinge, dară acuma se vede ajunsă 
prada acelui simț ce crescea cu fiecare moment.

O turtură nespus purtarea iubitului ei, în urmă cuventul dat 
și purtarea datorinței în viitoriu! Retrasă astfeliu în odaie domnia 
o linisce și o tăcere mortală numai suspinele ei înădușite dădeau 
un echou surd și plânsul ei părea că sună așa de lugubru.

Spre a amuți încâtva vocea remușcării cercă a ceti scrisorile 
și telegramele de felicitare sosite cu acesta ocasie.

Le desface pe rend 1 La aparință îl păru ca și când s’ar 
mai alina durerea ei sufletescă.

In fine deschide ultima!
O privesce, ochii îi fug pe litere deodată, un strâgăt te

ribil esă din sinul ei sdrobit de durere — și că<,lu ca mortă la 
păment.

Mai mult nu a sciut ce s’a întemplat cu ea!
Când s’a desceptat și când privind în jur de sine, vecju spre 

cea mai mare nefericire cum realitatea amară, îi măresce tortura, 
unica sa dorință de ce se rugă de iubiți! ei părinți — a fost să-i 
permită a întră în mănăstire, pentru că numai acolo în serviciul lui 
D-<jeu spereză a afla pace... și crede a se împăca cu destinul ei fatal!

Și pentru de-a nu dubita în firma ei dicisiune, drept dovadă 
arată scrisorea de felicitare a iubitului refusat, care avea următoriul 
cuprins.

Ambiția și superbia Ta a fost fără margini . . , voiesc să-Țî 
documentez, că și iubirea mea e nemărginită, pentru aceea nu voiu 
ca întâlnirea nostră în vieță să-Ți conturbe pacea familiară, mS 
despart de acesta lume, în care vieța mea fără de tine nu are 
nici o valore; »RSmâi cu D-<jeu« 1 fi fericită și uită pe T............

Piua morților și-a ales’o de întrare în mănăstire, pentru de 
a rupe, cași o mortă — cu lumea esternă — care pentru ea acuma 
nu mai are plăceri. In ciiniteriul orășelului X. douS spirite încun- 
jura mormentul junelui nefericit, unul e a mamei, care jelesce, 
altul al amantei suferinde — ambele se rogă pentru odichna su
fletului mutat pe veci 1

Alba-Iulia, la 10 Iuniu 1898.

Logodna.

Potop de lumină pe tot locul. Perdelele de plusche și mă- 
tasă, de dantele și brodărie fină sunt date elegant la o parte, 
încât toți cei ce se preumblă pe stradă pot vedea eleganța și 
luxul, binele, belșugul și fericirea din frumosa villă a Dr-ului Curcan.

Din echipagele cu coronă de marchis ce se opresc la întrare 
se coboră o mulțime de ospețî distinși.

Prin foișorul împodobit cu plante exotice și acoperit cu co- 
vdre moi de Smirnă saltă darnicele svelte, ușore și drăgălașe, îm
brăcate tote în toillete deschise, trandafirii, albe și albastre, er 
acordurile musicei ce cântă în sala de primire se mestecă cu foș- 
nitul rochilor de mătasă a gardedamelor, care de care mai cor
polentă și mai strălucitore în diamante. Printre ele domni în 
frac, clac, monoclu și gulere întărite, până la urechi. Se plecă, 

sucesc mustațele, așacjă cravatele și făuresc fel de fel de compli
mente, gugumăniî fără rost, ce se spun la atari ocasiuni.

In ușă e domna casei Aurora Curcan n. Flușturean. O damă 
mai mare puțin decât s’o poți numi statură mijlociă, dar mai 
mică de cât cum se credea ea, cu vre-o 10 cm. Perul brun, buclat ,era 
frisat modern și gătit cu pene de struț. îmbrăcată în haină negră 
de plusche tare decoltată, dar bogat cusută cu fir și mărgele și 
încărcată de bijuterii, apărea ca o regină învățată numai se po- 
runcescă și toți se i se supună. Ochii ei mari, galbini, străluceau 
ca la o pisică, er de buze era acățat acel suris arogant, prin care 
se îndatina a-și esprima afabilitatea ei prefăcută. In mâna stengă 
are un eventaille, care e legat de mijlocul ei bine format, prin un 
lanț massiv de aur, și închiat cu o copcie de briliante, er mâna 
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dreptă o ține la gura fiecărui cavaler ce sosesce și salută sedu
cător în tote părțile, apoi se întorcea câtră damele sosite.

»Ah! scumpele mele, bine a-Ți venit! — Ce fericire pentru 
mine, că Vă pot saluta în modesta mea locuință! — și încă la o 
di atât de însemnată, la lododna unicei mele fetițe, a iubitei mele 
Măridre; Me rog se-mî permiteți a Vă presenta pe viitorul meu 
ginere« și făcend un gest arătă în drepta.

»Dl dr. Alesandru Negrilean, secretar ministerial!« Strân
geri de mâni, felicitări, cuvinte dulci și fel de fel de complimente 
urmeză și se îngrămădesc pe sermanul Negrilean, care nu mai scie 
cum se mai mulțămescă.

»Ah! ce fericire și pentru noi — ce fericire că te vedem 
pe tine scumpa și iubita nostră, fericită,“ respunseră mai multe 
dintre dame lipindu-se de densa. — „Și ce bine, — ce admirabil 
prospiciezi, dragă,“ exiseră altele, „nime nu ar crede că cu cjiua de 
ații întri în rolul socrei.“

Tote vorbesc, strigă și fac o gălăgie, unele rid, altele glumesc. 
Una întrece pe ceialaltă în mișcările elegante și în afabilitatea cu 
care împărțesc grația celor supuși, și cu gulere întărite, apoi în 
veselie nespusă întră în salonul cel mare, îngrămădesc încă odată 
cu gratulări și fel de fel de cuvinte măgulitore, pe cei ce în sera 
acesta se logodesc, apoi se grupeză în jurul meselor.

Afară e frig . . . începe se ploie încet și des ca și cum ar 
cerne. Preste întreg orașul X. se lasă o bură rece. înaintea fe- 
restrilor stau grupuri de omeni, cu deosebire femei, care, deși 
tremurând de frig și căscând, totuși se uită lacome la cei ce 'și 
petrec. »Cât bine dă D-cjeu la câte un om pe lume. Noi mun
cim țliua noptea și abia ne putem susținea și îmbrăca, și acești ' 
domni nu ostenesc nimic și totuși plutesc în bine. Nu este drep
tate pe lumea acesta!“

Astfel de cuvinte se autjiau printre cei de sub ferestri — 
până când de pe altă stradă se ivesce d-na preotesă Florica W. 
care zărind pe fină-sa, pe lelița Chiva între cei ce sgribureau ui- 
tându-se ca vulpea la struguri, dise răstit: »Dar d-ta fină ce cauți 
aici? Șei că e păcat a lacomi la binele altuia? Mergi mai bine 
acasă și ve<ji-ți mai bine de familia d-tale; — mulțămeșce bunului 
D-țieu de ce ți-a dat și fi sigură, că aceea e mai mare și mai 1 
curată fericire, decât a tuturor acelora, cari o arată așa pe mare.

Un ris îndestulitor urmă acestei observări ș’apoi mulțimea 
se rări.

* *
Intr’un colț al salonului e miresa — d-șora Măriora Curcan, 

înaltă și sveltă ca o sylfida. Per blond, ochi negrii mari. Guriță 
mică cu buze de coral, și nesce dinți ca mărgăritarele. In haină 
albă de fulard, er la brâu are un buchet de garofe. Totă înfă- 
țoșarea e blândă și pare că o nelinisce și o durere ascunsă o apasă.

Incunjurată de prietene, care așceptă cu dor se se începă 
jocul. Fiecare-i spune ceva frumos, dulce și lingușitor.

»Tu Mărioră! ce fericită trebue că ești tu! istorisesce-ne 
ceva! cum ați făcut cunoscință? Trebue că tare-1 iubesc!!

Măriora se uită perdută la ele apoi disă.; Da, îl iubesc și 
mă simțesc indestulită — dar totuși ....

Ce? strigară tote de-odată — ce? esistă și aici încă un »totuși? « 
»Ah! dragă, scumpă, spune« —șî ascultau tote cu plăcere vădită 
se audă năcasul pretinei lor. »Da răspunse Măriora, eu nu pot se 
mă simțesc așa fericită, după cum îmi închipui fericirea unei mirese, 
pentrucă eu încă nu îm cunosc mirele — nu sciu ce caracter are, 
căci eu numai trei cuvinte am schimbat cu el. La bal mi l’a 
presentat mama, a vorbit cu mama, eu i-am <jis un simplu: »mă 
bucur«. Preste o săptămână a venit în visită, m’a întrebat cum 
mă aflu, i-am răspuns: »bine mulțămesc«, încolo a vorbit cu mama. 
M’a cerut, s’au învoit cu mama, în cjiua următore mi-a adus un 
buchet de myrt și m’a întrebat dacă voiesc se fiu soția lui? — 
Mama mi-a poruncit se <jic: »da« și eu am ascultat. Mi-a sărutat 
mâna și astfel am fost — logodiți între noi, er în sera acesta vor 
urma festivitățile, atât a fost tot, încolo a vorbit cu mama. N’am 
nimic în contra lui -- se nu credeți, cine scie ce despre mine!

Văd, că ași e de bun și precaut față de mine, dar pe mine 
acésta mă dóré, că sunt tratată ca o mașină fără voință.

De ași putea vorbi cu el barămi odată, ce mult m’aș bucura! 
Un oftat lung urma acestor cuvinte apoi tăcere.

** *
Lângă masa încărcată cu tot soiul de vinuri de specialitate 

erau domnii. »Dar sci frate Alee, tu trebue că ești cel mai fe
ricit om din lume! Din tot sufletul meu îți gratulez! Dar uite 
frate, nu te pricep de loc pentru ce faci o față atât de acră, ca 
și cum mâne te-ar trimite la Segedin!« — Cu astfel de cuvinte în- 
timpinau prietenii, pe dr. Alesandru Negrilean. Aveți dreptate, 
iubiții mei, că nu sunt astfel dispus cum ar trebui se fiu. Altcum 
sunt îndestulii. Dar totuși. Așa e omul ! » Ce 1 esistă și aici un „totuși“. 
»Ah cum poți fi atât de ingrat?!«

»Recunosc că e așa, că nu e frumos delà mine se vorbesc 
astfel, dar nu pot, este un ceva ce mă ține »străin și fricos!« 
»Ah! ce póte fi aceea?« întrebară prietenii toți deodată.

Ce se fie ? nimic alta, decât că eu nu 'mi cunosc mirésa. 
O văd că e frumosă, de mai frumóse nu-mï pot întipui o femee. 
Se vede că e bună, cuminte și cultă, dar mi se pare așa o păpușe 
frumosă de cără, care tot-déuna e rece și nesimțitdre. Nu văd 
voința, nu văd viăța și nu sciu ce se cjlic, căci am vorbit numai 
de trei ori cu dênsa, un: »Sunt dr. Negrilean« — »Cum Vă aflați 
d-ș0ră?« și pre urmă — „vrei se fi soția mea“ încolo tot mamă-sa 
și ără mamă-sa a vorbit — și a vorbit, măi — vă spun sincer, 
așa a vorbit, că nime nu a mai putut ajunge la cuvent. Pe urmă 
am trebuit se mă îndestulesc, că i-am sărutat mâna și am fost 
logodiți. — Căci așa cer formele pricepeți voi? Așa cere bon
tonul! și acésta e ce mă supără și mă neliniscesce. Ah! cel puțin 
odată se fi putut vorbi ca ea. Un oftat lung urma acestor cuvinte 
apoi tăcere.

** ♦

In sală se servesce ceaiul. La o măsuță sunt așeejate mai 
multe dame imposante. „Sciti — cjise dama, care ședea în fruntea 
măsuței — mă tot mir de curajul și modul de prefacere a Aurorei! 
căci doră e imposibil se li se mai ajungă după atâta pradă ce 
face în tóté. Poftim priviți salónele, toilletele, mesele ei, tot, tot, 
numai în pliisclie și mătasă, numai aur și argint ■— ce qliceți voi 
la tóté aceste?!“

„Eu mă tot mir de sermanul Curcan“ răspunse alta, ■— cum 
va mai puté el suporta așa cheltueli enorme!“ — „Ah ! scie-1 D-<jeu 
sermanul!“ adaugă a treia. Dar sciți voi ce mi-a spus bărbatul 
meu“, luă cuvêntul cea mai tinără încărcându-și farfuria de pră
jituri — ,,se (jice, că aeji mâne li se va lua totă averea pentrucă 
banca Y. i-ar fi intentat proces deja pentru 65000 fl. datoriă.

Nu doriți iubitele mele se vedeți trousseau-1 (cet: trusoul) 
Măriorei? îngână o vóce ascuțită la spatele lor. Nu e nu sciu ce, 
dar e tot lucru de mână.

