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Onorat public cetitor!
Cu broșura prezentă se încheie cursul 1 al „Revistei Ilustrate“ 

pre anul 1898. Ne-a ajutat D-feu și ne-am ținut promisiunea dată 
la începerea acestui an. ..Revista Ilustrata“, în butul multor miseril 
de tot soiul, în butul multor suspicionărl basate și nebasate, a apărut 
regulat, și nici un abonant nu se pote plânge că a plătit, abonamen
tul, er Revista a apus și e de pagubă cu prețul ei. Tot, ce am putut, 
am făcut, ca Revista se apară cât se pote de frumoșii și interesantă 
ca technică și conținut. Dacă nu am putut face mai mult, causa e 
neputințele nostre, er nici decât reua voință. Drept aceea, acum la 
finea anului deși eu depun pena de redactor al acestei Reviste, în 
speranța că o va prinde alt cineva, mai competente decât mine, care 
se fie capabil a-i dd un avent mai mare, care se o facă mai intere
santă, mai atrăgătore, și astfel se-i asigure mai bine esistința; de și 
fie, cu diua de a fi me retrag cu totul de/a „Revista Jlustrata" 
rog pe On. colaboratori și cetitori ca se o spriginescă și mai încolo 
moralicesce și materialicesce, ca din fi în fi se potă fi tot mai demnă 
de numele, ce-l portă. Din parte-mi însi binevoiescă a primi mulță- 
mitele mele sincere, On. colaboratori pentru spriginul dat la redactare, 
er On. cetitori pentru indulgința arătată față de Revistă, care, pote 
nu totdeuna a fost după cum ar fi trebuit se fie. Tot odată-ml iau 
voiă a atrage atențiunea On. colaboratori, că tote manuscrisele d-lor, 
ce nu s au putut publica în acest an, s’au transpus noului domn re
dactor loan Baciu, deci, de aci-n colo, cu d-sa vor avea a se înțelege.

Cu stimă
îțefeag, Decembre 1898.

Joctq J>op Tțeteganul.

Cu ajutorul Celui de sus a trecut un an preste capul „Revi
stei Ilustrate“; acesta e broșura cu care încheiăm acest an. Dar nu 
a încetat și vieța ei! Cu începutul anului 1899 îșl va continuă acti
vitatea, cu următorele mici modificări-,

1. „Revista Ilustrată“ va apărea în broșure lunare de câte 2 
cole mari, cu învălitore elegantă, de cuprins instructiv și distractiv;

2. Nu vor mai fi doui ediții, ci numai una, că se prea îngreună 
administrația cu doui ediții.

3. Prețul pe un an întreg e 6 fi. (17 franci.} Mai puțin decât 
pe un an nu se pote abona.

4. Repășind domnul loan Pop Reteganul dela redacți.unea ace
stei Reviste, sarcina de redactor o iau asupra mea, care sunt totodată 
proprietar iitl și editorul ei.

Drept aceea, tot ce se referesce la „Revista Ilustrată“, de aci-n 
colo va fi a se adresa subscrisului în Șoimuș, p. u. Nagy-Sajo.

Rog deci pe On. colaboratori a mi onoră cu succursul moral, 
pentru ce le mulțămesc înainte, er On. cetitori fie bitul a se abona 
de timpuriu, ca se mi pot orienta la numirul esemplarelor, ce am 
de tipărit.

Tot odată rog pe Onoratele redacțiunl a fiarelor nostre se pu
blice acest anunț, er dela anul nou, foile ce se dau în schimb pentru 
„Revista Ilustrată“, se vină tote la adresa subscrisului.

Stimător
Șoimuș, Decembre 1898.

Joan ^crciu.

■î. ---
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Dr. Aurel Mureșianu.
Numele acestui fruntaș al națiunei nostre este atât de bine 

cunoscut în tote unghiurile locuite de Români, cât toți cu drag 
vor se-i scie biografia și se-i vețlâ tipul baremi pe hârtia, dacă 
unii nu au fericirea de a-1 cunosce în personă. Etă de ce ne ți
nem de datorință morală a-i schița pe scurt biografia și a ilustra 
o pagină a Revistei nostre cu portretul lui.

Dr. Aurel Mureșianu este fiu al reposatului de piă memoria 
Jacob Mureșianu, meritatul nostru publicist de odinioră, care i-a 
lăsat de moștenire simțemintele sale mari românesc! și uma
nitare și îndemnul nobil de a lucra cu zel și abnegațiune pentru 
causa română.

Născut la 1849, numai din spusele bătrânilor cunosce eve- 
nemintele din anul cel memorabil, 
și opt; dar le cunosce bine, căci i 
părintelui seu, părintele tjiari- 
sticei române, George Barițiu; 
i le-a spus unchiul seu, poetul 
Andreiu Mureșianu, și i le-a 
spus scumpul s6u părinte, mult 
valorosul publicist Jacob Mure
șianu.

Școla, în care-și făcu so
lidul fundament al carierei sale, 
este fără îndoelă casa părinți
lor sei, unde s’au crescut mulți 
bărbați destinși ai nemului nostru 
și de unde multă lumină și spi
rit de vieță s’a revărsat asupra 
poporului nostru.

Clasele medii inferiore le-a 
absolvat la gimnasiul romano- 
catolic din Brașov, unde, pre
cum seim, tată-seu funcționa ca 
profesor și director, și unde 
odinioră funcționase ca profesor 
și laureatul nostru poet Andreiu 
Mureșianu. Pe atunci încă nu 
esistau în Brașov școli medii 
românesc! și din asta causă gim
nasiul rom.-cat. care încă avea 
numai patru clase — era forte 
căutat de mulțime de școlari 
români, cari primeau dela direc
torul lor crescerea cea mai bună 
în totă privința. Clasele medii 
superiöre le studia Aurel Mu
reșianu la gimnasiul săsesc de 
acolo, afară de clasa a opta, 
care o studia în Blașiu, unde făcu 
maturitate.)

ce portă numele de patrudecî 
le-au spus cu graiul viu amicul

Și

Dr. Aurel Mureșianu.

bacalaureatul (esamenul de

Ca studinte gimnasial, tinerul Aurel Mureșianu a fost la înăl
țimea chiemărei sale, obținend în tote clasele testimonii forte bune, 
încă ca studinte în Brașov întrunia pe tinerii români aflători la 
școlele străine de acolo într’un fel de club literar, care își ținea 
regulat ședințele sale în casele părințesci ale tinerului inițiator, 
unde li se puse la disposiție o bibliotecă frumosă și unde se cul
tivau în limba lor maternă prin disertațiunî, cântări, declamări etc. 
Așa se conserva pe atunci în lipsa de școli românesc! — iubirea 
limbei și simțământul național în fragedele mlădițe ale Românismului

In cjiua de 3 15 Maiu 1865 aflăm pe tinerul Aurel Mure
șianu, ca student de clasa a opta gimnasială în Blașiu, intonând 
cu foc solemnitatea flilei prin o cuvântare rostită pe »câmpul li

bertății« în mijlocul unui public ales și numéros. Ba mai ales la 
inițiativa lui s’a ridicat și aceea petră monumentală, ce se vede 
și açlï pe acel câmp, sub numirea de »Petra libertății«, căci ade- 
vërata »petră« ridicată pe locul unde Românii la 3 15 Maiu 1848 
își decretară libertatea lor din lanțurile iobăgiei, fu înmolită în 
tomna anului 1864 prin revărsarea Térnavei și abia în 16 Maiu 
fii reaflată.

După absolvirea claselor gimnasiale se duse tinërul Aurel 
Mureșianu la Viena, unde învëțà drepturile.

Incă ca studinte universitar începu activitatea sa cjianstică 
publicând pe o parte articlii și corespondințe de valore în »Ga
zeta Transilvaniei«, er pe de altă parte legând prietiniă cu des
tinsul bărbat politic și genialul publicist germân Francisc Schu- 
selka, »luptătoriul pentru dreptate și libertate«, cum îl numesce 

adresa celor 121 dame române
din Transilvania, în inscripțiu- 
nea de pe cadoul présentât lui 
în semn de recunoscință în anul 
1870. Acestuia i-a servit tinë
rul Aurel Mureșianu cu infor- 
mațiun! despre situațiunea po
litică a Românilor din patria 
sa, colaborând cu zel la orga
nul séu politic »Reforma« tot 
timpul petrecerei sale în Viena.