Poftiți pe ușa acésta!
Mă rog aici sunt ruferiile ! — Aici pentru pat, tóté sunt ba

tist de in, ér aceste mătasă. Tóté eu cu mâna le-am ales 
în Paris. Aici e pentru mésá. Damast de in și mătasă. 
Vă place? - - Sciți — v’am spus, că cel lucru mare nu e, ci totul 
atârnă delà gust. Tóté albiturile — și bine se Vă uitați la dan
telele de mătasă, tóté la olaltă au costat numai 3000 fl. Aici sunt 
toilletele! Trei pentru stradă, trăi pentru visite, patru pentru baluri 
și soiree și șăse pentru casă ér la fiecare toilleie bijuteria potrivită. 
Pentru aceste de bal, uitați-vă la mărgăritarele acestea. Sunt patru 
șire unul ca altul. Aici e garnitura de briliante ! — Și ce <Jice 
bărbatul Tău la tóté aceste? întrebă d-na marelui proprietar Du- 
mitrescu! — Bărbatul meu? ha, ha, ha ce naivă ești! Eu 
l'am deprins pe bărbatul meu bine delà început, încât înaintea 
dorințelor mele, el n’are decât se saldeze. Dar se mergem mai 
departe — aici sunt fotografiile odăilor, care stau deja mobilate 
de o săptămână! Acésta este sufragieri — pe lângă mobilárul ne
cesar — sunt patruzeci de plante exotice, și patru fântâni săritore. 
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Din sufrageria o ușă duce pe balcon, una în boudoirul Măriorei și 
una în salonul cel mic. Aici e salonul cel mare; odaia ginerelui 
meu, cu cancelaria lângă ea și aici e dormitoriul, baia și pe urmă 
cămara și bucătăria. In tote e stil seci. XIV.“ „Și cât a costat 
tot, tot la olaltă? întrebară deodată mai multe dintre dame?

N’avețî idee ce puțin. Numai 18000 fl. Așa-i, ce eftin! Tot 
eu am ales cu mâna mea tote.

Sermanul Curcan — șoptiră damele încet.
* ♦

Dar unde e domnul casei? — Nime nu l’a văZut încă. A 
sosit și preotul. Ar trebui început actul solemn, dar tote aceste 
numai în presența părinților se pot face și d-nul casei nu mai 
vine. Domnii toți erau impacienți. Scoteau orologele din buzu- 
nariu și dau mereu din cap.

„Bărbatul meu sigur și-a uitat — căci așa uită — me tot 
mir de unde vine acesta? Am să las se-1 cheme“. Așa vorbea 
d-na în drepta și în stânga — dar nu apucă se gate bine vorba 
și întră secretariul lui palid și spăriat și fugi drept spre domna 
casei. — „Cum cutezi se întri aici așa într’o stare desperată — 
mergi la moment și îmbracă frac!" — „Lasă domnă, lasă formele! 
Apoi șoptindu-i ceva în ureche, o chemă afară repede.

Măriorei, care și ea era îngrijită pentru întârzierea tatălui 
seu, i se păru că un fior de ghiață îi trece prin tot corpul, pre
simțind ceva rău. Fără a se cugeta mult, plecă spre ușă. Mirele 
ei văZendu-o se grăbi și el și dându-i brațul eșiră în foișor apoi 
se îndreptară spre odaia d-lui Curcan. Abia se apropiară de ușă 
și se auriră țipetele domnei: Ah! suntem perduțî— dați-mi apă, 
dați-mi cognac, că leșin, mă înăduș! La auriul acestor cuvinte 
Măriora lăsă brațul mirelui ei și alergă în lăuntru. Jos pe pa- 
diment era tatăl ei, în mâna dreptă cu un revolver, er în stînga 
ținea strens o epistolă.

„Ah! tată, scumpul și iubitul meu tată, ce-ți este? Eu sunt 
fica ta iubită — eu Măriora. Deschide tată dragă ochii și mă 
vedi? Ah! ajutați la tata se se scole! și (Jicend acestea plângea, 
plângea amar și sărută fruntea, ochii și fața iubitului ei tată. Un 
moment ochii lui se deschiseră puțin apoi cuprin<jend cu brațul 
steng talia Măridrei, respiră ultima resuflare.

Scrisorea ce o avea în mână o ridică d-na și după ce o 
ceti începu se țipe din nou! Ah! suntem perdute, suntem serace! 
Au<Ji Mărioră? suntem serace! „Ce ’mi pasă mie!“ răspunsă Mă
riora plângend dureros și sărutând din nou fața tatălui seu. - 
„Ce-mi pasă? Mie nimic numi trebue, nimic, nimic, numai pe 
scumpul, pe bunul meu tată mi-1 dațî eră sănătos“.

In peptul lui Negrilean se mișcă ceva, în ochii lui negrii se 
furișază doi picuri mari de rouă. Nu scie de durere, ori de bu
curie, căci vede, că aceea, cu care el vrea se trăiescă o vieță 
întregă, nu e numai o păpușă de ceră, cum a judecat el, ci o fe- 
mee simțitore, bună și nobilă.

Se plecă spre ea și îi șopti încet în ureche: „Mărioră dragă 
vină se mergem de aici!“ — „Nu, nu, eu nu părăsesc pe bunul, 
pe scumpul meu tată“.

— Dar ve<ji, dragă, până escî aici nu-i pote ajuta medicul.
— „Ah! dacă e așa atunci se vie — ah se vie medicul!“ 

și Z'vend acestea urmă rugărei mirelui ei.
Pe coridor întâlniră cei din urmă ospeți. îndată după cele 

aurite fiecafe voia se fugă mai în grabă, căci sunt rari pretenîi, 
cari țin și la nevoi.

Dr. Negrilean se uită după ei cu un suris ironic dar amar, 
apoi conduse pe Măriora în odaia ei. Aici îl oferi un scaun, se 
șadă, er el aprinse focul în cămin, căci odaia era rece apoi se 
așe<jă și el lângă Măriora, care acuma plângea și mai amar, er 
dupăce suspinurile mai încetară, oftă lung. „Ah! scumpul meu 
tată, cât s a ostenit el pentru noi — tot numai pentru noi — căci 
el se îndestulea cu așa puțin, dar tot numai pentru noi a muncit 
și s’a năcăjit, — așa mult, așa nespus de mult!“

Cu pregătirea trusoului meu, am rugat pre mama se nu-mî 
cumpere din tote așa mult și așa scump, căci vedeam că la plă- 
tirea lor, fiecare cont îi săpa tatii o creță în obraji, și îî cărunția 
perul vedend cu ochii, dar mama tot-deuna mi-a răspuns: că nu
mele și reputația familiei nostre cere se fie așa și așa are se să 
întemple!‘‘ — Ah, numai de s’ar face tata eră sănătos! Eu n’am 
să’l las se mai lucre atâta în birou... și qlicend acestea privi lung 
spre mirele ei, apoi ca trezită dintr’un vis întrebă: „Și d-ta mai 
stai la noi?“

N ai au<Jit. că suntem săraci. Nu ne părăsesc! și d-ta ca 
toți ceealalți? Ah! merg la tata!“

— „Nu, dulcea mea, eu nu te părăsesc și nu te voiu părăsi 
nici odată.

Cu d-ta, pardon! cu tine Măribră dragă rămân tot-deuna, 
numai dacă tu te vei mulțămi cu ceea ce eu câștig, — er acum nu 
mai merge nicăirl, căci tata nu mai trăesce, a fost mort deja 
cănd te am adus de acolo.

— Veniți ajutați-mi se pachetez ce este mai bun se trimit 
la locuința vostră, până nu vine se ne secvestreze tot, strigă d-na 
Curcan din ușă.

Eu nu pot permite așa ceva! Zise Negrilean indignat, eu nu 
primesc din tot luxul făcut pe dătorii nimic, dar absolut nimic.

„A, te pricep d-nule“ Zise d-na C. înfuriată „se înțelege, acuma 
dacă suntem seraci ne părăsesc! și d-ta! Frumos! —Ah, ah I!“ 

„Nu, eu n’am se părăsesc pe Măriora nicî-odată, din 
contră acum o iubesc de sute de ori mai mult, căci ved, că și 
ea e de părerea aceea, că omul și serac pote fi fericit, și chiar pentru 
aceea nu-mî trebue nimic din luxul cel mare, ci noi vom munci 
împreună, îndestulindu-ne cu puțin, dar iubindu-ne adevărat. Și 
Zicend acestea sărută fruntea Măriorei Zic^ndu-i: Acesta se ne 
fie logodna.

Sibiiu, 1898. porumbița.

l^ota morii.
(diq „fire de tort" poesii de 0- Coșbuc)

Stăteam pe gânduri, eu și glota.
La rota morii ne uitam
Și de-n zădar ne frământam,
Că de-adevsr noi tot nu dam:

De ce se-nverte rotai

„Păi, nunțelegl tu românescel
Ve<jl scocull“ — „Vsd!u „Și ce-i pe scoc!“

— „E apă," — „Bun! Stă apa-n loc!“
— „Ba vine." — „Ei bine, acum ciocpoc

Și rota se-nvertesce!“

Morariu-șl scutură luleaua
Rujând, Avea el ajl ce-avea
Căci de-alte dăți când ne vedea
In jurul morii, ne făcea

Primire cu nuiaua.
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Eram voioși că sta s’asculte
Și ne spune ce e, ce nu i,
Dar cum era puțin năpriu
Făcea ca din cioc-pocul lui

S? nu-nțilegem multe.

..Dar rota carului ce face!
Se-nverte?“ „Da,“ —„Ba cum, ehei! 
Se-nverte ea de capul ei?“
— „Ba, când o'mpingl.“ — „Eu ce spusei, 

Se ’nverte așa, și pace.

„Er rota ici .... o împinge apa.u 
Acum noi toți am hohotit.
Morariul ista e smintit,
Când vrea se dormă pe-odichnit

Atunci întorce grapa!

Că de ar împinge-o, ea nebună
S'ar năpusti, eșind din scoc,
S’ar duce pe părtu cioc-poc — 
Dar uite, rota stă pe loc

Și totu-și umblă ’ntruna.

„Ei, bat’o Dumnezeu s’o bată! 

Dar cum se plece dac o legii 

De moră, ml! Nu ml’nțplegl'i 

Cu voi nu mântui file ntregl:
Ea stă, că e legată!11

Se-ți faci acum creștine, cruce! 

Priveam cu spaimă la morar* — 

O legii Și stă; Dar e 'nzădar! 

Și rota dor o legi la car
Și ea se duce, duce!

„Se duce rotai Bun, dar carul? 

— El stă pe loc~ca mine acum. 

El fuge crefl? Ba nici de cum 
Fug numai roțile pe drum —“

Ei, fi: nu-l prost morariull

Și ne temeam se nu ne bată,

Că prea l’am zăpăcit de t/it.Ț

Păi, carul stă? Minciuni de-un cot!

Ba carul fuge ca netot,

Cu rotele de-odatăj

„Am fis că nul Ba, fuge doră — * 

Ă7, fuge, vefl! Șciam și noi.

De ce n'o ia la fug’apoi

Și mora ta cătră zăvoiu

Cit tot ce e prin morăl . . .

Morariu-șl puse-n sin luleaua, 

Tăcut și grav se pregătea 

La sfat cu noi altfel se stea;

Și ce dovadă-i trebuia

Mai bună ca nuiaua?

Er ce-a urmat, la ce-așl mai spune? 

Noi n am ajuns la nici un rost. 

Tu ficl\ „Erai, băiete, prost, 

Și rota pentru tine a fost

A patra dimensiune!“

Și-apoi? Eu vid și astăfl glota 

Făcend așa! Tu nu’ntelnesci 

Atâtea fapte omenești,

Se vejl, le-aufl, și te crucești
De ce se-nverte rota?

Díiiíl n vi mol u i.

Li se născu o fetiță. După prima bucurie, o chestiune mare 
se presintă minții lor; cum se-i pue numele de botez?

Mama se întorsă cătră bărbatul ei cu ochii plini de lacrămi. 
Cu glas fericit, dar sdrobit de durerile suferite în timpul facerei, 
îi (,lise: — Alege-i tu un nume; dar vec^i se fie frumos. Bine, 
<jlise tatăl fetiței, luând copila în brațe, i-am ales un nume forte 
frumos ; se va numi Janeta (Eugenia). Și i am pus astfel de nume 
pentru că după cum arată călindarul, astăqli este numele acestei 
sfinte, și pentru că............

Se opri.
Lăuza îl privi lung cu ochii întrebători, ve^endu-l că întâr^ieză 

ași complectă vorba, îi repetă cuventul ce Zisese în urmă, c’un 
semn de întrebare pus după el:

Pentru că? ... .

E numele drăguței mele mame, sfârși el încet căc^ându-i doue 
lacrimi mari din ochi. — Murise de mult ființa pe care o numea 
cu dulcele nume de mamă; durerea perderei ei nu se șterse încă 
din inima lui. Nu mai era nimica de cjis. Eugenia rëmase numele 
fetei. Primăria, a doua qli, cu numele Eugenia o trecü în regis
trele stărei civile, ér preoții la septămâna, într’o Sâmbătă, o çli fru- 
mosă, sub numele de Eugenia îi cerură binecuvântarea delà D-<)eu. 
Eugenia crescea mare, drăguță și cuminte, spre bucuria părinților 
ei. Crescea, și ori de câte ori venia (Jiua de 14 Decembrie, — 
<Jiua sfintei Eugenie, — era serbătore mare în casa lor.

Mica Eugenie cu perul creț și legat în pantlice colorate de 
tot feliul, îmbrăcată cu o mică rochiță nouă, albă, cusută de mama 
ei cea harnică, primea delà mosafiri, care veneau să-i dea visita 
și chiar delà părinții ei, daruri, trecea din brațe în brațe și era 
acoperită de sărutări. Cei dintâi care o sărutau era negreșit că 
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părinții, apoi rudele, prietenii, vecinii. Copila acesta așa de fre- 
mecătore era iubită de íntréga mahala. — Mica Eugenia când venia 
patronul ei aducea sSrbătore mare în casa părinților ei, dar odată 
cu acâstă serbătore aducea și o umbră de tristeță tatălui ei, care 
îi străpungea inima. Acésta tristeță îi venia când își aducea aminte 
de cealaltă Eugenie, care îl născuse pe el, îl crescuse, îl educase 
etc., și îi părea réu că nu era și densa la acâstă serbătore fericită 
care o petreceeu ei.

— Se vé trăiască să se facă mare! cjiceau rudele, prietenii, 
vecinii, — în adevér fetița crescea, se făcea mare și drăgălășă.

Ajunsesă în vîrsta de 6 ani, și începuse se învețe, a ceti și 
a numera. Sera, după sfârșitul qlilei 'de lucu, jucându-se cu tatăl 
ei, fetița deprinsese literile. Scia chiar a face câteva din ele, pe placă. 
La prima vedere cetea numai decât, de departe, numele ei. Nu 
scia mult, negreșit, dar scia ceva. — In ajunul qlilei celei de a 
șesa a aniversarei, soția cjise bărbatului zimbind:

— Ai uitat, mi se pare.
— Ce ? întrebă soțul.
— Mâne e fliua fetiței.
Așa, ai dreptate, réspunse bărbatul sculându-se de pe scaunul 

pe care abia se așezase. Iși luă pălăria. — Pleci? îl întrebă ea, 
vé<jéndu-l că pune mâna pe pălăria. Da, réspunse el; mé duc 
să-i iéu ceva. — Eși, dar nu zăbovi mult. Pe când muma se înde
letnicea se mai podobéscá cu câte ceva rochița făcută pentru <Jiua 
fetei, etă și tatăl că se întorsă cu o coronă de flori. Corona era 
însă mare și negreșit nu era pentru capul copilului iubit. Și apoi 
chiar mai mică, ce dar ar fi fost acela? Ce înțeles ar fi avut se 
încoroneze pe o fiiință mică, care nu făcea încă altă ispravă, de 
cât dór își scălcia pantofii, își rupea hainele și spărgea în tóté 
filele, când o farfurie, când un pahar.

Soția îl întrebă, ér el îi réspunse:
Pân’acuma am învățat-o literele, mâne am s’o mai învâț altceva. 

Și învâțătura de mâne are se fie, socotesc, mai mare și mai fru- 
mosă de cât învețatura de până acuma.

Acesta-i fj răspunsul. — A doua cji fetița se sculă de di- 
minetă, er mama sa o găti destul de frumos.

— Tată vino de mé pupă și-mi di la mulți anii strigă co
pila cum se véqlu mântuită de îmbrăcat. — Mai întâi avem altceva 
de făcut réspunse tatăl. Și o luă de mână, îi puse pălăriuța pe 
cap, apoi se urcară într’o birjă. In trăsură se afla și corona cea 
mare, pe care o adusese în ajun. Caii se opriră la porta cimite- 
riului. încet, cu o mână țiind corona cu ceealaltă pe micuța, îna
inta prin aleele orașului adormit. Copila părea a fi un fluture cu 
rochița ei albă învolată și împodobită cu tot feliul de pantlici. De 
odată, la cotitura unei poteci, fetița se opresce și cjice întincjind 
mânușița. — Tată, uite colo numele meu! Cetise pe lespedea unei 
cruci de petră inscripțiunea: Eugenia. — „Acolo mergem, fetițo“, 
qlise el. Acum după ce am ajuns, șecjî în genunchi și ascultă. 
Aici este mama mea care m'a făcut și bunica ta (mama ta cea mare). 
Aici dorme ea. In fiecare an, când o fi numele téu se vii aici 
ca se pui o coronă de flori pe petra care acopere corpul ei. Eu
genia cea mică se-și aducă aminte de Eugenia cea mare; aceea 
care e adi sé se gândescă la aceea care a fost ieri.“

Iși plecă fruntea un moment gânditor, își ștersă o lacrimă, 
puse cu dragoste corona pe morment și apoi se ridică în piciore.

Fetița ascultă cu luare aminte, se uită cu ochii mari și, de și 
încă pote nu pricepea bine ce-i spunea el, se făcuse seriosă. 
Tatăso o luă de mână și vru sé se ducă fără se mai <jică un cu
veni. Fetița făcu un paș, dar la moment se opri.

— Stai, tată, c,lise ea; dacă nu pot s’o pup pe mama mare, 
mă duc sé-i sărut numele.

Și buzele ei roșietice se lipiră un moment de lespedea rece, 
acolo unde dalta unui sculptor sépase cu litere mari numele de: 

„ Eugenia. “
J. C. N.

'.S' 'S ’l v"'“--------

Crâșmârița teiului.
(După fț. faumbach.)

Nici un strop nu-i in păhar, 
Banu-n pungii mult e rar,

Pofta’n gât nebună.
Mi-a făcut-o vinul tiu 
Și ochișorit-lf mândrii, ziu,

Cnșmăresă jună!

Crîșmăresa i-a suris;
„Nu-i la noi pe horn de scris

Contul teu — nu-i cretă; 
Dacă nu mai ai lei noi, 
Dă-ml zălog și bea apoi

Ca o curcubetă!“

El ît dă zălog hain 
Pentr’un sdravăn ol cu vin,

Și la drum gândește; 
Dar ea-i jice cu risfăț- 
Ai suman, căciulă, băț,

Bea și-mi zălogește!“

Și feciorul și-a beut 
Hainele ce-a mai avut.

„Noroc bun“, suspină, 
„Vin plăcut cum altul nu-i, 
Crâșmăresa Teiului,

Mândră și senină!“

Lelița-i grăi din graiu- 
„Dor o inimă, mai ai,

Dămi-o-n zălogie!“
El atunci ÎX știrbe lin
Pe gurița ei de crin

Un sărut — și —■ o mie!

Dar bărbatul i-a zărit, 
Și-i părit că au greșit

Prea din cale afară;
El c'un țepăn măturoi 
Misura pe amenndoi,

Câte se pupară.
_fi!vescu.
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Héspuzis la ixitre'barile <1-0.1 George Zăjria_.
(Dela pagina 138 a Revistei Ilustrate)

1. Despre bolta cerescă poporul crede, că ea se lasă departe 
pe păment, ea este făcută din un fel de materie, care nu se vede 
și de-asupra se află îngerii și raiul, apoi qlic că stelele sunt nesce 
lumini de foc făcute de sft. Petru ; etă o legendă: sera cind în
cepe a se întuneca, Sft. Petru aprinde o luminare și plecă cătră 
porțile raiului ca se nu între înlăuntru vre’un Duh reu; pe drum 
pică din luminare lumini de foc și se răspândesc pe tot ceriul, 
acele dice că sunt stele, ele sunt așecjate una lângă alta.

2. Sorele, țlice că este casa lui D-qleu și în lăuntrul se află 
scaunul lui unde stă încunjurat de îngeri, dice că când D-țleu 
se supără atunci încruntă sprîncenile și îi curg sudorile, apoi din 
sudori se fac norii; fiice că nu se învertesce pămentul ci fiice că 
pământul este lung și n’are sfârșit, er sorele după ce apune fiice că 
se întorce er înapoi la răsărit pe desupra boitei ceresci de aceea 
nu se vede.

3. Luna fiice că-i tot un fel de păment, dar când începe a 
se schimba în formă de seceră, jumătate, atunci fiice că o mă
nâncă vârcolacii.

4. Luceferii sunt tot ca stelele, dar fiice că sft. Petru mer
gând repede a scăpat luminarea jos și atunci lumina s’a făcut 
mai mare, de aceea lucefărul e mai luminos.

5. Petele din lună fiice că sunt doi frați, unul mai mare 
și altul mai mic, cel mai mic a bătut pe cel mal mare și 
acum îl ține pe spinare și cu căldărușa în mână ca se-i curgă 
sângele.

6. Etă ce legendă circulă pe aici despre calea laptelui: 
Intr’o ții s’a luat la certă Isus Christos cu Tartorul Dracilor Sca- 
raoschi, din causă că dracu spunea se-i dea lui mijlocul cerului 
pe unde treceau sufletele, er Isus Christos nu vrea, până când a 

ajuns la bătae, tocmai atunci începea a alerga și maica Domnului 
din un capăt a ceriului lăcrămând cătră fiul ei, răcnind ca se nu 
se bată, ajungând la ei a început a se ruga în ghenunchi la Isus 
Christos ca să se lese de sfadă, dar vefiând că nu pote să-i as
tâmpere plecă spre capătul celalalt a ceriului unde era I.)41eu tot 
lăcrămând, când ajunse la D-fieu începu ai spune cele întâmplate, 
D-fieu blăstămă pe dracu ca să se ducă în mijlocul focului în iad, er 
calea cea udată de lacrimi să servescă spre plimbarea sufletelor 
bune, și de atunci a rămas calea albă și se numesce calea lap
telui, drumul lui Traian, calea robilor sau a sufletelor bune.

7. Vârcolacii, fiice că sunt nesce șerpi, cari au codă de 
șerpe, etă cum îi descriu ei: dacă un cocoș este lăsat trei ani, atunci 
în fiiua când s’o născut face un ou, dacă spargem oul găsim un 
vârcolac, dacă îl lăsăm un jumătate an în pământ, că oul e forte tare, 
se nasce vârcolacul și sboră cătră mare, de acolo se suie cătră 
lună ca se o mânânce.

8. Sft. Petru, fiice că când scapă din greșală un jidan 
în raiu, atunci D-fieu începe a-1 ocărî, sft. Petru supărat ese afară 
din raiu și cu un biciu de foc ce-1 are cu dânsul începe a plesni,

I când plesnesce fiice că tună, er când fulgeră fiice că es scântei 
din sbiciu.

9. Curcubeul dice că este brâul lui D-fieu.
10. Poporul de aici fiice, că dedesuptul pământului se 

află doi pesci mari, colosali, și asemenea doi pari bătuți, apoi 
fiice că câte odată vin pesciî de se scarpină de pari, când se 
scarpină fiice că se cutremură pământul.

Alții fiic că sunt doi tauri, când taurii se în furie se iau 
la ciocnit în cap, atunci se fiice că er se cutremură pământul.

Tecuciu. Jud. Covurlui. loan Negrescu.

l’rințișorii români.

Priviți, ce copii drăguți! Sunt prințișoriî din România: 

micul prințișor Carol și mica prințișoră Maria. Precând 

noi din resputerî scotem portul cel frumos național din 

casele nostre și-l înlocuim cu port internațional, pre atunci 

la curtea regală din Bucurescî se cultivă acel port scump; 

regina Elisabeta l’a ridicat la rangul de gală pentru da

mele române, er nepoțeiî M. S. îl portă cu plăcere. — 

Ore, dacă o regină se simte mândră în acest port, de ce 

se-1 părăsim noi? E al nostru, trebue conservat dimpre

ună cu legea, limba și datinile străbune' —
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yVniî vioții.
(Legendă poporală.)

După-ce a făcut Dumnezeu lumea și tote câte sunt întrensa, 
a voit în celea din urmă se stătorescă și numărul anilor vieții 
iieșce-cărei făpturi de pe păment.

Mai întâiu venit’a la DumneZeu un dobitoc urît, cu cap mare, 
urechi lungi și cruce pe spinare. Acela era măgariul.

- Domne, câți ani îmi dai mie se trăiesc? întrebă măgariul.
— Treizeci de ani, răspunsă Dumnezeu. Ți-s destui?
— O domne, adaose măgariul, acesta e un timp prea lung, 

fie-ți milă de mine, gândeștete la truda mea, carea stă în a purta 
pe spate poveri mari, a căra la mdră saci cu bucate, ca se aibă 
omenii pane; a răbda bătăi, fome și sete. Ertă-mi, Domne, o parte 
din anii vieții mele.

DumneZeu, fiindu-i milă, îî dăruise numai optsprezece ani 
de vieță. Acum se duse măgariul mângâiat și plin de bucurie; er 
în locul lui veni cânele.

— Căți ani vrei se trăiești? întrebă Dumnezeu pe câne. 
VeZi, măgariului îi sunt prea mulți treiZecî de ani; dar tu vei fi 
îndestulii cu atâta?

— Domne, răspunse cânele, asta e voia Ta. Găndesce-te 
inse, cât trebue se alerg Cu în drepta și’n stânga. Apoi, drept 
să-ți spun, treiZecî de ani nu mă țîn nici piciorele, nu mă slujesce 
auZul și glasul de a priveghia și lătra Ziua și noptea; er gura-’mi 
rămâne tocă .... fără dinți, și nu pot face alta, fără se mă târesc, 
ca rima, dintr’un ungheriu într’altul.

VăZend DumneZeu, că cânele are drept, îi dăruise doispreZece 
ani de vieță.