Mult a contribuit Aurel Mu
reșianu și la intemeiarea socie
tății academice »România jună« 
efectuită la 8 Aprilie 1871 prin 
fusionarea celor douë societăți 
de mai nainte — »România« și 
»Societatea literară-scientifică« 
în cari era împărțită pân atunci 
studențimea nostră din Viena.

Dar tinërul Aurel Mureșianu 
pre lângă tot interesul ce-1 nu- 
tria și cultiva față de binele 
public românesc și față de sor
tea politică a connaționalilor 
sei din patriă, n’a rëmas îndă- 
rept nici cu studiul, ci a mun
cit cu diligință rară, până și-a 
câștigat diploma de doctor în 
drepturi la universitatea din 
Viena, apoi se puse ca prac
ticant la curtea de apel, apoi 
la tribunalul de comerciu și în 
fine întră ca concepist în can-

celâria unuia dintre cei mai destinși advocați din Viena, unde pe-
trecu timp mai îndelungat.

Așa se pregăti tinerul Aurel ca se potă fi folositor nemului 
după-ce s’a întorce-n patriă, în sinul conaționalilor sei.

In primăvera anului 1877, precând avea se isbucnescă în 
Orient cunoscutul răsboiu cu Turcii, Dr. Aurel Mureșianu grăbi a 
se întorce din Viena, pentru a continuă luptă de publicist român, 
pe care gloriosul seu părinte, obosit de muncă și slăbit de bă
trânețe, nu o mai putea purta, mai vertos fiind atacat în timpul 
acela de o bolă grea.

Din primăvera acestui an el colabora la »Gazeta Transilva
niei« în unire cu venerabilul bătrân George Barițiu vre-o ndue 
luni de <Jile.
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Agitațiunile politice, ce clocoteau pe atunci în Orient, îi 
oferiră tinérului publicist buna ocasiune spre a ne da des de tim
puriu cele mai neîndoiose dovecji despre capacitatea sa pe tere
nul politic. Articlii sei se reproduceau mai în tóté limbile și mai 
în tóté fiarele mai de frunte ale Europei, așa că Dr. Aurel Mu- 
reșianu chiar ca începător făcea onóre Ziaristicei române.

Cu începutul anului 1873, veteranul luptător George Barițiu 
se strămută la Sibiiu, unde fundă Ziarul politic »Observatoriul«, ér Dr- 
Aurel Mureșianu păși ca redactor responsabil la »Gazeta Transil
vaniei«, care pe atunci eșia numai de dóué ori pe săptemână.

Sub conducerea dsale, »Gazeta Transilvaniei« trecu în scurt 
timp prin reforme mari și avantagióse. Cu 1 Ianuarie 1881 începu 
a apărea de 3 ori pe septemână, ér dela 1 13 April 1884 apare 
ca primul Ziar quotiZian românesc dincóce de Carpațî; dela 1 
Ianurie 1889 și-a mai mărit formatul, ér pentru țărănime apare 
în totă Dumineca un numér gros al Gazetei scris în limba și cu 
deosebire pentru trebuințele poporului.

De sine se înțelege că tóté aceste îmbunătățiri ale Ziarului 
au fost împreunate cu spese și osteneli mari, pe cari numai aceia 
pot sé le cunoscă în deajuns, cari au cercat astfel de lucruri.

Despre valorea Gazetei dela începutul ei și până aZÎ, atât 
cât a stat sub G. Barițiu, Jacob Mureșianu și de când este sub 
direcțiunea demnului lor urmaș Dr. Aurel Mureșianu, nu putem 
dice nimic ce n’ar fi măgulitor pentru susțiitorii ei și pentru noi, 
cari o cetim cu atâta plăcere și cari ne am luminat și încălZit 
dela ea, ca dela un sore de primăveră binefăcător.

Dar activitatea dlui Dr. Aurel Mureșianu nu se mărginesce 
numai la diregearea Gazetei, de și acesta singură dă de lucru unui 
om, fie cât de genial și laborios; nu! II vedem între fruntașii ne- 
mului nostru punend umer cu ei la tote greutățile ce trebuesc de- 
lăturate din calea progresului nostru național, pururea gata de 
muncă, pururea neobosit.

Etă causa pentru care este atât de bine cunoscut scumpul 
lui nume printre fiii nemului nostru; etă causa pentru care trebue 
se-1 cunoscem noi toți, ca cunoscându-1 se-i urmăm în neobosita 
muncă pentru ajungerea scopului nostru, care este progresul în 
tot ce e bun, nobil și folositor!

1. P. R.

Consolare.

Când roze înfloresc pe crini 
Și fluturi albi s’aventă 'n sore, 
De ce tu singur mai suspini 
In umbra dulce cu recorel 

Când trist apoi pe gânduri caȘi 
Pe calea strimtă din pădure, 
De ce-țf curg lacrimi pe obraz, 
De ce lași dorul sg te fure 1.

De-al suferințelor povoiu 
Te scapă, o! și-țl vino n fire, 
Lăsând zefirul dintre foi 
iSe-țt stingă jalnica iubire! -fllvescu.

\r; ichne.

Arachne e un cuvent grecesc — Z* se pedagogul — și în- 
•semneză pe românesce: paiangin. Arachne chemă pe o fecioră din 
Măonia, care în artea torsului și a țesutului merse atât de departe, 
•cât odată se lăudă că nici chiar Zeița Pallas, nu o ar putea în
trece. Pallas se coborî jos și făcu un lucru minunat. Dar Arachne 
încă făcu unul nu mai puțin frumos și artistic decât al Zeiței- 
Atunci metamorfosă Ze*t a Pe fata cea sumeță într’un paiangin’ 
ca se nu mai gate în veci cu țesutul. Acesta legendă ni o isto
ricesc® poetul roman Ovid, în cartea sa despre metamorfose.

Ora se termină și copilul sătos de jucărei se depărta. Pe
dagogul adună cărțile.

— „Minunate legende mai au Grecii și Romanii cei vechi," 
Zise stimabila Zomnișoră, sora copilului, care asculta prelegerea 
stând la altă mesă învăluită cu împletitul. Domnișora era forte 
avută, forte frumosă și forte sumeță. — ,,Ce însemneză istoria acesta." ?

— ,,Eo legendă, stimabilă domnișoră", respunsă pedagogul.
— Și atâta-i tot ? Zise ea, rîZend și privindu-1 cu ochii ei 

cei mari negri. Rîsul ei și privirea ei păreau a întreba: Nu mi-, 
ai putea tu povesti? Nu veZi, că eu doresc a vorbi cu tine? Atât 
ești de prost...? El pricepu, și simți cum i se urcă sângele în 
obrazi. El era un om învețat neespert, modest, — pedagog într’o 
casă destinsă. Dar el era un poet — firesce numai pentru sine, 

I în tăcere, și întregă lumea sta semnificativă în inima lui. Deci v&Zu 
1 ca se nu remână dator cu respunsul la întrebarea ochilor celor negri.

— Ve puteți închipui începu el timid.
— Ce? întrebară eră ochii cei negri, și degetele cele fine se 

lăsară de lucru.
— Se Z*ce  că muierile fac bucurose, ceea ce s'ar ținea nu

mai de Zei: torc sortea: se mai Zice, cumcă muerile însemneză 
în lume mult, ori pote chiar totul, că în urma urmelor totdeuna 
pentru muieri se întemplă binele și reul. Nu era cu putință, că 
Zeița invidiosă se fi condamnat pe femeiă, ca în firele cele ne- 
frângurii și fine ce ea purururea le torce se se încurce în fine și 
ea însăși și sortea ei propriă.

— Domne, că profund le mai scrutezi, Zise domnișora. Dar 
d-ta mi-ai putea povesti mai multe despre acesta. De ce ai și 
încetat? ȘeZb rogu-te, depune-țî cartea și-mi mai spune.

Mânuța cea albă se puse eră în mișcare, împunsătură după 
împunsătură făcea acuțul cel sclipicios, și lucrul sporea, er peda
gogul povestea. El spuse legende vechi, în care tot prin muere 
și pentru muere s’au înjurat Zeii. Și în tote myturile aceste, fini el, 
o aflăm pe ea, frumos ridicându-se din întunecimea timpilor și fer
mecător pregătind jertfelor ei ca și ei înșiși corumpere neînlatu- 
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raveră — Arachne — pururea schimbând, pururea aceeași, - 
eternă torcătore a sorții, femeia.

Și el privi în ochii ei cei negri, în fața ei ricjitore. Dar ea 
<jise: „Muerea etern torcătore a sorții!“ Crecji d-ta serios așa ceva?