După câne veni moima la rend.
- Tu de bună samă vrei se trăiești treiZecî de ani, Z* se 

DumneZeu; tu nu trebue se lucri, ca măgariul și ca cânele, și 
apoi totdeuna ești în voie bună.

— O Ddmne, Tu așa Zici, răspunse moima; dar lucrul stă 
altmintrelea. Dacă plouă, .... eu n’am lingură se mănânc ; apoi tot
deuna trebue se fac ponturi de veselie și se mă șterg pe obraz 
ca omenii să potă rîde cu hohot. Și dacă ei îmi dau un măr, eu 
îl bag în gură batăr e acru. De câte ori sunt silită se ascund su
părarea sub haina bucuriei și a glumei.

— Ai dreptate, disă DumneZeu, tu vei trăi numai dóuéZeci 
de ani.

In sferșit veni la rend omul. El era voios și veselos. sănătos 
și tinăr.

— Câți ani îmi dai se trăiesc, întreba omul?
— Tu vei trăi treiZecî de ani, răspunse DumneZeu. Te în- 

destulești?
- - E prea puțin, răspunsă omul. Când mi-am făcut casă, 

și când arde focul în vatră; când am pus pomi, cari înfloresc și 
cari produc póme frumóse și gustóse, și când mă socotesc mai 
fericit, atunci ce ... se mor? O Domne, mai lungesce-mî anii 
vieții 1

— Așa se fie, Z’se DumneZeu. Ție îți mai dau încă 
optspreZece ani dela măgar.

— Că nu-i destul, dise omul.
' — Iți mai dau dară doispreZece ani a cânelui.
— Și acum e prea puțin.

Apoi bine, Zise DumneZeu, eu îți mai dăruiesc și cei 
Zece ani dela moimă; mai mult nu capeți.

Omul se îndepărtă dela fața lui DumneZeu; dar neîndestulit 
și măhnit în sufletul seu.

Așa dară omul are sé trăăscă șepteZeci de ani. Cei dîntâiu 
treiZecî de ani sunt anii omenesci; aceia trec repede, unul după 
altul; omul e sănătos și vesel, lucră cu plăcere și se bucură de 
traiul seu. După aceștia urmeză cei optspreZece ani a măgariului; 
acuma vin celea mai mari greutăți asupra bietului om. El tre
bue se câștige bucate să hrănăscă pe alții; apoi loviturile și âm- 
bletele sunt răsplata drăptă a muncii sale.

După aceea vin cei doispredece ani ai cânelui. Acuma șede 
omul într’un ungheriu, mârăiesce și n’are dinți cu ce se mânânce.

Și dacă a trecut și acest timp, viăța omului se încheie cu 
cei Zece an* a moimei.

Acuma omul e brudiu și nebunatec, face lucruri copilăresci 
și, în celea din urmă, devine de rîsul micilor copilași.

Ore adevărat se fie ?
luliu Bugnariu.

Poetul tot poet.

Un cas original s’a înfățișat de curênd înaintea tribunalului 
din Lyon. Poetul Onésime Loyer fù arestat în flagrant delict de 
»farniente«, suspect de cerșitorie după-cum declară gendarmul. 
Adus înaintea tribunalului, dete răspuns la tote întrebările în fru- 
mose versuri împrovisate, pe cari încercăm a le traduce de cu- 
riositate.

— Cum te numești? întrebă presidentul.
— Onésime Loyer, de mult am fost numit.
— Versta?
- E jumătat' de secol de când sunt om cinstit.

— Locuința?
- Culcuș îmi e pămentul, — ogheal, albastru cer.

— - Ce profesiune ai?
— Iubesc, mă-’chin, fac versuri și de pomană cer.

— Ai cerșit pâne?
— Eram flămând, chiar legea, o bun judecător
Nu-’mi poruncește ore de fome se nu mor?
— Ești om cu carte, poet. De ce nu căutai un editor?
— O Domne editorii sunt fiere fără milă,

■ Te măsură cu fală și apoi îți spun în sîlă;
Când vei ajunge mare, ilustru, om cu vază
Se vor gândi la tine... în fine... or să vaZă...
Discursul poetic n’a împedecat pe judecător se condamne 

pe visătorul client la 24 ore închisore, la care sentență el răspunsă 
cu o demnitate homerică:

O, n’am de ajuns cuvinte! Mergi pentru osândă.
O Zi sS nu am grijă, nici gura mea flămendă!...

Din Tribuna.
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Deseânteo o •

De spăret.
Parte prafctică: Se descântă într’un pahar cu apă, de 3 ori 

pe <;li, trei çiile de arândul și apa'n care se descântă se fie neîncepută.
Un spăret l’a spăriat. doi spăimântoși l’a înspăimântat și l’a 

apërat.
Trei spărețî l’a spăriat, patru spăimântoși l’a înspăimântat 

și l’a apărat.
Cinci spărețî l’a spăriat. șese spăimântoși l’a înspăimântat 

și l’a apărat.
Șepte spărețî l’a spăriat, opt spăimântoși l’a înspăimentat 

și l’a apărat.
Noue spărețî l’a spăriat, și nduë spăimântoși l’a înspăimântat 

și l’a apărat.
Descântecul delà mine și lecui delà Dumnefleu și de Maica- 

Precesta.

Țerancă din Banat.

De albeță.

Partea practică: Se descântă în apă neîncepută și pusă’n ea 
zăhar pisat, făcându-se și semnul crucii cu un pitac de găsit. Pe 
urmă după ce se descântă zăharul se suflă pe ochiul cu albeță.

O purces 9 fete curate
Cu cămeși albe schimbate
Cu prostiri înprejurate
Cu tuluri albe înbrobodite
Cu 9 lopețî, cu 9 greble cu 9 pămătuhurî.
Le-a întâlnit Maica Dl ui.

' Unde vă duceți 9 fete curate
Cu cămeși albe schimbate
Cu prostiri împrejurate
Cu tuluri albe înbrobodite
Cu 9 lopețî, cu 9 greble, cu 9 pămătuhurî ?
Ne ducem la fântâna Iui Adam și se o rînim de pe

tre de bolovani. —
Mai bine duceți-vă la N. și-i luați ceța și albeță de pe 

ochi:
Cu lopata răniți-o
Cu grebla greblați-o
Cu paraua rădeți-o

Cu pămătuhu scuturați-o
Se rëmâe cât un fir de mac
Să fie de léc.

Descântec delà mine și léc de Ddeu și Maica Precista.
De Șopârlaiță.

Partea practică. Se descântă cu apă neîncepută și cu érbâ 
de prin gard.

Șopârlaiță verde, cu pui vercji, cu cuibariu verde, cu tóté 
cele verdi:

Eu te-oiu descânta
Și de loc îi crepa.

Descântec delà mine și léc delà Dumnezeu și delà Maica 
Precesta.

De Șopârlaiță. (Bolă când se umflă vitele la gât.)
Se descântă cu érbâ de prin gard și cu apă neîncepută.

Doué fete, dôuë babe, dóuá șopârlaife verțli
Trei » trei » trei » »
Patru » patru » patru » »
Cinci » cincî » cinci » »
Șese » șese » șese » »
Șepte » șepte » șepte » »
Opt » opt » opt » »
Noué » nouă » nóué
Nici o fată nici o babă, nici o șopârlaiță verde

Decântec de a mine și léc delà D-çleu și delà M. Precesta.
Facere de dragoste.

Parte practică. Se descântă Dumineca dimineță la răsărirea 
sorelui, când se unge și cu miere pe mâni.

Eu scutur gardu
Gardu pe lacu
Lacu pe dracu
Së se ducă pe stâlpii morilor
Pe stâlpii bisericilor
Se-mi aducă mulți ca frunza
Iuți ca spuză
Së se ducă la ursitorul meu și de a fi într’un hotar cu 

mine, în 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hotară
Se-1 iee, se-1 isbésca
In sânge se forfotéscâ
La mine së se pomenescă
Se vie prin păduri fără sine
Prin sate fără rușine
Prin baltă fără vad
Peste garduri fără pârlaz.

Descântec delà mine, și léc delà Dumnezeu și delà Maica- 
Precestea.

Bubă din cap.
Partea practică. Se descântă în trei Jile câte de 3 ori pe 

<Ji făcând semnul crucii la cap cu un fer găsit.
Paserea de fer, cu aripi de fer, cu plisc de fer, cu tóté cele 

de fer, și-a făcut cuib de fer, și-a scos pui de fer din ouă de fer. 
Puii țipau se le dee mâncare. Paserea s’a isbit, în toți munții, în 
tóté văile, de fote pădurile së le găsască mâncare. Și-a făcut 
scară de fer și s’a suit în cer. Maica Precesta din al 9-lea cer 
i-o çlis : Mai bine dute la N.

Scurmă-i buba cu piciórele
Cu clonțu se o mănânci
Cu limba se o lingi.
Së rëmâie cât un fir de mac
Se fie de léc.

Descântec delà mine și léc delà D-<)eu și delà M. Precesta 
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Desfacere de dragoste.
Parte practică: Dumineca dimineță când răsare sorele.

Dumineca dimineță m'am sculat
Pe ochi negri m’am spălat
La icdnă m’am închinat
Și la S-ta rugă am pornit.
Când la S-ta rugă am ajuns
Ferestrile s’o închis
Făcliile s’o stins
Omenii cu dosu la mine s’o întors.

Eu am început a plânge și a mă mișeii și nimenea nu m’a 
aucjit decât Maica D-lui. Maica D-lui pe scări de aur s a coborit 
cu glas de aur m’a întrebat.

- Da ce plângi ?
— Cum n'oi plânge, când a<Ji la S-ta rugă ferestrile s au în

chis, făcliile s’au stîns, omenii cu dosu la mine s’au întors.
— Taci nu mai plânge și te mișeii.

Că eu de mână te-oi lua
In apa Iordanului te-oiu scălda
Cămeșă de dragoste ti-oiu da
In umeri cu luceferi, în spate cu lună, în pept cu S-tu 

sore, și pe pole cu stele.
Și glas de cuc ți-oi da
Singură ți-oi descântă,
Și ca cu mâna ți-oi lua
Tot faptul, tot ce ți-a dat
Cine în urma ta a calea
Tot te a lăuda,
Cine glasu ti-a aurji
Tot te a ferici,
Când îi cuventa
Văile s’or răsuna
Voinicii cu gura căscată or alerga.

Descântecele-s aucțite în comuna Șipote.I. Iași dela baba 
Vasâlca Alexa. Adunate de Dimitrie D. Poppa.

De deochiu.
Bagi apă în o ulcică și apoi bagi cărbuni aprinși și făcend 

-cu degetul sau cu cuțitul o cruce prin apă, țlici:
Fugi deochiu dintre ochi, dela N.
Din creerii capului,
Din sgârciul nasului,
Din fața obrazului
Se piei
Se respiei
Ca spuma de pe vale
Ca pulberea de pe cale
Că de nu-i pieri
Și de nu ti-i risipi
Cu mătura te-oi mătura,
Cu ștergariul teoiu șterge, 
De tine nimic se va alege.

Dacă cărbunii se vor scoborî la fund atunci într’adevăr cel 
morbos e deochiat. Din apa astfel descântată el gustă de trei ori 
apoi se spală la buric, în urechi, pe frunte și pe după cap. Apa 
rămasă o aruncă pe țițina ușei, pe mâță sau pe un câne, ca de- 
ochiul se trecă la una din aceste. (Com. de tatăl meu 0. d. L.)

Un alt descântec de deochiu, care-i mai scurt, dar în fond 
și ceremonii e același, e următorul:

Fugi deochiu dintre ochi
Din creerii capului,
Din sgârciul nasului
Și din tote închieiăturile.
Se remâie luminat, curat
Ca de Maica Precesta lăsat.

Comunicată de tinera nevastă Regina Stroia.

De scrintitură.
Pe cel ce și-a scrintit mâna sau piciorul, îl ungem în locul 

pe unde simte dureri, cu zole de săpun, apăsăm de vre-o câteva 
ori pe acolo, apoi trăgendul lin (Jicem:

Ieși scrintitură 
Din închietură, 
Din măduvă în os, 
Din os în carne 
Din carne în piele, 
Din piele să piei 

Se răspiei 
Ca spuma de pe vale 
Ca pulberea de pe cale

Acesta operație să repețesce încă de vre-o câte-va ori, până 
ce cel bolnav v vindecat. (Comunicată de tatăl meu 0, d. L.)

E de însemnat, că aceste descântece, atunci au efect mai 
bun, când sunt săvârșite de acela, care au fost sau e cel mai ti- 
ner între frați sau surori (de mețlin.) Octavian dela Ludișor.

Când ia cineva laptele dela vacă.
Când ia cineva laptele dela vaci, te apuci și stringi urzici din 

9 locuri, și apoi iei 9 bețe de nouă feliurï de lemn, urzicele le 
pui pe șurțul nevestei și le bați atâta până când e silit ca se 
vină acolo omul carele ți-o luat laptele dela vaci, tot atunci bagi 
ferul cel lung al plugului în foc, și dacă se roșesce bine îl bagi 
cu capetul cel roșu de trei ori în apă -- căci astfel cel ce a luat 
laptele va trebui ca se vină se îl deie ér înapoi la vacă, la din 
contră o se crepe.

Ca se nu potă lua laptele.
Ca se nu potă luă laptele dela vacă, te foloseci de urmă- 

torea: După ce cumperi vaca, înainte de a o băga în grajdiu, 
unul se sue în podul grajdului și stă crăcăcit de-saupra ușei, ér 
unul o trece de 3 ori înlăuntru și de 3 ori afară și cel deasupra 
ușei, cjice de trei ori: atunci să-ți iee laptele și unsorea, când te 
or mai petrece printre piciorele mele, și după aceea se scoboră 
jos, ia un cruceriu i,2 filleri) și se pune în dosul vacei cu spatele 
cătră vacă, și cu ochii închiși, îl țipă printre piciorele lui și ale 
vacei, și ér <Jice: atunci să-ți iee laptele când vor mai țipa cru- 
ceriul ăsta care-1 țip eu printre piciorele mele și ale tale.

Asemenea face și când fată vaca, adecă sorocesce cruceriul 
țipândul, printre piciorele lui și a vacei picând: atunci să-ți iee 
laptele, când vor mai țipă acest crucer printre piciorele mele și 
ale tale. După aceea face 3 mătănii.

Din Fărăgău culese de T. A. Bogdan.

Descântec de bube dulci.
Când voiesce cineva ca se descânte de bube dulci, caută o 

balegă de vită, care se fie prospătă, sare peste ea de 9 ori înainte 
și înapoi, după aceia ia din ea atâta de câtă cugetă că are lipsă 
și se duce de descântă de 9 ori, în următoriul mod:

Buba mare face nuntă,
Pe tote bubele le-a chemat
Se mérgâ la ospătat 
Pe buba dulce n’o chiamă 
Ea de ciudă 
Și de ochidă 
De vêrf s’a uscat 
Din rădăcină a săcat 
Ca balega în părete 
S’a uscat.

Când le rostesce cuvintele acestea, totdéuna are în mână o 
țîr de balegă cu care încungiură bubele, și la totă descântătura 
aruncă câte un dărăbuț de balegă pe părete, până aruncă de 9 ori.

Din Fărăgău culese de T. A. B.
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Blăstemul
(Un episod din timpul modern de 0 Albii-luliană.)

Era pela ultimele tjile din Novembrie; o negură désa și 
rece întuneca slabele raije ale sórelui tomnatic, pomii lipsiți de 
decorul frunzelor șoptitore păreau triști cu ramurile gole, miile 
de floricele a natúréi puțin zîmbitore, lipseau în urma brumei fără 
milă, — cu un cuvânt totul, — totul - - ce până mai eri părea a fi 
în viâță, — astăzi stau reci, morte, veștede, — și îngropate!

Nui mirare deci, când din tóté părțile vefli pași grăbiți 
spre casă, unul fiecare trage la căminul iubit — unde scie că-j 
asceptă o ființă dragă: - - Astfel era asceptat și el, tinerul și iu
bitul soț de scumpa lui soție. —Totul era preparat— masa pusă și aran
jată cu gust, focul pâlpăiăîn cămin, și deja de mai multe orî privirea tine- 
reijsoții sé îndreptă în direcția de unde’l ascépta cu o oreșcare nerăb
dare, — abia puține minute trecură preste timpul îndatinat — și neliniș
tea ei crescea cu fiecare clipită!— Deschisă giamul pentru de-a pute 
privi mai îndepărtare, — deodată tresare, - - simte un fior, și nu 
póte a crede ochilor, vede o figură ce samână cu el, cel iubit — 
numai mersul părea mult mai trăgănat, îi părea ca în tot momen
tul putea se se índóie genunchii și figura se cadă la pământ. Sgu- 
duită de téma și de 'frică alârgă spre a-1 întimpina, a sosit 
togmai la timp, pentru că deja - - se râzimasă de zidul apropiat 
ne mai putând pune nici un paș. Cu ajutorul ei, și prin sforțarea 
ultimelor puteri, ajunse în locașul iubit. Cu fața palidă, cu ochiî 
adénc căfluți în orbite, cu buze tremurânde zăcea ascunsă între 
pernele albe ca neaua; respirația lui grea și neregulată, gemetele 
înădușite, tóté, tóté erau semnele unui morb greu și periculos!

Acuma o vedem pe ea, sermana soție iubitóre, stând la că
pătâiul lui, cu ochii scăldați în lacrămî amară :

Când pentru prima dată îi puse comprese reci pe capul lui 
ferbinte ca un vulcan simți cum prin corpul ei trec fiori ca ghiața 

- astfel au urmat o serie de qlile lungi și posomorite pentru 
cerul lor așa de tiner, - - abia de câteva luni! —

Dile, nopți — ba nici un moment sau o clipită nu-1 pă
răsi credinciósa soție pe morbosul iubit, — era ca și o sentinelă 
fidelă, ce mai bine móré decât sé se abată dela locul seu; astfel 
și densa vegbia mereu udând cu lacrimi așternutul, până atuncea 
atât de fericit!

Tot așa sta și afară de casă o strajă, cu o cosă ascuțită, — 
care pe când se înserase bine se furiși până la terestră și privi 
prin geam, la patul frumos ! —

Și cel din pat o vécjü, și se cutremură, — simți cum îl stră
punge prin inimă cugetul că póte a sunat óra din urmă.

Póte în curund voiu fi silit se las aici pe dulcea mea soție 
și se me despart de locașul drăgălaș și de tóté plăcerile și des- 
merdările gustate prin amor!

O! de ce ai venit așa curund? — Tu ființă cu óse gólé și 
reci? mai era timp se ne cunóscem, tjise el cătră mórtea ce fără 
sfială se așefla la marginea patului seu: și care îi îndrepta o pri
vire cu ochii ei mari și înfiorători, ce îi spunea — »Te voiu duce, 
a mea va fi învingerea« ! — Și simți sermanul bolnav cum se 
apropie mâna rece a ființei fără milă, și încercă a se lupta — 
ultima luptă a desperatului! —

Agonia începu, — sudori reci și mari ca bóbele, erau sem
nele sforțării — gemete surde și dureróse dovedeau suferința in
ternă, — de mai multe ori se încercă a alunga prin gesturile am
belor mâni ceva, — aiurarea, cu o putere supranaturală!

Și nici la vederea atâtor semne sermana lui soție nu putea 
crede cum el se potă a o lăsa fără consolare, a se duce și des
părți de densa pentru tot-déuna! — Astfeliu stătu densa lângă 
patul de agonie a tesaurului ei, — a scumpului bolnav. Insă nu 
mult a mai avut de a veghia, — cosașul părăsi triumfător odaia 
ducând cu sine victima sa, — nici că sa întâmplat se perdă vre’o 
dată învingerea acolo, unde s’a ivit.

Tot așa fli morosă și întunecată de negura tómnei reci, era 
și fliua înmormântării, ca și atunci când veni acasă bolnav. Ser
mana creațiune! plânsese în dilele din urmă așa de mult, încât 
pentru ultima <jîuă nu-i mai rămase nici o lacrimă. Numai buzele se 
mișcau nervóse, fata ei palidă și desfigurată se schimba mereu, 
sufletul ei părea că arde, și prin gesturi de suferință se încercă 
a-și smulge inima ce se sbătea neregulat!

In momentul când sicriul, ce conținea pe mortul adorat, a. 
fost depus în sinul pământului, — pentru eterna odichnă și ea 
auqli sunetul lugubru a gliilor înghețate, —• o cuprinsă o despe
rare grozavă! Folosindu-se de ultima putere ce mai avea, se 
încercă a grăi - - a sbiera, voi se strige înderept dulcea ei feri
cire, din brațele pământului rece, — la sinul ei sincer iubitor, — 
îi părea se sé arunce în negrul mormânt — se smulgă acoperișul 
sicriului, și se-1 descepte pe scumpul soț din somnul lui profund !

Deodată simți cum genunchii îi tremură, cum i se opresce 
respirația, cum îi amuți graiul, cum se perde înaintea ochilor 
ei mormântul cu gliile înghețate, nu mai vă<ju publicul nici negura, 
nici nimic.

In negură și în câță i s’a prefăcut înaintea ei tóté, - și 
căflu fără simțire pe primii fulgișorî de nea; așa a fost transportată 
mai mult mortă ca vie acasă la locașul gol și pustii, și așe
zată în patul ei frumos brodat!

De trei orî se iviră slabele raze a sórelui căletoriu și au 
apus ârășî. Sermana femeie cu inima ei sdruncinată și frântă 
abia a treia <ji începu a’și veni în ori. Se crede, că a făcut 
un drum mare, sufletul ei sbura se ajungă pe al soțului perdut. 
Insă el frumos și gingaș îl îmbrățoșa precum numai spiritele sciu 
trata cu cei vii - • și cu o voce dulce plângetore îi șopti urmă- 
tórele :

»Nu muri pentru mine, dulcea mea! — E forte rece mor
mântul ! — Eu nu merit se mé petreci, — se vii după mine, 
nu — nu — Vei vedea îndată că nu merit« ! —

Acuma a urmat încet cu voce trist șoptitore, istorisirea 
unei întâmplări pe care numai D-cjeu, și încă o ființă în lume a 
mai sciut-o, alții nime, nime, și care însă nici odată, nici odată 
nu o spusă la alții, — numai în nopți de durere suspină și plânsă 
amara-i sórte, în mii și milióne de lacrimi înădușite, spre ce
riul acoperit de stele lucitóre.

Ascultă-mă draga mea soție, »șopți vocea lui misteriosă.« — 
Voi se mé mărturisesc »ție« — am se-țî spun istoria unei fată 
tradată: — A fost forte frumosă și nespus de ambițiosă. Era 
iubită de toți cari o cunosceau, încunjurată totdéuna de o mul
țime de adorenți, ea părea o stea rară, pe bolta decorată cu 
miliardele steluțe; — cu aparința ei înaltă, sveltă, cu ținuta-i îm- 
punétóre, secera la fiecare paș fără de a sci, s’au voi, mari 
succese, și ea mergea pe drumul ei cu fruntea înaltă, liberă și cu 
inima și sufletul curat.

Deodată situația s’a schimbat! Ea a întâlnit în calea vieții 
ei liniscită pe acela, ... la a cărui vedere inima ei începu a 
palpita vehement și mintea nu mai era domnă și stăpână.

S’a simțit robă, încătușiată, desarmată, dară tot superbă. 
Ambiția ei și acuma îi servea ca un far conducător, iubea cu 
tot focul și pasiunea unei inimi sincere, însă mai bine ar fi pre
ferat se moră în fiecare moment, decât se se dimită se-și uite de 
rola și chemarea ei de femeie; mândria încă nu o părăsise de tot.

Și el - - el la rândul séu se folosi de totă puterea iubirii 
spre a o convinge despre simțemintele lui, că sunt sincere, curate 
și eterne ....

Nu a fost cuvânt în limbagiul iubirei, care se nu’l fi adus 
ca martor; nu a esistat frageflime cu care se nu o fi tratat; tóté 
tóté, erau concentrate spre a-i documenta focul dragostiî lui. In- 
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tr’un moment de grea încercare a sorții, după o luptă între minte 
și inimă, ființa iubită simte un fior de morte prin vine, se smulge 
din brațele lui calde. - Deodată torenții de lacrimi îi năpădesc și 
ac.oper privirea ei senină și o voce sinistră îi părea că îi spune: 
.»Nici odată el nu va fi al Teu«.

O! iubitei esclamă dânsa în nemărginita ei durere:
»Cu alta într’o cji. grea,
»La altariu eu te-oiu vedea.
»Alta va bea cu dor — 
Din cupa-ți de amor« 1

A trecut un timp orecare. El era la aparință tot cel vechiu, 
însă sermana fată din momentul de când simți în inima ei fiorul 
de morte s’a prefăcut și a remas numai o umbră palidă dar tot fru- 
mosă superbă, cu fruntea ridicată primi cu cea mai mare linisce 
ori ce lovitură a sorții mascere.

Suntem în casa Domnului! O mulțime de priviri se îndreptă 
la scena ce se petrece la altariul sfîntului locaș. Doue inimi îșî 
promit și jorâ înaintea lui D-<^eu iubire și credință eternă. O mul
țime de lumini ardeau solemn ca în <,li de serbătore, acuma urmeză 
momentul sfânt. Betrânul preot face întrebările, vocea miresiî e 
debilă și sfiiciosă, respunsul mirelui sună lugubru ca o șoptă din 
mormânt și când ultimul cuvent a fost rostit — un trist și fioros 
oftat s’a aucjit din mulțime. A urmat pe urmă ceremonia regulată, 
dar oftatul acela........suspinul fatal ajunse până la urechile mi
relui, carele recunoscu oftatul și suspinul și se înfiora.

Involuntar îi veniră’n minte cuvintele:
»Cu alta într’o cji grea«,
»La altar eu te voiu vedea«.
»Alta va bea cu dor — 
Din cupa-ți de amor«.