— Eu? întrebă el țintindu-și ochii-n pod.
— Da, dta.
— ,,Eu nu sciu nimic despre așa ceva:“
Ea se bucură fiind că el (jise așa. Nici ea nu scia nimic 

despre așa ceva. — „Vei merge d-ta de seră la primblare cu frate 
meu?“ întrebă stimata domnișoră, și de dre ce el cjise »da«, cjise 
ea că și ea va merge cu ei, spre a se perfecționa în mitologia elină.

Și trecură qlile și septemâni . . .

Pedagogul a abqlis, cjise tatăl stimabilei domnișore. El vrea 
se mergă acasă la masa. Și prospiciază palid și bolnav.

Pile, septemâni, luni . . .

Tu trebue se te decizi, cjise tatăl stimabilei domnișore. Con
tele va vorbi mâne negreșit cu mine, eu l’oiu îndruma la tine. 
Tu fi cuminte . . .

pile, sSptSmânî, luni, ani . . .

O contesă ședea în grădină înaintea villei. Eața ei era albă 
și încremenită ca marmora. Numai ochii par’că mai aveau vieță. 
Ei erau țintiți în jos la năsipul cel fin, în care vârful parasolului 
desemnase litere.

Contele, care sta lângă scaunul ei, ceti cuvântul.
„Arachne. Ce-i acesta?“

— „O legendă vechiă“, răspunsă ea, și șterse repede literele. 
Reteag 5 10 1898.

trad. de lvan Pop Reteganul.

In nópte și gliiața..
Scurtă aprețiare a călătoriei lui Frithjof Nansen et consorți.

Tot credeam, că o pénâ mai dextră va tractă tema, care și 
astăcjî este de mare interes pentru publicul cetitor ; dar afară de 
câteva notiție mai scurtuțe — după cât sciu eu cel puțin - - nu 
s’au prea ivit pre ceriul puțin înstelat al literaturei nóstre altceva.

Recetind opul scris de marele scrutător*)  Nansen, cred a 
face un serviț literaturei nóstre atunci când în estras më ocup cu 
opul în care Nansen singur ne povestesce decursul călătoriei sale 
cutezate.

*) Aici se vorbesce de opul apărut în limba germană >In Nacht und Eis«, 
1897, F» A. Brockhaus, Leipzig. II. ddue tomuri.

După o introducere, în carea în un stil frumos ne spune, 
că numai pe rênd și numai cu greu a început omul a se îndelet
nici cu negura ce cuprinde ținutul polului nordic și că în timpu
rile cele mai vechi încă s’au nisuit ómenii a străbate în întunere- 
cul ce acoperea ținuturile polari. Primii căletori au fost strămoșii 
Norvegilor, bătrânii Wikinger-i, căror sunt a se mulțămi diferi
tele păreri, cari s’au ivit despre aceste ținuturi necunoscute. Spu
nând apoi că, pre acele timpuri, pre ce căi s’au îndeplinit aceste 
călătorii, ajunge la conclusiunea, că pre aceleași căi ar ajunge cu 
greu la resultatul dorit. Dar atunci pe ce cale ? După convin
gere ne espune pe larg observările și esperințele ce a făcut în 
acest respect și a căror résultat ni-1 predă în următorele :

Calea la pol e cea mai sigură acea, carea ne nisuim a o 
ajunge încercându-ne a lucră într’o direcțiune cu puterile natúréi, 
ér nu contra acelora și după părerea lui Nansen resultatul obser
vărilor sale este, că între pol și țara Francisc-Iosif trebue se fie 
un curent (maritim), care conduce delà marea Siberică, preste pol, 
la marginea ostică a Grönlandiéi. Pre basa acestei observări 
Nansen lua următorea decisiune : cu o naie mică, tare, provian- 
tată pentru o durată de cinci ani și provăcjlută cu o mașină, cu 
carea se facă câte 6 mile pe oră să se pornéscâ la drum. Naia 
trebue se aibă o atare formă, carea nunumai se potă suportă cu 
ușurință presiunea massei ghețose, ci când presiunea va fi mare, 
ea să se ridice între sloi.

La anul 1892 Nansen presentâ planul său societății geogra
fice din London în forma unei disertațiuni, carea fu ascultată de 
o mulțime de învățați și căletori vestiți ; acesteia îi urmară dis
pute jurnalistice îndelungate, însă resultatul final fù acela, că Re
gele donă 200000 coróne norvegiane pentru esecutarea acestui 
plan. Acésta avù efectul dorit, căci în scurt se adună suma de 
aprópe 450000 coróne, carea era chiar de ajuns pentru întreprin
derea acestei espedițiuni, la a cărui esecutare Nansen se puse cu 
trup și suflet.

Primul lucru fu edificarea corăbiei. Acesta o concreçlu Iu 
Colin Archer, care pricepu pe deplin planul lui Nansen și era 
un fabricant de năi, cu un renume mare. Acesta după planurile 
înmanuate de Nansen făcu o corabiă de 39 metri în lungime, 
11 metri lățime și 5'25 metri înălțime. Păreți! erau astfel întog- 
miți, încât nunumai se presteze cât mai mică pedecă vântului, ci 
și cea mai mare resistință presiunei gliiăței. Mașina provetjută 
cu sistemul espansiunei triple, era așa construită, că ventilul mă
nător se putea trage în sus, așa că ghiața nu-i putea strică, dacă 
corabia era deja prinsă între sloi. Era proveçlutâ mai departe cu 
localități' de locuit și durmit, culină, observator scientific, lumină 
electrică, vîntrele, luntrii etc.

Cu acesta corabie proveçlutâ cu tote cele necesarii și bote
zată cu numele »Eram« a plecat Nansen cu soți! sëi: Otto Neu
mann Sverdrup (conducëtoriul corăbiei), Sigurt Scott-IIan- 
sen (observatorul meteorologic), când. med. Henrik Greve Bles- 
sing (medicul și botanicul expediției), Teodor Claudius Iacobsen 
(cârmaciul »l?ram«-ului), Anton Amundsem (mașinistul), Adolf 
Juell (provianteur și bucătar), Lars Pettersen (al doilea mași
nist), lieutenant i. r. Friederik Hjalmar Johansen (în lipsa altui 
loc și în urma interesului mare primi postul de focariu pre »Eram«), 
harpunierul Peder Leonard Hendriksen, inspectorul dinamo- 
motorului și a luminei electrice Berhard Nord ah 1, Ivar Otto 
Irgens Mogstad (orologieriu la bord și păzitoriul cânilor), în fine 
Bernt Bent sen. Çiua plecărei fu 24 Iuniu 1893. Atât în lo
cul pornirei, cât și de-alungul țărmurului au fost primiți și salutați 
cu admirațiune și entusiasm. — La 12 Iulie au ajuns în Tromsko, 
unde s’au provëçlut cu proviant conservat, bunçli și păpucî de 
piele, pesci uscați și cărbuni etc. — In fine sosi çliua, în carea 
călătorii noștri aveau să-și iea adio delà patria lor. — »Tóté erau 
tăcute, așa tăcute. Numai pena cârțăia scriind ultimul adio cătră 
patrie și amici.« — »Cetatea era încă în brațele lui Orfeu ; jur 
împrejur era totul pacmic și frumos.« — »Chiar cea mai bună 
disposiție pentru a părăsi Norvégia«. — Până când »Fram« plutea 
înainte, cătră ținta nostră îndreptată, eu — scrie Nansen in opul 
séu — ședeam pe bord și priveam pământul ce dispărea pe’nce- 
tul în eterul albastru. Câte se vor puté întâmplă până te vom 
revedea ârăși iubită țară. Dar veni negura și astupă tóté . . . . «

Ajunși la insula Waigatsch së întâlniră cu Trontheim și 
luară la bord 34 câni sibirienî, pre cari precum vom vedé i-au 
folosit la tras de sânii și samojede.