Mirele frumos și invidiat de toți privitorii pentru îngerașul 
de miresa ce sta sfiiciosă, cu ochii plecați spre buchetul de flori 
ce avea în mâni, acel mire simți o sguduitură prin tote membrele, 
■deodată nu mai aucji nimic, nu mai vedu preot nici miresă, o ceță 
îi acoperi vederea și puțin a lipsit se nu cadă fără simțire jos la 
piciorele aceleia, cari astăqli în vestmântul alb ca neaua și cu cu
nună de mirt pe cap se simți cea mai fericită ființă, alăturea de 
el. Remușcarea consciinții însă dură puțin — un moment și 
etăși îșî veni în ori — fața lui palidă ca mortea îșî recăpăta de nou 
colorea regulată, numai surisul amar din jurul buzelor ce se miș
cau nervose, era ultimul semn al neliniscei interne; dar, vedi Dne! 
Cine ar fi cutezat a crede, că sub lustrul estern și fața serbăto- 
rescă zace un verme, ce rode în ascuns ?

Până când betrânul preot recetea evlavios rugăciunile de 
binecuvântare, tot atunci încă o ființă palidă desfigurată de plân
sul mult îngenunchia întrun colț al bisericei, trimițind între la

crimi suspinele ei înădușite la tronul ceresc. La acel drept ju
decător, carele vede și scie inimele nostre a tuturora, de sunt 
bune sau nedemne. Se vede, că ruga pie a nefericitei victime 
ajunsese mai curund la treptele tronului ceresc, plângerea, lacră- 
mile și vocea ei rugătore s’a înălțat și ridicat ca tămâia înaintea 
lui D-qleu și blăstămul rostit între chinuri sufletesc! isvorînd din 
inima suferindă s’a legat. D-(^eu a ascultat și auqlit cuvintele ei 
rugătore și binecuvântarea preotului a remas fără efect față de 
ruga unei inimi tradate, a iubitei nefericite.

Ceremonia s’a terminat, mirele cu față zimbitore primesce 
brațul fericitei mirese, ce s’a înlănțuit de el cu tot focul iubirii ei. 
Printre tumultul curios, el zări o ființă într’un colț al bisericii cu 
fața ascunsă în pălmi, plângând amar și simți și fiorul mortal, ce 
îî trecu prin vine la acesta vedere.

Și miresa nici că visă ce se petrece în internul lui sguduit 
și-1 credea fericit precum se simți și ea, nici că s’ar pute altcum! 
Locașul sfânt erășî remâne gol, toți s’au dus, numai una, o singură 
ființă mai sta îngenunchiată, de-ți părea că e o statuă din secoli.

De ce plângi tu sermană fată?!
De ce suspini și te sbați în chinuri sufletescl?! Scolă și 

mergi acasă la locașul teu trist, gol și pustiu, acolo unde pentru 
prima dată el ți-a jurat credința eternă, mergi și cercă a’l uita, pe 
nevrednicul trădător.

Nu blăstăma, căci blăstămul nu se prinde; astfel îi păru ei, 
că-i șoptesce îngerul ei păzitor.«

Mai ai răbdare dulcea mea soție continuă vocea lui lugubră, 
îndată voiu termina, nu mai este mult înderept. Dar de ce plângi 
și tu?! O! nu plânge, sau lacrimile tale sunt pentru sermana 
victimă? o atunci bine faci, varsă-le - căci nime nu a fost care 
se plângă în urma ei, când re’ntorsă la păreți! locașului tăcut în 
scurt timp — a fost aflată rece, salvată de chinul inimei ei sdrobite.

Nu-ți mai spun ce a urmat — sci tu singură, fericirea e de 
prisos se ți-o mai descriu - nici nu aș pute-o — repet numai, 
că blăstemul, eșit dintr’o inimă suferindă și rostit cu sufletul chi
nuit se prinde. Pe când noi cercam a ne crea un traiu senin și 
tu credeai că esci fericită, sufletul martirei sbură la ceruri și eu 
mi-am luat pedepsa cuvenită. Vecji dară, dragă, dulcea mea soție, 
că nu merit se plângi în urma mea, mergi în lume de mai trăesce, 
nu sunt demn se vii după mine, se me petreci.

Ți-am spus prin șoptă tainică, cu voce tristă din morment 
secretul........pre carele numai D-cJeu și încă o ființă în lume a sciut’o
și care nici odată, nici odată nu a spus’o la nime — numai în 
nopți de durere suspină și plânsă amara i sorte, în mii și milione 
de lacrămi înădușite, spre ceriul acoperit de stele lucitore.

10 Octobre 1898.

Junele ce nu iubesce.

Junele ce nu iubesce, 

E florea ce vestezesce 

E ca paserea străinii 

El este ca și o ruină.

Junele fără amore

E ca fu turul ce mdre 

Făr ca el se fi gustat 

Al florilor nectar curat.

Junele fără iubită 

E ca frunza îngălbinită, 

E ca tufa cea de spini 

Ca și câmpul fără crini.

Dacă eu ași fi un june,

Ași trăi iubind în lume, 

Ași iubi, și-așl scrută

Buze dulci unde-ași află. 

jfUba-Julia. Edi.
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Poesil poporale.
Te cunosc, bade cunosc 
De pe pusul dopului 
De pe trasul ochiului 
De pe tras de pe ochit 
Că ești bun de celuit, 
Pe min’ nu mi celui 
Se fi bade, cât ai fi.

Bade pălărie nouă 
Nu ținea drumul la două 
Ține calea la una, 
Ba la una și mai des 
Se fie lucrul ales.

Câte cară cu povară 
Tote sue și coboră 

Numai carul bădiții 
Șede’n délül Bistriții 
Nici nu sue, nici coboră 
Căci îl zac boii de bolă 
Și bădița de lángére 
Cu mândruța la piciére. 
Mândra îl jdrtă perina 
Dupăcum umblă vremea: 

la cap și la piciére 
Și la umbră și la sőre 
Și la vént și la récére. 
Bade bădișorul meu 
Dă-ml bade și mie bolă 
Se bolesc bade cu tine 
Batăr vre-odéuétrei <}ile. 
Mândră mándrulénamea 
Eu bolă că nu ți-oi da, 
C’asta îl o bolă grea 
De murit nu oi muri, 
De sculat nu moi scula 
Fân' ce mândrămi aduce 
Sloi de ghiață din țermure 
Apă rece din Dunăre 
Mură negră din pădure.

Familia din Bănat.

Se le pui în trei ulcele 
Se le scot sara la stele 
Dimineța la recore 
Se-l pui pe badea în picidre

Bade bădișorul meu, 
Casa vostră-i văruită 
Pe din lăuntru-i necăjită, 
Da rjeu a ndstră-i cu spoială 
Pe din lontru-i cu tignelă. 
Maica ta-i mu ere rea 
Jntră'n casă, ca și-o cosă 
Esă afară ca și-o pară 
Și alergă pe rozore 
Se caute fermecătore 
Se te fermece pe tine

Pân’ ce vil bade la mine 
Spune-i bade maicăta 
Că atunci i-oi fi eu noră 
Când a cresce in 
Pe un verf de spin, 
Și Șeu mac 
Pe un verf de ac, 
Când maica ta a numiră 
Fragile de pe-un frăgar, 
Și fetele din Ardei 
Și erba de pe un hotar 
Și penele de pe un cuc 
Și nucile de pe un nuc.

Vină bade serile 
De-ascultă mustrările 
Cum mi mustră măicuță 
Bade pentru dumneata 
Cum mi mustră-ai noștl 

pe mine 
Măi bădiță pentru tine. 
— Pentru-un om care 

mi drag 
Multe aud și multe rabd, 
Pentru care mi urît 
Aud una-ml pare mult.

Bade bădișorul meu 
Cine’n lume s’ar afla 
Si-țl aducă de-acelea 
Și cămeșa io i-aș da 
Făr’ bade de te-a sculd. 
Mândră măndrulenamea 
Prdstă ești, nitângă ești, 
Că tu nu te nădăescl*)  
Apă rece i gura ta 
Sloi de ghiață inima 
Mure negre ochii tei 
Care m’ai iubit cu ei.

*) Nu pricepi.

Venitu-mea carte asară 
Că badea zace de bolă, 
Nusciu ce trebă mi-aș face 
Se mi duc se-l vid cum zace. 
Nu sciu ce trebă mi-am făcut 
Că m'am dus de l’am vijut. 
Crepă domne delnrile 
Se caut badii. lecurite 
Din trei meri, trei crengurele 

Păsăruică de pe punte 
Spune-i la badea din munte 
Pe duminecă ce vine
Si-șl arunce pena bine 
Că eu alta i-oi trimite 
Rujmalin și penă verde 
In ciuda la dóui fete 
Ilujmalin și doi bujori 
In ciudă la doi ficiori 
M’a mânat maica la vie 
Se-ml culeg magheran mie 
Magherean de cel albuț 
Si-l pun penă la drăguț. 
Lasă-o în foc de penă 
Drăguța mi dus cătană. 
Câutați fete și glumiți 
Până sunteți la părinți 
Că dacă vițl mărita 
Ați cânta, nu țl cuteza 
In casă de socră ta
In tindă de socrul teu 
Afară de mutul teu.

Teodor _ft. Bogdan.
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Trittinfuil feciinței.
(Din »Das lachende Paris«.'

Domnul Louis Vernet din Paris? „Zise Mr. Nathanael Simpson, 
■după ce esaminâ cartea de visită ce i o întinsese servitoriul seu_ 
„Asceptă 1“

El lua un protocol de adrese de pe mesa sa de scris și-l 
resfoi.

uAll right! Condu pe domnul la mine!“ domnul Louis Vernet 
întră.

„Dumniata-ți aduci aminte de numele meu?“ c^ise el dând 
mâna cu americanul. „Ai o memorie admirabilă!“

„Nu prea admirabilă. Din contră. Fi bun privesce aci!'
Și americanul arătă cu degetul un Joc din protocolul seu 

de adrese, pe care se putea ceti: „Louis Vernet din Paris. Invitat 
la dejun, când va veni la Chicago".

„Acesta carte mă face, ca eu se nu uit nimic“.
„Nici de o cunoscință așa fugitivă, cum fu a nostră............

cât timp ne cunoscurăm noi ore?“
„O seră lungă, nu mai mult“.
„Și încă cu ocasiunea unui banchet vioiu, la care dta ai 

rupt grumazii mai multor sticle de champane în onorea lui „Fox- 
hall", a eroului din Grand prix de, Paris . ... “

„Pentru D-Zeu; nu vorbim de aceea! Aci cunosc numai 
călimare și cărți de afaceri!“

„Ah! Eu mă aflu aci în sanctuariul lucrului?"
„Așa este".
,, Ce mai faci acum? Te ocupi tot cu fabricarea roților de 

hârtie ?“
Nu. De acele m’am lăsat de mult. Industria metalică ne 

face prea mare concurință. Eu cultivez o specialitate nouă, pro
duc articlii de consum. Acesta e un articlu forte lucrativ. Unica 
concurență seriosă e natura. Dar ea nu-i periculosă".

„Intr’adevăr?"
„De sigur, m’am convins. In trei ani am câștigat trei milione. 

Unul, fabricând unt fără lapte; al doilea, fabricând estract de 
carne fără carne; și al treilea milion îl făcui cu industria, ce o 
esercit acum:

„Și acesta industriă?“
„Eu produc ouă“.
„Fără găini!“
„Ai găcit!“
„Bună glumă?“
„Eu nu glumesc nici când, când vorbesc de afaceri“.
„Așa dară serios. Me faci se cred că dta produci ouă? 

Minunat! Acesta aș voi se o văd 1'
„Nimic mai ușor, de cât aceea. Mai avem o jumătate de 

oră până la dejun. Acesta ni-e prea de ajuns pentru de a vedea 
atelierele mele“.

Americanul își conduce ospele din cabinetul de lucru prin 
un coridor lung într’un loc ce era plin de lăqi de scândură. In 
lăcji erau grămădite oue albe ca neaua. Industriașul deschise o 
a doua ușă, ce conducea în altă sală. Frigul ce era în spaciul 
acesta făcu pe Parisian se-și ridice gulerul pardesiului până la urechi.

„Așa, suntem aci!" <Jise Simpton.
„Aci este atelierul fabricei. Vefli dta cada acesta aci? Acesta 

e așa numită cada gălbinușului. Cealaltă cadă conține albuș de ou“.
„Dar .... bun .... pentru D-<jeu, din ce constă gălbi- 

nușul dtale?
„Amestecătură din făină de cucuruz, păsat de oves, estract 

de plevă și încă unele substanțe inventate de mine“.
,,Și .... albușul?“
„PLspIicarea ar dură prea lung. O substanță chemică, care 

samână cu albușul de ou".

„Bine, dar găbcea?“
„Te rog a te osteni încdce! Aci poți vedea îndată, cum 

se face“.
„Mai o întrebare. Pe ce cale aplici dta gălbinușul și albușul 

din găoce?"
„Aci e o mașină. Pre cum ve<^î, are mai multe deschizături. 

In spaciul concav A. vine gălbinușul, în deschizătura B. vine al
bușul, C. prinde epiderma ce îmbracă oul și D. ghipsul, din care 
în fine se formeză găocea. Dta ai simțit la intrarea în celă o 
schimbare a temperaturei, nu-i așa? Răcela aceea e necesară, 
îndată ve-i vedea de ce. In deschizătura A. se tornă gălbinușul 
în formă de făină grosă, aci se îndesă și se formeză o pastă, care 
numai decât ia forma globului. Din A. merge gălbinușul în B. 
unde se pune o mantea de albuș; o rotație sferică neregulată dă 
gălbinușului forma lui naturală ovală. Din B merge în C unde 
corpul oului -se îmbracă în o epidermă ușoră și de aci în fine 
merge în Dt aci i se amplifică toileta cu capsula de ghips. Oul 
e gata. Trebue dus numai în casa de uscat, unde ghipsul cel 
mble se întăresce îndată, pe când internul oului fabricat primesce 
forma naturală fluidă. O găină nu p6te ouă mai frumose oue".

„Nici nu mai bune?"
„Nu. Aci ți-au fiert omenii mei unul mole de probă. Te 

rog gustă-1“.
Louis \ ernet goli găocea oului prin o sugere.
„Minunat!“ strigă el.
„Acum veZi, acesta marfă v’o liferez eu d-vostră cu 13 dolari 

miia. Arată-mi dta găina, care mi-ar pute ouă regulat oue de 
prețul acesta".

„Mai o întrebare. Cât timp se țin fabricatele dtale ?“
„Necalculabil de lung. Oul, care l’ai sorbit dta, era din 83. 

VeZi datul tipărit pe verful lui. Articlul meu mai are un avantagiu. 
De ore-ce găocea de gips e mult mai tare de cât cea naturală, 
sunt ouele tare potrivite pentru esport. Nici când nu ne obvin 
esemplare sparte ori vătămate".

„Industria apare chiar atât de rentabilă, pre cât e de inge- 
niosă. Ești dta singurul fabricant de oue aici?"

„Dar de unde ?“ murmura el supărat. „Am un concurent“.
,,Și este periculos acel concurent?“
„Tare periculos. Concurentul meu a aflat o metodă, de a 

da fabricatelor sale un gust mai plăcut. Campbel 6t Comp, 
fabrică oue de găină, de libuțt și chiar de struț. Dar pre lângă 
tote aceste am se-1 fac inpotent. Firma mea trebue se reporteze 
un triumf față de firma Campbel ct Comp. Dar se mergem la 
dejun, te rog“.

„De sigur, se înțelege“, reluă Simpson vorba după mesă, 
„dta ai venit la Chicago pentru exposițiă? Cum ți se pare?

Forte interesantă. Deosebită surprindere mi-a făcut phono- 
photostenotypobiographia. Una din invențiunile cele mai mari 
ale timpului nostru, un aparat, care-i în stare în o secundă, prin 
apăsarea simplă a tastelor, se producă fotografia omului, tonul 
vocei sale, faximilul scrisorii lui proprii, precum și naționalul lui 
complet — în litere tipărite!"

,,Pah! O mică glumă de-a lui Edison! Preste un an devine 
așa ceva o vechitură. Aceea nu-i nimică. Dar .... ai văZut 
dta despărțământul meu de oue?“

După un ’pătrar de oră sta Nathanael Simpson cu Louis 
Vernet înaintea unui elegant dulap de sticlă, în care erau espuse 
spre premiare fabricatele firmei sale, albe ca neaua, provăZute cu 
adresa (inscripțiunea) frumos scrisă.

Alăturea se află al doilea dulap de sticlă, care conținea o 
mulțime de oue de diferite mărimi și colori. Pe etiquetele acestor 
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producte se putea ceti: óue de găină, óué de libuțî, óué de gânscă, 
óué de porumbei, óué de struț, óué de vultur și óué de șoim“.

„Acesta este dulapul espus de firma Campbel 61 Comp.“ 
suspină Simpson trist. „Nici o îndoială, ei vor câștigă medaila 
de aur drept recunoscință!‘‘

„Pe fabricele dtale cade o rază de sőre. Nu strică produc
telor lumina și căldura?“

„Nu. Păstrarea colórei e garantată pe Zece ani. Dar ce-mi 
felosesc tóté, Campbel 61 Comp, câștigă totuș premiul întâiu!“ .. .

Simpson era réu dispus.
Louis Vernet observă tăcând rarele producte a ambilor con- 

curenți. Deodată apucă mâna americanului și-l trase la o parte.
„Cât a-i puté spenda“, șopti el, se nimicesc! pe Campbel 

ét Comp. ?“
„Se nimicesc pe Campbel 61 Comp. ?“ réspunse Simpson I 

cu vocea tremurătore, „jumétate averea mea!“
„Voiesci a riscă o miiă dolari?“
„Ce?! dóué mii, c,lece mii de e neceș!“
»O miiă e de ajuns«, cjise francezul. »Poți sé-mi deschizi cre

dit pân’ la acea sumă? Eu îți garantez că-ți ajungi scopul.«
Americanul privi pe óspele séu drept în ochi.
»Nu pricep de altcum pe ce cale ai putea d-ta face acel 

lucru, dar sunt învoit.«
»Mé bucur! Acum te rog, se mé lași aci pe cinci minute. 

Ne întâlnim ér la portalul esposiției.«
îndată ce se depărtă Simpson, chemă Louis Vernet pe vi- 

ghitoriul despărț6mentului esposiției la sine. După trei minute scóse 
Vernet un portofoliu din busunar și dădu omului aceluia mai multe 
bilete de bancă.

»Restul îl capeți cel mult în patrusprezece cjile, când vor fi 
tóté în ordine.

Opt Zile mai târZiu ședea Nathanael Simpson la dejun și-șf 
frunderea jurnalul. Deodată scosă un țipet și sări atât de repede 
în sus, încât mai resturnă mesa-

El adecă cetise:
»(Minunea sciinței.) AZi nopte s’a întemplat în edificiul espo

siției unul din cele mai miraculose cașuri ale acestui seclu. Totă 
lumea cunosce interesantele oue ale firmelor Campbel 6t Comp- 
și ale lui Simpson. In dulapul espus de cest din urmă văZură vi- 
sitătorii esposiției astă dimineță următorea scenă surprinZ&tore:: 
Unul din artificiosele ouă espuse era crepat în două și un puiu de 
găină-șî scotea capul din găoce!!! De ore-ce paza cea rigurosă a 
cabinetelor esposiției și a dulapurilor aflătore acolo eschide orî-ce 
dubietate a unei falsificări, așa reesă că sigur că domnului Simpson 
i-a succes a imita natura în un așa grad, cum nime n'a mai pu
tut până la el. Nu dubietăm că comisiunea esposiției va premia 
după merit pe dl Simpson, care a aflat ultimul secret al naturei. 
Descoperirea dlui Simpson, de a produce pe cale chemică orga
nisme vii, va face teribile revoluții pe toteterenele spiritului omenesc.«

Jurnalul îi căZu din mâni și el rămase înmărmurit. In acest 
moment întră Loius Vernet în refector, ținend în mână un nr. 
din același Ziar.

»Vighiatorul Tim« Zise ei »este un băiat minunat, careși 
merită miia de dolari. Puiuțul cel mic, ce l'a introdus în dulapul 
d-tale, l’a costat numai câteva centimi; dar merită să-și primescă 
diferența.«

»Așa dară așa fu? strigă Simpson. »Al dracului om ești d-ta 
dle I’arisian! Dar pe consciința d-tale porți o vieță de om, aceea 
a lui Campbel 6t Comp. El nu pote trăi mai mult decât puiul 
artificial!«

Trad. de I. P. li.

desperarea.

0 privire — numai una 
Peste ochi mi-a pus o ceță 
Și de o inimă de ghiață 
M’a legat p>e totdeuna.

AA, de atunci n’arn mângâiere 
Ca Prometeu — strîns de stâncă, 
Căci durerea mea adencă 
Nu mai scade, nu mai piere! Jîlvescu.

T{ácéla.

Ci eu in lumea mea simt 
Nemuritor și rece

■Cm in eseu.

liiceala-nu bate din priviri, 
0 simt, o simt prea bine 
Și totuși port în dulci simțiri 
Durerea pentru tine .. . 

riș vrea si uit, dar nu mai pot; 
Te ador ca mai ’nainte 
Și-aș da ce am în viață tot, 
Si nu mi ștergi din minte.
Din jurul tiu tu mi alungi, 
Ca plânsul si mi ’nece?
0, nu mi fă de patimi lungi 
Nemuritor și rece! _/Uvescu.

Cântecul câldtoriului.
(])upa Qaethe.)

Peste munți, vălcele, 
Amurg!
Prin rămurele
Lin se scurg

Șapte de vent;
Cum tace-n codru tot glasul, 
Dormi și tu în ceasul
Păcii curând. jL/vescu.
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Bibliograflă.
A apărut valorosul op:
Fünfter Jahresbericht des Instituts für Rumänische Sprache 

(Rumänisches Seminar) zu Leipzig, herausgegeben von dem Leiter 
des Instituts Prof. Dr. Gustav Weigand. Și are următoriul cuprins:

Vorwort und Jahresbericht von Gustav Weigand (III.—VI.) 
Prosthetisches a und s im Rumänischen von Rudolf Geheeb (1—50) 
L^ntersuchung der Sprache der „Viața și petrecerea sfinților“ des 
Metropoliten Dosoftei von Constantin Lacea (51—144) Beitrag zur 
Kenntnis des Meglen von Gustav Weigand (145- -157) Der Dialekt 
des oberen Oltthales von Sertil Pușcariu (158—191) Der Codex 
Dimonie (Fortsetzung von Gustav Weigand (192—297) Die alten 
Nasalvokale in der slavischen Elementen des Rumänischen von 
Dr. Artur Bybam (298—370) Se recomândă celor competenți.

„Schițe din Italia“ e numele unui op, ce a tipărit dl T. Bule 
din Beiuș în tipografia dlui A. Todoran în Gherla.

Acest scurt anunț l’am făcut la pag. 200 a Revistei Ilustrate 
neavend timp nici spaciu a face atunci altul mai lunguț, după cum 
a meritat.

Dar ce se-i faci năcasului? Când ni-a venit opul, atunci a 
sosit și ultima corectură a ultimei pag. din broșura X-a a Revistei. 
Acum: când se cetesc! opul, când se-ți faci însămări, ca numai 
decât se mergă din Reteag dela redactor în Bistriță la tipografiă? 
Și acela: de era anunțul mai lung, unde se-i fi făcut loc, că tot 
materialul era cules, cores, împărțit și ordinat? Dec! ne vor scusa 
bunii cetitori că atunci le-am adus anunțul acel scurt; ne va scusa 
și domnul autor că numai acum putem a ne da opinia despre 
opul dsale.

Din capul locului trebue se spunem, că opul ca technică ni se 
presintă într’un mod forte recomandabil: hârtie fină, grosă, netedă, 
tipar bun, er prețul numai 2 corone, la un op ca acesta, care trece 
pe 265 pagine octav! In adevăr forte eftin, dar totuș ne temem 
că puțini vor fi se o recunoscă acesta; cei mai mulți din cărturarii 
noștri vor susținea că e foc de scump acest op, ca tote cărțile ro- 
mănescl, »că doră sciu, că nui cel lucru mare, etă o carte româ- 
nescă“!

Așa-i lumea la noi, așa se caută la noi cărțile, deci, dacă 
Schițele din Italia nu vor avea trecerea ce merită, se se mângăe 
dl autor al lor, „că toți scriitorii români o pățesc așa: âmblă, lucră, 
petrec multe nopți nedormite, își trag dela gură de-și cumpără 
cărți ajutălore și întreprind călătorii și plătesc tipografiei, ca opurile 
lor se fie culcuș șorecilor! Se sperăm înse, că opul dlui Bule va avea 
o sorte mai bună, că în adevăr o merită ceea ce se pbte vedea 
din următorul cuprins :

Precuvântare. I. Budapesta-Fiume. Fiume. II. Italia, Veneția, 
Padua, Verona, Milano, Torino, Genua, Firenze. Roma : San-Pietro 
în Vaticano. Audiență la pontificele Leo XIII. Vaticanul. Forul 
lui Traian. Catacombele. Panteorul. Colegiul grec S. Atanasiu. 
Capitoliul. Forum-Romanum Basilica Iulia. Templul lui Saturn. 
Tabularium. Preoțimea Ramanilor. Templul lui Vespasian și al 
Concordiei. Tullianum. Comitium. I)eiî naționali ai Romanilor 
în templul lui Ianus. Biserica Fulvia, Aemilia, alui Antoniu, a 
P'anstinei, alui Romul și alui Constantin.

Virginele Vestaline, templul și locuința lor (Atrium). Regia 
sau reședința șefului preoților păgâni (pontifex maximus). Templul 
lui Iuliu Cesar. Area forului și columna lui Phoca. Rostra. Arcul 
de triumf alui Septimiu Sever. Templul cjeiței Venus și a Romei. 
Arcul de triumf al împăratului Tit. Coloseul. Arcul de triumf 
alui Constantin cel mare. Mansoleul lui Adrian seu Castello S. 
Angelo. Pons sublicius. Insula Tibrului, Câmpul lui Marte. Claustrul 
S. Onofrio (Torquato Tasso).

Neopolul. Publiu Virgiliu Maro. Cuprinsul cântului VI din 
Eneida. Infernul. Vesuvul. Pompei.