* * ♦
In nóptea din 4 spre 5 August continuará calea intrând în 

marea Carică, apa cea mai înfricoșată pentru călătorii polari. 
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La 7 August — după ce au fost debarcat puțin pe insula Jalmal 
— s’au urcat ér pre »Fram« și în aceea fli au vétjut cei din urmă 
omeni. Continuând calea la 18 August descopăr o insulă nouă, 
pre carea o botdză insula Sverdrup, dar nu se opresc aici, ci 
merg până la insula Kjellmann unde au aranjat o venătore după 
animale, dar fără succes considerabil, căci până au dat năvală 
crescând marea, le-a umplut luntrea cu apă nimicindu-le atât mu- 
nițiunea, cât și alimentele, așa că sosind osteniți de fugă și de 
greutatea unui animal gigantic ce le succese a-1 pușca, au fost 
siliți sé se mulțătnăscă cu pânea golă, carea remasă în câtva us
cată. Afară de acésta i costă ostenblă mare până putură ajunge 
la corabiă. La 29 August dădură de prima nea (I. 138), bună- 
dră cum e la noi pre la începutul iernei, și continuă calea desco
perind mai multe insule nóué și percurgénd un ținut, prin care 
se aflau forte multe Foce cu barbă. (Phoca barbata), de cari au 
și vénát multe, la 7 Septembrie au ajuns la insula Taymyr și 
percurgénd sinul, care portă acelaș nume și în care au avut a se 
luptă cu sloi mari de ghiață.

La 12 Septembre pușcară două gigantice foce, ba puteau 
pușca cât de multe (I 166), dacă ar fi dispus de timp, dar devisa 
lor era »Fram*  adecă »înainte« așa că la 18 Septembre erau 
deja la 75°30' lățime nordică și încă tot mai aveau mare liberă 
în vest și nord. La 21 Septembre erau deja la 78°30' lăț. nord, 
și anume în o mare mai afundă ca 400 metrii, ér la 25 Septem
bre corabia fu. prinsă între sloi și fu total înghețată, așa că nu 
mai era altă scăpare decât a se pregăti de érná, cu atât mai vér- 
tos, că și noptea polară lungă încă se apropia cu pași gigantici 
(I- 179)'

Ridicară pre partea posterioră a bordului „rnora de vént“, 
carea avea se le servéscá drept motor pentru dinamó, carele le 
procura lumina electrică. Mai construiră un observatoriu scientific 
edificat din nea și ghiață. La 29 Septembre serbară prima festi
vitate la bord și anume: cjiua natală a Dr.-lui Blessing (I 192), 
pe lângă o temperatură de 12° C. și la 70°5' lăț. nord. A treia 
fli au pușcat primul urs alb. E interesant cum descrie Nansen 
acest episod: »Ursul era lângă observatoriul scientific, dar pro
babil ajunse și el la conclusiunea, că un hârleț de fer, o bâtă de 
fer, o sécure etc., nu-s lucruri prea mistuivere nici chiar pentru 
stomachul unui urs. îndată ce dădu cu ochii de mine se opri uimit, 
parcă gândea: „Óre ce soiu de insect o fi esta?“ Eu mé apropiu 
cu pușca întinsă până la o distanță de pușcat comod, el 
stă și se uită la mine uimit. In fine îșî întorse puțin capul, 
ér eu cu un singur glonț îl culcai la pámént (I. 196, 197.) 
La 9 Octobre avu loc prima presiune de ghiață, corabia cu
tremura dar se susținu admirabil, ba suportă cu resultat esce- 
lent și celelalte presiuni dintre cari prima puternică fu la 25 Oc
tobre sara, chiar în fliua când fu isprăvită móra în vént și când 
se aprinseră pentru prima dată lampele electrice. In cjiua urmă- 
tore serbară cjiua aniversară a botezărei corăbiei și-și luară tot
odată adio și dela sore intrând în ,,noptea polară“. Ce ne-o aduce 
acésta? Unde vom fi când se va reiví sórele? Nimene nu o scie 
spune“ — <Jice Nansen (I. 224.)

In decursul acesteia se ocupară cu observațiuni scientifice; 
sfledereau ghiața (a cărei grosime de multe ori era preste 9 metrii) 
spre a determină afunflimea apei, ba au lăsat un rociu, în care 
au prins o mulțime de diferite molușce, între cari și unele esem- 
plare încă necunoscute ; ba redactară - - spre petrecere o foie ti- 
tulată „Framsjaa“ carea conținea mulțime de lucruri distrăgetore.

La 20 Decembre erăși luară o mésurá de afuncjime și la 
2100 metrii încă nu au dat de tund.

La 15 Ianuarie au suferit o presiune considerabilă de ghiață. 
Nansen stând și admirând câmpul immens de ghiață i veni în 
minte, că după-ce corabia înaintăză așa de încet, ore nu ar 
ajunge el pe jos și cu sânii trase de câni, mai repede la ținta 
călStoriei sale?

O lună mai târziu îl aflăm făcend deprinderi în passare cu 
sânii la o temperatură de — 42° — 44° C. (I 313). La 16 Fe

bruarie făcend o observare astronomică au aflat că se află la 80° 
1' lăț. nord. Calculând înse mersul de pănă aci a ajuns la de- 
ducțiune, că pre acésta cale numai după opt ani de flile va ajunge 
acasă. Acésta îl întări în realisarea propusului seu de a face o 
călătorie preste ghiață la Pol. Devisa ceea nu póte fi alta decât 
„Fram'' (înainte)“ (I 341.)

La 27 Martie au ajuns la 80° 4' lăț. nord., ér la 30 Aprilie 
au ajuns la 80° 44' 30“ lăț. nord.

In Aprilie facénd observări scientifice au aflat o afundime 
de 2600 m., ér mai târcjiu aflară o afuncjime de 3850 m., carea 
o mesurară legând tete funiile libere ce aveau de olaltă (I. 358), 
ba folosindu-sé de cabelul de drot ce-1 aveau, au aflat afuncjimî 
de 3300- -3900 m. o dovadă că aici la nice un cas nu póte fi 
vorbă de formațiuni geologice mai tinere, ci acésta afuncjime e 
desigur contimpurană cu cea a oceanului atlantic, fiind forte pro
babil, că Marea polară nu-i altceva decât o parte a oceanului at
lantic.« (I. 371.)

Ca ceva interesant e de amintit, că în aceste locuri — unde 
nici că visau — au aflat mai multe soiuri de paseri, și anume: 
Larus eburneus, Rissa tridactyla, Procellaria glaciális, Larus glau- 
cus, Uria grylle, Plectrophanes nivalis; ba chiar și Rhodosthetia 
roșea, despre carea nime nu scie că de unde vine și unde merge. 
(I. 375.)

La 23 Iunie ajunseră la tristul conclus, că sunt la 81° 43', 
vă se cjica cu 9 minute mai spre sud; temperatura e deja mode
rată, neaua mólé și ici coalea sé formau lacuri pre nea și ghiață. 
In fliua următore era anul de când au părăsit patria, »multe am 
pățit, deși nu am ajuns atât de departe precum credeam eu« 
scrie Nansen în acésta cji remarcabilă Ii- 293-). Mergeau purtați 
de ghiață încet cât la nord cât la sud, dar Nansen totuși nu des
pera, ci era firm în credința, că în doi séu trei ani va ajunge ér 
acasă, cu tete acestea nu abflise de planul, de a părăsi corabia 
și a porni cu sânii și cajace cătră ținta călătoriei sale: cătră pol, 
dar afară de Sverdrup, nu aminti acésta nici unui consoț, ci făcu 
pre încetul pregătiri. Se dedau a fugi pre păpucî de nea (acji de- 
veniți la modă sub numele »Ski«), făceau probe cu săniile fa
bricate cu scopul că, la cas când ar fi siliți se părăsască corabia 
sé le servéscá drept mijloc de transport, princjind la dînsile cânii 
deprinși a trage în ham. — Așa petrecură până la 22 Octobre, 
când se delectară în o minunată lumină polară. »Era la 11 Ca óre 
noptea. O coróná lucitóre încunjura zenitul cu o cunună de raze 
— formată din cercuri așeflate unul preste altul —; apoi sé lățiră 
pre ceriti fășii de racje, cari mai cu seamă în sudvest și ost — 
sudost erau aplecate în jos binișor, dar tóté erau îndreptate cătră 
coronă, carea părea chiar ca o glorie (lumina în formă de cordnă 
ce o pictézá de-asupra capului persónelor sânte).

„Mé uitai îndelung. Nu odată putui observa în mijloc un 
punct negru în care sé adunau radele tóté, care era postat spre 
sud dela stéua polară și sé apropia de Casiopea. Dar gloria 
amintită mai sus era încă tot pre ceriti, licărind ca jocul unei 
furtune în păturile mai înalte ale atmosferei. (I. 448.)« Nansen 
acest fenomen admirabil — descriindu-1 în larg — l’a și foto- 
grafat. Cu tóté aceste minuni ale natúréi, Nansen sé ocupa 
mereu cu cugetul de a părăsi corabia și a străbate pe jos cătră 
pol, ba decisă că timpul cel mai acomodat va fi luna lui Măr
țișor anul următor. Prospectele pentru reușita acestei întreprin
deri le reasumez în următorele:

Presupunénd, că cu Fram ajung până la gradul 83, de aici 
pân’ la Pol sunt 780 km., pentru percurgerea cărora 3 omeni, 28 
câni, provefluți cu 1050 chile proviant, după planul séu, aveau 
trebuință de 50 cjile, făcând câte 15 chm. pe cji Ș*  consumând 
câte 37x/2 kg. proviant. Calculând astfel toura, pornind la 1 
Martie trébue să ajungă în 30 April la Pol, luând în consi
derare și eventualele piedeci înainte neprevécjute.

Punénd în cumpănă tete se decise definitiv, că va pleca ale- 
gându-șî de soț pre Johansen.
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Aștâptâ deci së trécà lunga nópte nordică, care le făcea 
viața atât de monotonă. »E ceva interesant — <Jice el — së or- 
bitezî în frig și întunerec. Cât ce merge careva cu vre-un lampion 
pre corabiă, vin cânii toți lângă el së înholbă la lumină și încep 
a fugi în jurul respectivului, a juca și sări, chiar ca copii, când 
vëd pomul de crăciun. Așa trăim .li de di.s (I. 472.)

»Acum făcui ultimul paș, spunênd lui Johansen planul meu.« 
— »El îmï rëspunsë, că nu are nimic de precumpănit, ci este 
gata a pleca cu mine « (I. 473.)

Astfel së apucară a face pregătirile de lipsă. Făcură dóue 
luntri ușore și solide, așa numite »caiace« (3 80 m. lungime, 70 
cm. lățime la mijloc și 30--38 cm. afundime), cari erau și de
asupra acoperite și numai în mijloc aveau o deschizătură rotundă 
făcută după sistemul Eschimoșilor și dóue sânii de mână ușore 
și fórte solide. Së provëcjurâ cu veșminte, cort, aparat de fert, etc. 
și anul nou (1895), acum deja al doilea de când erau pre Fram, 
îi află în activitatea cea mai mare, carea së fini numai cu cjiua 
plecărei, carea era cu multă nepaciință așteptată și care fu de
finitiv staverită pre 26 Februarie anul 1895.

La început voeau a pleca la 20 Februar, dar au amânat’o 
din di în fii, căci ori una ori alta trebuea tocmit séu reparat. 
Piua nóptea își sfărmau capul, că óre ce mai e de făcut, ce mai 
e de lipsă și nu este permis a se uită. -

La 14 Martie, provëflub cu tóté cele necesarii în mijlocul 
salvelor s0rbătoreștî date de pre bordul corăbiei .»Fram« luându-și 
rëmas bun delà pretinï și toți, porniră la calea, în decursul că
reia au avut de îndurat atâtea nëcasurï și suferințe.

Ghiața, carea la început era grunzurosă, deja după trei dile 
începù — cel puțin la aparință — a deveni mai netedă și mai 
pasabilă. Temperatura scădea mereu. La 17 Martie aveau deja 
42° 5' G. recélâ. Ghiața le făcea de multe ori greutăți mari for
mând în multe locuri dâlme încât credeai, că e pământ acoperit 
de nea. Era probabil ghiață forte vechie, carea pornind din ma
rea siberică cătră țermul ostie al Grönlandei, a petrecut sigur 
câțiva ani în marea polară, suferind an de an presiuni puternice 
sub a căror înfluință a format dâlmele și dâmburile ce se vedeau.« 
(II. 39.) Că calea lor cu câte greutăți va fi împreunată, au vëcjut 
ei deja acum. Așa la 24 Martie cjiuariul lui Nansen (II 41) ne 
spune următorele : »Nu ne merge așa bine cum credeam. Eri am 
avut o di grea, totuși am progresat ceva; më tem însă, că nu 
mai mult ca 15 km. Rëdicarea continuă a sanielor greu încăr
cate, este chiar acomodată de a nimici disposiția bună a sărmanelor 
spate; dar póte vin timpuri și mai bune. Recéla încă e abia su
portabilă, e tot aceeași, ba eri prin un vént aspru din Nordost, 
fu chiar potențată. Sara la S1^ făcurăm stațiune. Së póte observa 
deja bine cum së lungește dina și cu cât mai târdiu apune sórele; 
în câteva <Jile ° së avem sőre de mecjă nópte. — Eri sară am 
ucis pre Livjageren (unul dintre cânii, cari trăgeau la sânii); o 
ocupațiune grea: de a-1 beli. — Acesta fu cânele prim care trë- 
bui ucis: mai târdiu veniră alții la rînd. Aceasta fu cea mai ne
plăcută ocupațiune ce o aveam pe cale, cu deosobire la început, 
când era așa de frig. Când fu primul câne bucățâlit și împărțit 
celoralalți së 1 mânânce, mulți dintre ei preferau mai bine a flă
mânzi totă nóptea decât a së atinge de carne. Cu timpul însă 
obosiți, s'au învățat a prețui și carnea de câne, cu tóté că mai 
târfliu nu aveam nici barem atâta considerare, ca cânele ucis së-1 
belim, ci li-1 dădeam cu pele și peri (II. 41. 42.). — Așa mergea 
di de di cu trudă și nëcas. Mergeau înainte ce e drept, dar nu 
puteau merge decât încet, căci nu numai frigul era mare, ci 
ghiața de multe ori era atât de nepasabilă, încât óre întregi tre
buiau se piardă numai pentru a cerca cale. Așa că la 29 Martie 
erau numai la 85° 30' lat. nord., precând ei sperau a fi cel pu
țin la 86° astfeliü luând în considerare că calea lor era și îm
preunată cu greutăți colosale, nu e mirare dacă au venit la cu
getul, că óre e consult a continua în modul acesta o astfel de 
călătorie, dupăce din calculațiile făcute së vedea apriat că ghiața 

i mână spre sud. In 5 Aprilie au ajuns la 86° 2'8' lăț. nord. Avea 
de gând a pătrunde barem până la al 87-lea grad, dar ghiața 
carea-i purta pe nesciute după placul ei; drumul și calea împreu
nate cu greutăți și pedeci mari, temperatura (— 34°—44° C.) rece 
nu era ceva prea încurăjător, și așa decise a re’ntorce și a sé în
drepta cătră Cap Fligely. In 13 April li-s’au oprit orologele și a 
doua <Ji le-au pornit er după lungimea și măsurile luate cu sex- 
tantul după sore, după un prânej bun porniră eră la drum după
ce Johansen gravă numele lor în o bârnă ce găsiră din întîm- 
plare, sleită în un bloc uriaș de ghiață. Așa-și continuă calea cu 
necasuri nenumérate. Avend <Ji de <Ji a delaturâ aceleași pedeci 
și a petrece aceeași vieță monotonă. Mergeau încet, la 16 Maiu 
aveau abia 3 grade la spate, erau la 83° 60' lăț. nord. 59° 55' 
lung, ostică, dar i mângâia speranța, că îndată ce au ajuns pre 
pământ, atunci va fi mai ușor, căci nu vor fi atâtea dungi, atâtea 
crepături, ațâța grunzuri de ghiață de încunjurat și trecut. Că de 
fome nu vor peri — cel puțin deocamdată, i asigura împrejurarea, 
că la 19 Maiü au vecjut mulțime de Narneali, cari eșeau de sub 
ghiață spre a lua aer, cu care ocasiune erau prea siguri, că vor 
fi în stare a pușca câte unul. Pășeau cu hărnicie, totuși după opt 
cjile abia au ajuns la 82° 30' lăț. nord, și spre cea mai mare alor 
uimire de pământ nici pomenă. Cu doué cjile mai târțjiu i mân- 
găie împrejurarea, că vecjură prima pasere, era un frumos esem- 
plar de Procellaria glacial is. Dar așteptau cu nerăbdare sé 
se vacjă odată pre pământ, sé fiă odată liberi de câmpia infinită 
de ghiață. Mergeau înainte ducând aceeași vieță și având aceleași 
prospecte pentru viitoriul lor aici cu totul dubiu.