Din vastul cuprins, tractat în mod destul de clar și în limbă 
destul de bună, se pote convinge fie cine de munca ce a pus 
dl autor la lucrarea acestui op și de însămnătatea lui ce o are 
cu deosebire pentru noi Românii, care tot mereu ne batem pieptul 
că sunțem viață de Roman, urmași ai lui Traian. Deci se și cu
vine se cunoscem bine Italia, aceea patriă mamă a nostră, cu 
Roma ei cea mărâță, cu tote așecjămintele ei păgâne și creștine; 
se cuvine se ne câștigăm bune cunoșcințe despre trecutul și pre- 
sentul ei, se nu fim „străini în Ierusalim“ când e vorba de lo
curile originei nostre. Și aceste cunoșcințe ni le putem însuși din 
opul dlui T. Bule „Schițe din Itatia“, deci e datorința nostră mo
rale se ni-1 procurăm și cetim cu atențiunea recerută, căci merită, 
de-ôrece ne tinde lectură instructivă și distractivă tot odată. 
Domnului autor Teodor Bule trebue se-i fim mulțămitori pentru 
opul, cu care ne-a înzăstrat literatura, ca astfel incurăjat fiind, se 
potă a ne mai da și alte schițe din călătoriile dsale făcute în in
teresul literaturei.

7. P. R.

Doi din cei mai valoroși scriitori ai noștri!, unul din Ardél 
și altul din Bucovina, ni-au mai îmbogățit literatura câte cu un 
op de valore. Dl Silvestru Moldovan din Sibiiu a scos opul „Za- 
randul și Munții-Apuseni1' ai Transilvaniei; ér dl Sim. FI. Mârlan, 
membru al Academiei Române și profesor la gimnasiul din Suceava 
Bucovinei a scos studiul etnografic ,,Sărbătorile la Români" voi.
I. Cârnilegile. Fiecare costă câte 1. fi. (3 franci) și se pot estrage 
dela autori. Vom deveni asupra acestor 2 opuri în broșura ur- 
mătore. De-ocamdată le recomandăm tuturor cărturarilor nșotri.

Din literatura poporală. Nr. 3 : Insurătorea sorelui (basm.) 
Nr. 4: Fiul bucătăresei (basm.) Nr. 5: Văcorelul (basm.) Nr. 6: 
Diana çfina munților și Fata de împărat cu manile tăiate (2 basmurï). 
Nr. 7: Cinci dialoguri. Tote de Demetriu Dogariu înv. dir. la 
școla capitală din Satulung. Gherla, edit. și tip. tipografiei »Au
rora« A. Todoran. Prețul unui număr e 10 cr. Bune pentru copii 
că-i îndrăgesce cu cartea.

„Călindariul poporului“ pe anul i8gg. „Călindarul poporului“ 
pe 1899, anul al iV-lea, apărut tocmai acum, are un cuprins bogat 
și variat și e împodobit cu numerose ilustrațiuni curat românesci. 
Afară de partea calendaristică și alte notițe folositore, (pe 40 pa
gini), „Călindarul" are următorul cuprins literar:

Dela 1848, (din prilejul aniversului al 50-lea).
Adunarea dela „Dumineca Tomei“ în Blașiu. Andrei Mureșan, 

poetul anului 1848 (cu 2 ilustrațiuni). I'abulă arabă. Eu mis, esc, 
și sunt Român, poesiă de I. Dariu. Țăra fără bătrâni, poveste 
de V. A. Urechiă. Anecdotă.

Doine și icône din lumea româneștii. („Limba, portul și moșia“). 
Doine și strâgături poporale: De pe Mureș; De pe Târnave; De 
pe Olt; De pe Someș; De pe Criș ; Din părțile Năsăudvlui; Din 
Munții-Apuseni; Din Bănat; Din Țara-Oașului; Din Bihor; Din 
Bucovina, România (Oltenia și Moldova), Basarabia și Macedonia.

Revașul nostru, cronica întâmplărilor din Septembre 1897 — 
Sept. 1898, se estinde pe 47 pagini, cu următorii subtitlii : Causa 
națională, afaceri culturali, afaceri bisericesc!, afaceri economice, 
fruntași români morțî, dela frați, stări grele pretutindeni etc.

Economie-, Cum s’ajungem la mai bine? — Unele regule pentru 
grijirea sânătăței. Povețe. De rîs. Târgurile din Ungaria și Tran
silvania etc.

Ilustrațiuni: 1. Andrei Mureșan, portret. 2. Casa în care 
s’a născut A. Mure^hn- 3. Un băiaș român, din Bucium-Șasa.
4. Dela Stâna-de-Vale : Reședința și capela Episcopului Pavel.
5. Un Român „mărginean“ călare. 6. O româncă din jurul Sibi- 
iului. 7. O fetiță coristă din Bistriță. 8. O familie din Bănat.
9. O păreche tinără din Suciul-de-sus (între Lăpuș și Cibleș).
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10. Un țăran român din Bănat. 11. Scenă din Selisce (1. Sibiiu). 
12. Delà Stâna-de-vale: case de locuit pentru ospețî. 13. Români 
din Siria (1. Arad). 14. Delà Stâna-de-vale: ,.Bisericuța“ (o stâncă). 
15. — „Mora dracului“. 16. f W. E. Gladstone (portret). 17. f Prin
țul de Bismarc. 18. Impărătesa-Regina Elisabeta.

In estan călindarul e cu o întregă colă mai voluminos ca în 
anul trecut, estinçlendu-se pe 143 pagini. Prețul însă e tot cel 
vechiu : 20 cr. plus porto postai 5 cr. A se adresa: „Tipografia“ 
societate pe acțiuni în Sibiiu, strada Poplăcei 15.

Se recomăndă și acelui mai sérac și mai puțin instruit căr
turar, că de sigur nu-i va părea rëu de cei 20 cr. ce-i va da pe el.

Călindarul „Aurorei“. Edit. tipografiei „Aurora“ A. Todoran, 
Gherla, de cuprins variu și interesant. Prețul spedat prin postă 
35 cr. Cine l'a avut și în anii trecuți, îl scie prețui ; noi nu pu
tem decât se-1 recomandăm.

Almanachul învățătorului român întocmit de losif Velcean 
învățător în Recița montană. Anul I 1898/9.

Acest călindar este espres pentru învățători și ar fi de dorit 
se-1 aboneze toți învățătorii noștrii, căci etă ce conține : Prefața. 
Călindariul și notițe din tipic pro 1898/9. Date cronologice
a) Pe anul 1898 ; b) din istoria literaturei ; c) din istoria patriei 

’Date genealogice: a) Austro-Ungaria; b) România. Afaceri de 
postă și telegraf: 1. Servițul de scrisori; 2. Serviciul de mesage
rie; 3. Tarifa pentru telegrame. Competențe de timbre și taxe: 
Scala timbrelor. Planul de învățământ : «) clasa I II ; b) clasa
III--IV; c) clasa V—VI. împărțirea drelor: înainte de ameçlï — 
După ame<)î. Consemnarea și clasificațiunea. Statistică și conspect 
general. Șematismul bisericei ortod. orient, române: I. Metropolia.
11. Diecesele: /I) Archidiecesa Transilvaniei; Æ) Diec. Aradului;
C) Diec. Caransebeșului. Șematismul provinciei metropolitane gr. 
cat. : Metropolia, I. Archidiecesa ; II. Diec. de Oradea mare ;
III. Diec. de Gherla; IV. Diecesa de Lugoș. Reuniuni învățătoresci; 
«) a înv. din protop. oradane I—VIII; b) din diec. Caransebeșului; 
c) din jurul Gherlei; c?) din diec. Lugoșului. Aventul literaturei 
ndstre școlare. învățătorii ca autori: 1. Emeric Andreescu leu 
portret). 2. George Cătană; 3. Ioan Dariu ; 4. Domețiu Dogaiiu 
5. Iuliu Grofsorean ; 6. Ioan l’opu Reteganul; 7. Petru Vancu.
8. Iuliu Vuia. Partea literară: Stefan Volovan (cu portret). Po- 
esii : Școla română; Stefaniță vodă- Despre istoria pedagogiei. 
Consciința demnității nostre : Spice de grâu. Din polele Detunatei. 
Sentințe pedagogice. Noțiunea școlei poporale- Un suspin. Lec- 
țiune practică din fisică. Necesitatea și scopul instrucțiunei de- 
semnului. Apendice: Disposițiuni normative. Invățătoriul ca 
soldat. Cartea esperințelor. Cărți împrumutate. Cărți date îm
prumut. Bilanțul. Notița. Inserate. Din vastul și alesul cuprins 
se vede că-i menit pentru bărbații de școlă, cărora se și recomândă 
cu totă căldura. Prețul 1 fi. (2 lei 50 bani.) Se aboneză la au
torul în Recița montană (Resicza, vie Caransebeș).

Diverse.
Societatea de lectură Petru Maior a studenților români uni

versitari din Budapesta s'a constituit pe anul administrativ 1898/9 
în următoriul mod:

a) Comitetul: președ. Marcu Jantea, teolog absol. și stud. fii.; 
vice președ.: Ioan Pop, stud în drept; secretar Ioan Fruma, stud. 

în drept.; cassar: George Brebanu, stud. în drept.; controlor: 
Tiberiu Brediceanu, stud. în drept.; notari: loan Lăpădat, stud. 
în drept, și Aurel Bratu, stud- fit; bibliotecar: Lucian Borcea, 
stud. în drept.; vice-bibliotecar: Mihail Navrea, stud. fii.; econom 
loan Jantea, stud. în drept.

b) Comisiunea literară: președ.: Nicolae Sulică, stud. fii.; 
referent: Lazar Triteanu, teol. absol. și stud. fii,; membrii: losif 
Enescu, teol. absol. și stud. fii.; loan Bucur, stud, med.; Victor 
Bontescu, stud. în drept.; loan Erumea, stud. în drept.; și loan 
Lăpădat, stud. în drept.

c) Comisiunea de supraveghiare: Roman Rudnean, stud. med.; 
loan Pricu, stud. fii.; Stefan Bărbucean, stud- med. — Dorim 
succes strălucit nobilei Societăți l

Joc de cuvinte.
Umoru-i sărătura vieții mai senine,
Amoru-i sărutarea buzelor divine,
Amaru-i săritura din lacrimi spre suspine
Omoru-i săturarea bestiei din tine

Leonida delà Termopile.

Deslegarea gâciturei din broșura X.

Deslegarea gâciturei din broșura a X-a a Revistei nostre 
este : 1—2 = doină, 1—4 = doică, 3—2 = fină, 3—I - - fică.

Bine au deslegat’o domnișdra Elisabeta Neagoș (Deda) și 
domnii: losif Pop preot gr. cat. în Comana inferioră, Bogdan înv. 
în Bistriță, Horea Petra Petrescu în Brașov.

Premiul a eșit prin sorțire d-nișorei Elisabeta Neagoș, căreia 
s’a și trimis numai decât.

Din spiritul altora.
Unui amic în album, lrecând rîul cunoscințelor prin valea 

indeferentismului se revarsă adese în marea uitării și numai ici 
colea rămân pietrile fundamentale din temelia puternică a simțu
lui care’l numim amiciție. - Nu căută deci se ai petre multe la 
zidirea fericirei tale, dar alese se fie și bune, că venind venturî, 
ploi și furtuni — se nu-țî spele temelia, în care ai pus credința ta

Telefonul redacțiunei.

D-lui P. P. Din scrierile lui I. Pop Reteganul a apărut numai broșura 1. 
a voi. I. Novele și Schițe și conține bucățile: Biserica pocăințiî, Blândocul și O 
inimă nobilă, Fiecare broșură se estinde pe 3 cóle octav mare (48) și învelîtorea 
și costă 40 cr. (1 franc); er volumul întreg, de 10 12 broșure, abonat înainte costă
3 fi. (8 lei). Broșurele următdre vor eși tot în intervale de 3 septemânî, îndată ce 
din vinderea broș. I. va încurge cât s'a spesat cu tipărirea lor. Abonamentele se 
fac la autorul Ioan Pop Reteganul în Retteg, Transilvania.

Ce se credem despre uriași. In broșura uimătdre.
De când dice mâța ,,Tatăl nostru“. Póte în nrul 1 ex. 1899.
D-lui T. O. F. Doinele trimise sunt forte frumóse și li se va face loc în

dată ce s’a putea, póte chiar în broșura XII.

Cuprinsul broșurei XI. »Balada ochilor«, (poesie) pag. 201. — »J*  Episcopul și Metropolitul Miron Romanul«, pag. 202 — 204. »IJiua morților«’
pag. 204—205. - »Logodna«, pag. 205—207. — «R6ta morii«, (poesie cu ilustrațiune) pag. 207—208. — »piua numelui«, pag. 208 209. »Crâșmărița teiului*,  
(poesie) pag. 209. — »Respuns la întrebările dlui George Zăria«, pag. 210. — »Prințișorit români«, (cu ilustrațiune) pag. 210. — »Anii vieții«, (legendă poporală) 
pag. 211. ""T Poetul tot poet«, pag. 211' — »Descântece«, (cu ilustrațiune) pag. 212—213. »Blăstămul«, pag. 214—‘215. —- »Junele ce nu iubesce«, (poesie) pag.
215. »Poesii poporale«, (cu ilustrațiune) pag. 216. — »Triumful sciinței«, pag. 217—218. — »Desperarea«, »Recela«, »Cântecul căletoriului*,  (poesil) pag. 218. — 
Bibliografie, Diverse, Din Spiritul altora. Joc de cuvinte, Deslegarea gâciturei, Telefonul redacțiunei, pag. 219—220. —
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