La 24 Iulie în fine după doi ani de (Jile vecjură în depăr
tare mare: păment. Bucuria lor fu nespusă, dar pășind bărbă- 
tește în 30 Iuliu încă n’au fost în stare a-1 ajunge, ba pre lângă 
alte nécasurí, Nansen căpătă o durere de șele grozavă, carea-1 
chinui câteva cjile și-î chiarifică ce posiție critică ar fi dacă din 
ai lor unul ar muri. Calea lor era acum întreruptă de canalurî 
formate de apa ce era între crepăturile masselor de ghiață. După 
un marș plin de greutăți și nécasurí la 5 August ajung la o cre- 
pătură unde folosiră cajacele lor ca sé potă trece preste dînsa. 
Nansen trăgea sania lui înainte, Johansen după el. De odată Nan
sen aude strigând »Pușca la mână! Repede!« Sé uită índerépt și 
vede pre Johansen lungit pre spate dar un urs teribil stând gata 
a sé arunca pre dânsul. A sé arunca în caiacul, care luneca-sé cu 
un capăt în apă, a lua pușca care era așezată în coșul de piele 
fu lucru de abia câteva minute și chiar când pusă mâna pre pa
tul pușcei aude pre Johansen din nou strigând: »Dă foc, dă foc 
până nu-i prea târziu!« Șâcjând sé întorsă și cu o pușcătură bine 
nimerită trânti ursul la pământ și mântui pre Johansen din gura 
unei morți sigure. După ce au belit ursul și au mâncat atât ei 
cât și cânii, au pornit erăși la drum. In urmă ajung la apă, la 
apă întinsă. Ce bucurie pentru ei, a vede la spatele lor ghiața 
imensă, înaintea lor apa estinsă, cu tote speranțele lor în viitor. 
Ce plăceri fură pentru ei a porni în caiace și a sé simți 
legănați de valurile line ale mărei, ajutorați în mare parte și de 
vintraua ce au improvisat pre cajacele lor altcum bine grijite și 
legate laolaltă. In scurtă vreme au ajuns la Gletserul, care i-au 
fost observat din depărtare, carele era provéflut cu nește păreți 
așa de țepiși încât nu au fost în stare a-șî căpăta un loc acomo
dat de debarcare și așa au fost nevoițî a petrece noptea pre un 
sloiii gigantic de ghiață. Dimineța sloiul lor era înghețat în mare 
și numai cu mare greu au putut résbí ér la apa liberă unde își 
continuará apoi calea pre caiacele lor. Timpul era bun, negura 
sé ridică, tăcere mormântală domnea în jurul lor, er apa sé estindea 
ca o oglindă pre care plutea ici-colea câte un sloiu alb de ghiață. 
Câtră sară debarcă pre ghiață, își ridică cortul în care abia intrară 
și o ploie torențială începu a cădea.

La 9 August își continuă calea și din observările făcute 
ajung la conclusiunea, că pământul ce au aflat aici, constă din 
mai multe insule, nu erau înse în stare a gâci unde se află. A 
doua <Ji urcară pe vîrful uneia dintre insule și se convinseră că 
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au avut drept. Numiră deci insula primă Eva, a doua Liv, a 
treia pre carea chiar se aflau Adelaide, a patra Freeden, ér grupa 
întrâgă o botezară Hvidteland (téra albă.)

In 11 August își continuau calea pe apă, când o focă se ivi 
chiar lângă luntrea lor. Intr’un moment apucă puscile dar tot 
atunci foca dispăru; se ivi inse de cealaltă parte de nou, Iohansen 
îi dădu o puscătură în ochi și Foca dispăru lăsând o urmă de 
sânge după ea. Preste câteva momente veni de nou și erau ame
nințați a fi cufundați în apă, dacă lui Nansen nu-i succedea a o 
ucide cu o a doua pușcătură. Tăindu-și din spatele grase câteva 
fășii de slănină și bucăți de carne își continuă calea. Sosind ér 
la uscat sé urcă Nansen pre cea mai înaltă colină cugetând mereu 
asupra iresolvabilei probleme că unde se află? Se înțelege fără 
resultat. Continuă deci calea începută mânând caiacile și luntrind 
di de di cât numai puteau. La 15 August au ajuns prima dată 
o insulă unde au aflat păment liber de ghiață. Simțemintele ce au 
putut ei avea când au aflat primele esemplare ale modestei floră 
polară, ar fi greu de descris. Papaver nudicaule, Saxífraga nivalis, 
Stellaria sp. au fost florile cari le-au aflat. De sine se înțelege 
că au înfipt flamura norvegică pre piscul insulei și au serbătorit 
acest eveniment îmbucurător cu un ospeț constătător din labscusfer- 
binte, pe urmă mâncarăși ultimii lor cartofi. Insula primi numele Houen. 
In diua următore își continuă calétoria ținendu-se mereu în apropierea 
țărmului și avénd de țintă capul ce se vedea în depărtare mare 
și care mai târdiu fu botezat de ei cu numele Clements Markham 
trecând pe lângă Cap Helland. In o bună dimindță înse se tre
zesc — eșind din cortul ridicat pre țărm - că marea e înghe
țată. Ce se facă? Sciind bine că cu finea lui August nu prea e 
speranță de apă liberă făcură o escursiune și ajunseră la resultatul, 
că a ierna numai pe cap Helland e consult, unde se și re’ntorc. Dar 
vântul sudic le topi ghiața și le readuse speranța. Repede se 
urcă pre caiace și mână copile pină poți. La 28 August fură în 
fine sîliți a se opri și a se gândi de rândul ernatului. La început 
își făcură o colibă improvisată, căreia i dete numele de „bârlog“. 
Adunară material de ars și nutremânt când și cât le era numai 
în putință. Inse bârlogul lor era un adevérat bârlog în care dacă 
se culcau le eșau piciórele pe ușă, ér de ședut nici poveste. Era 
deci prima necesitate a-șî edifica o colibă în care sé se potă mișca, 
căci nóptea polară e lungă, lungă și horibil monotonă. Se și apu
cară, păreți! îi clădiră din pietri și mușchi, în loc de tinciuélá le 
servi néua, care înghețată era formal marmură, lăsară o gaură drept 
ușă și alta pentru urloi. Coperișul le făcu mari greutăți. Deciseră 
în fine a-1 fabrică din piei de focă. A pușcă foce era ușor, căci 
erau din ajuns, era mai greii înse a beli aceste bestii colosale și 
mai greu a întinde pieile pre coperiș, căci înghiețau la moment. 
Dar muindu-le în găuri făcute în ghiată cu greu totuși le succese 
a face un coperiș bunișor. In trei septămâni fură gata cu coliba 
și aveau material de ars, grăsime de focă ca material de luminat, 
carne ca aliment, din ajuns-

Se apropia érna, temperatura scării la — 20° C. așa că la 
28 Septembre fură nevoițî a întră în coliba nduă unde aveau se 
petrâcă până în primávéra viitóre nutrindu-se cu carne de urs, 
carne și sânge de focă, mâncări nu prea gustóse pentru noi, dar 
escelent pentru dânșii.

Timpul trecea. Sórele escria arcuri din ce în ce mai mici 
pre orizontul rece, până când la 15 Octobre dispăru pentru a nu sé 
mai reîntorce un timp îndelungat, tjilele se întunecau repede, se 
începu a treia nópte polară, Vieța era monotonă preste măsură. 
Deminâța ferbeau și dejunau, apoi urma un somn, după care făceau 
ceva mișcare afară, veneau ér în dérépt și mâncau. Nansen își scriea 
cjiuariul, apoi ér durmea și așa mergea o <ji după alta.

1 Ianuar 1896 i salută cu o temperatură de — 41’5° C., o 
récéla dintre cele mai mari câte au suferit până acum. A trăi o 
viâță așa monotonă, în un frig așa colosal nu era ceva plăcut, 
cu atât mai vértos că nu se puteau curați nici pre ei, nici veș
mintele lor, cari erau pline de grăsime de focă și urs. Au probat 
a-le stórce, a-le ferbe dar tote în zădar, mai rădeau de pre ele 

grăsimea din când în când cu cuțitele. Per și barbă erau ca la 
omenii cei sălbatici, le-au fost lăsat anume se crescă, căci țineau 
căldură. începură apoi a se cugetă la continuarea călei și ajun
seră la resoluțiunea, că veșmintele lor sunt în o stare deplorabilă. 
Se apucară deci a-și fabrică haine din piei de urs precum și un 
sac de dormit în care încăpeau ambii lângă olaltă- își curățiră 
armele, le unseră cu vaselin și oleu și constatară cu mare mulță- 
mită că mai au âncă 100 patrone cu plumb și 110 cu șiret.

Marți la 19 Mai în fine erau gata de plecare. Săniile stăteau 
încărcate gata. După-ce au luat câte o fotografia după interiorul 
și esterioriul colibei lor au lăsat în ea următoriul document:

Marți 19 Mai 1896.
La 22 Septembre 1893 ne-atn înghiățat la o lăț. nord, 

de circa 78° 431 spre nord dela Rotelnyj. In decursul anului 
următor am fost mânați (cu ghiată cu tot) după-cum am fost 
calculat spre nord-vest. Iohansen și eu la 14 Martie 1895 am 
părăsit »Frams-ul la o lățime nordică de 84° 41 și 102° lungime 
ostică spre a străbate în nord. Comanda preste restul expe- 
dițiunei fu predată lui Sverdrup. Spre nord nu am dat de 
uscat. La 6 April 1895 furăm nevoițî a reîntorce dela o 
lăț. nord- circa 86° 141 și aprope 95° lung. vest, fiind ghiața 
inpasabilă. Ne-am luat cursul spre Cap Fligely fiind-că 
înse orologele ni-sau oprit, nu puturăm măsura acurat lungimea 
și la 6 August 1895 am sosit la patru insule acoperite cu 
gletserî, spre nord dela acest lanț de insule la o lăț. nord, 
de circa 81° 30l și circa 7° ost. dela acest loc. Sosirăm la 
acest loc la 26 August 1895 și aflarăm de mai cu siguranță 
a ierna aicea. Am trăit cu carne de urs, aqlî am pornit spre 
sud de-a-lungul țărmului cu propusul de a ajunge pre calea 
cea mai scurtă Ia Spitzberge. Presupunem că ne aflăm pre 
Gillisland.

Fridtjof Nansen, m. p.
Acest raport fu așecjat în un tub de aramă și cu un drot 

fu acățat de grinda coperișului în coliba lor, apoi își luară adio 
dela dînsa și la 7 ore sera porniră la drum spre sud.

După o cale de patru <)ile au ajuns la un cap, care consta 
din stîlpi forte curioși de basalt pre care-1 botezară „Burg“. La 
finea lunei lui Mai începură a întâlni ici colea urme de animale; ajun
gând la o insulă aflară coje de ouă de gâscă și mai multe urme 
de gâsce, din care causă insula fu botezată cu numele „Insula 
gâscelor'1. In 3 Iunie li-se apropia proviantul cătră sfirșît și nu 
vedeau nici urși precum au fost sperat. Fiind neua aspră, înghiă- 
țată și netedă, legară săniile de olaltă și punând o vintrea își ușu
rară mersul forte mult, așa că mai nu trebuia se tragă la sânii. 
O împrejurare înse nu-i lăsa în pace, spre sud încă nu zăriau 
nici urmă de păment, au ajuns înse la un loc mai estins unde lun
triră veseli cu caiacele lor. Astfeliu își continuară calea când pe 
apă când pe ghiață, er noptea își ridicau cortul și durmeau liniștiți.

La 17 Iunie se întimplă ceva neașteptat. Nansen se sculă și 
se apucă de a pregăti dejunul, după-ce puse carnea la foc se sui 
pre un pisc spre a privi în jur până va ferbe mâncarea. Stând 
și privind de acolo în jur de-odată i-se păru că aude lătratul unui 
câne (II 330). Nu era înse sigur, căci nenumerate paseri ce erau 
pe acolo făceau sgomot mare. Câteva momente mai târcjiu înse 
er au<)i și atunci chiemă și pe Iohansen acolo, spuindu-i că el 
aude lătrat de câne. Nu creqlu, dar aucji și el și se convinsă, deși 
nu-i venea a crede. Nansen dejună repede, se îmbrăcă și luă la 
mână pușca și telescopul și se sui de nou pe pisc spre a cercă 
o cale în direcțiunea unde a au<)it lătratul. Nu făcu multă cale când 
vecju urmele unui animal, cari pentru o vulpe erau prea mari, pentru 
un lup’prea mici. Mergând mereu înainte erăși au<Ji lătratul, de astă- 
dată înse mai chiar și cum păși el dus pe gânduri de-odată au<)i stri
gătul unui om, strigătul unei voce străină, prima de trei ani de qiile 
și vecju o ființă negră coborînd de pe cdsta unui del. Era un câne urmat 
de o altă ființă și aceea era un om. (II 330.) „Cine putea se fie 
— scrie Nansen în qliuariul seu. Era Iackson sau unul dintre soții 
lui, ori doră vre’un compatriot? Repede ne apropiarăm de olaltă, 
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eu îmî ridicai pălăria, el asemenea. II autóul vorbind cu cânele și 
ascultai: vorbea englezesce, și după ce mé apropiai de el, îmi 
părea a recundsce în el pre Iackson pre care l’am fost vecjut odată.

„Imi rădicai pălăria, ne dădurăm mânile cu un sincer „Cum 
te afli?“ De-asupra nostră un coperiș de negură, carea jur împrejur 
eschidea lumea, la piciórele nóstre ghiața grunzurosă și la spate 
o zare de păment, tóté ghiață, gletser și negură. Ici un european 
civilisat cu cisme de gumi, toaletă elegantă de stofă englesă de lână, 
ras, frisat, spălat și parfumat, ceea-ce simțul ager al sălbatecului 
observă îndată, colea sălbaticul, îmbrăcat cu sdrențe grele, murdar 
de oleu și funingine, cu per lung și nepepténat, cu barbă încâlcită, 
negru de fum, cu o față în carea era imposibil a recunósce co- 
lórea originală blondă acoperită fiind de o crustă grosă de grăsime 
și funingine“. — „Nici un om nu ar fi putut bănui că cine este 
străinul și de unde vine.

Iackson: „Mă bucur forte, că te ved“.
„Mulțămesc, eu asemenea“.
„Ai aici dór o corabie?“
„Nu, corabia mea nu e aici“.
„Câți sunteți?“
„Am numai un soț colo la țărm“.
Vorbind mergeam mai departe. De-odată se opresce englesul 

și-l întrebă:
— Nu ești dta Nansen?
— Da, eu suml
— By Iowe, mă bucur nespus că te ved.
Urmară apoi întrebări că de unde vine și englesul i gratula la 

succesul obținut, apoi îl invită se vină la densul, căci dispune de 
loc din ajuns. Apropiindu-se de baraca lui Iackson întâlniră și 
alțî membrii aparținători lui, cari cu toții îl salutară și-l primiră 
cu multă bucurie și auflénd că a ajuns la 86° 151 lăț. nord. îl 
salutară cu un hurah puternic, Iackson trimise apoi omenii sei 
după Iohansen și-1 aduseră cu caiace cu tot în triumf.

„Un simț rar mă cuprinse — cjice Nansen (II 338) — când 
mă așezai pe un scaun comod în acesta împrejurime neobicinuită. 
Cu o lovitură îmi șterse sórtea variabilă, totă responsabilitatea și 
tóté cugetele grele ce mă mistuiau. Aici în mijlocul ghieței, mă 
aflam în un port sigur și cele mai ferbinți dorințe alor trei ani de 
cjile fură adormite de zarea aurie a cailei. Dătorința mea era în
deplinită, misiunea mea finită; acum mă puteam odichni, odichni 
și aștepta“.

Primi apoi epistole din Norvegia, apoi se puseră la prânc) 
servindu-se pâne, lapte, unt, zăchar, cafea, mâncări, cari nu au 
gustat de un an de cjile. Se spălară, curățiră și îmbrăcară în alte 
haine de lână, moi și căldurose.

Acum mai aveau o dorință, că corabia pre carea o aștepta 
Jackson, se vină mai curénd. Comparând mersul orológelor lor 
cu a lui Jackson și revidând calculările, să convinseră, că nu au 
fost departe de adevăr, erórea fu o diferință de 26 minute, adecă 
în calculațiunî de 6 O/’, dar Jackson încă se convinsă din datele 
lui Nansen, că pămentul Francisc-losif, despre care se credea a fi 
un teritoriu compact, constă din mai multe insule, cari nu au nici o legă" 
tură între ele. Duminecă, la 26 Iulie sosi în fine corabia »Windward« ca
rea fu pentru ei o bucurie nespusă și la 7 August favoriți de vént por
niră cu vaporul deplin cătră sud, cMră casdl Era un simț de fe
ricire nespusă, a se vedea ér pre mare azurie, a se preumbla pe 
bord apropiindu-se <Ji de <ji de patria lor iubită.

Sosind la Vardö lucrul prim le fa a grăbi la oficiul telegrafic 
și a trimite soției sale, regelui, guvernului norvegian scire despre 
sosirea lui înderept, cetatea ajunse în revoluțiune formală auqlind 
că doi membrii din espediție au sosit înderăpt. Strada în carea 
era hotelul unde se adăpostiseră, era îndesuită de lume, ér casele 
împodobite cu stindardele naționale. Apoi urmară telegrame după 
telegrame, felicitări după felicitări. La 9 Aug. se urcară pe iacli- 
tul »Ottavia« al amicului seu Sir George Baden Powell, împreună 
cu soția sa, carea sosisă înaintea lui. In 20 August până’n <jiuă 
un om întră și voi cu tot prețul se vorbescă cu Nansen, deși nu 

era sculat. Primindu-1 le spusă, că e șeful oficiului telegrafic, că 
are o depeșă pre carea o crede de interes mare, din care causă 
află de bine a veni el cu ea. Depeșa sună astfeliu:

Fridtjof Nansen.
»Fram« a sosit aqii în stare bună. La bord tóté se află
bine. Pornesc momentan la Tromsö. Bun sositul în patrie.

Otto Sverdrup.
In fine sé împlini și ultima lui dorință, Fram încă sosi în 

pace. Acum era deplin liniștit, a doua <ji intrară în portul dela 
Tromsö unde stetea »Fram« tare și lat și negrit de vremuri.

A descrie bucuriile revederei consoților este imposibil. In 
scurt porniră de nou cu trei corăbii dintre cari în mijloc plutea 
»Fram« cătră sud.

»Ghiața — cjice Nansen (11 382) — și nopțile lungi de ernă 
cu tóté nécasurile lor îmi păreau numai un vis din o altă lume: 
un vis, care a fost și a trecut. Dar ce valóre ar avea vieța fără 
visurile sale«?

In urmă descrie călătoria »Fram«-ului dela 14 Martie 1895 
până la 20 August 1896, adecă de când fu părăsită de Nansen, 
descrierea o face căpitanul Otto Sverdrup și estrag pre scurt 
urmatórele.

După-ce Dr. Nansen și Johansen au plecat, cei rămași îșî 
împărțiră mai acomodat quartirele petrecând o viăță asemenea 
celei descrise în partea primă a acestui articlu și fiind împinși 
de curentul ghiaței mai departe. Ecă resultatul observărilor făcute:

22 Iunie 84°32' lăț. nord. 80°58' lung
27 „ 84°44' „ J J 79°35' fi

5 Iulie 84°48' „ Í f 75°3Z >>

12 „ 84°41' „ 76°20' ff

22 „ 84°36' „ 9> 72°56' f »

31 .. 84°27' „ 76°10' M

8 August 84°38z „ 77°36z 99

25 „ 84°17' „ > » 79°2Z fi

2 Sept. 84°47z „ ,, 77°17z • •

6 84°43z „ ) > 79°52z >>

22 .. 85°2Z „ ** 82°5Z > 1

9 Oct. 85°4Z „ 79°30z > J

25 „ 85°46' „ »1 73°25z H

8 Nov. 85°41' „ n 65°2Z >f

25 „ 85°47'5' „ 62°56z J >

1 Dec. 85°28' „ >r 58°45z H

21 „ 85°15' „ 47°56z
9 Ian. 96 84°57' „ 41°41' ! >

Aceste date sunt de mare valóre, asemenea de mare interes
este temperatura observată în regiunile polari, ecă și în acest 
respect câteva date:

La 18 Septembre 1895 fù 12-5° C.
„ 26 D 24°
,, 19 Octobre if „ 30° „
,, 5 Novembre ff „ 32-2° „
„ 22 n „ 43.6° „
,, 31 Decembre „ 44'6° ..
,, 1 Ianuarie 1896 „ 43° „
>> 5 „ ÍJ „ 46° „
„ 15 »> „ 52° „

Acesta fu cjiua cea mai rece, de aici încolo începe a se
muia. 0 temperatură pre cum putem observa nu prea învitătdre
și nu prea ușor de suportat.

In luna lui Maiu se apucară a curăți corabia și se’n cercară 
în mai multe renduri a o elibera de panțera de ghiață în carea 
stetea, ceea-ce folosind mine de dinamită, le și succese. In 13 
Iunie făcură prima încercare a porni cu corabia înainte, însă nu
mai cu dece cjile mai târcjiu le succede a începe drumul cătră 
casă, ceea-ce mergea încă și în August forte încet și anevoie. 
In 13 August în fine scăpară de ghiață și pluteau voioși pre ma
rea lină și după 1041 qlile atunci vetjura pentru prima oră păment, 
er la 20 August sosesc norocoși la Kvenangar Fjord nu departe 
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de Skjarvo, unde alergând (Sverdrup) la oficiul telegrafic află, spre 
bucuria lui, că Nansen și Johansen au sosit și că se află în Ham- 
merfest. Numai decât depeșă lui Nansen — depeșa o cunoscem 
— și-și continuă calea cătră Tromso unde se întâlni cu Nansen 
și Johansen, despărțiți fiind 17 luni.

** *

*) Despre uriași avem mai multe legende pdte se vor publica în anul viitor în »Revista Ilustrată’, ori alt undeva.

Care este resultatul espedițiunii polare norvegiane? ■ acesta 
ne espune Nansen pre ultimele pagini ale opului seu (II 485—492). 
Acesta îmi va servi drept încheierea articlului de față, reprodu
când în mare parte textul opului, fiind acesta de o valore scien- 
tifică însemnată.

S au constatat următorele resultate dovedite prin observări 
și mSsurărî.

1. Că marea în nemijlocita apropriere a polului, în carea 
după părerea lui Nansen este și polul însuși, este un basen afund 
(pag. 485), er nu o mare neafundă, presărată cu insule pre cum 
se credea mai de mult. Estensiunea acesteia este și în direcțiunea 
nordică mare. Că nu se pote afla uscat în aceste ținuturi dove- 
desce și împrejurarea, că nesce cantități așa teribile de ghiață tre- 
bue se ai^ă o mare mult mai estinsă acolo de unde vin, decât 
aceea, prin carea i purta, (i mâna) pre ei. El e de părerea, că 
numerosele insule trebue se aibă continuare cătră nord de partea 
de dincolo a polului.

2. Din cursul corăbiei »Eram« este dovedit, că massa imensă 
de ghiață nu stă, ci cum creflusă Nansen este supusă unei miș

care continuă și încă în direcțiunea dela o parte a basenului po
lar preste regiunile polare cătră oceanul atlantic, deci acolo, unde 
credeau că este o câmpie nefinită de ghiață stabilă nemișcătdre, 
carea ar acoperi punctul nordic al pământului ca o mantea de 
ghiață: aflăm o ghiață supusă unei mișcări continuă. Puterea ca
rea mână ghiața, este în mare parte ventul, care mână ghiața în 
direcțiunea în carea a fost mânată și »Eram«. Din mai multe 
cercetări s’a staverit, că sub ghiață se află un curent de apă, care 
însă are aceași direcțiune.

3. Cercetările hidrografice au avut resultate interesante: s’a 
dovedit, că sub stratul superior, rece, al mărei din basenul polar 
este de 1‘5° C.; apa basenului polar s’a dovedit mai sărată 
ca și cum se credea, probabil acesta sare este dusă de curentele 
mai calde a oceanului atlantic, a riului golfic, cari străbat pe sub 
păturile mai reci și prin urmare mai ușore a apei. Apa e mai 
caldă la o afundime de 4- -500 m. De aici începe a scădea și 
lângă fund er cresce, deși numai puțintel.

încă sunt multe de scrutat, este mult de calculat pre basa 
observărilor făcute cu ocasiunea acestei expedițiune, cari însă pre
tind lucru mult și căror o nouă expedițiune ar fi de mare valore.

Cred a fi făcut un lucru folositor, răportând decursul călă
toriei acestui mare bărbat și publicului cetitor al acestei reviste, 
comunicând datele cursului și temperaturei, ca cei interesați se 
le pdtă întrebuința.

loan Nițu Pop.

T(endez-vous.

Cum s'aventîi blândiprre 
Filomele ’n crâng
Și la murmur de isvdre 
Tainice se plâng!...

Lin străluce ’n vil de nopte 
Luna pe livezi; —
Suflete, ce-asculți la șopte 
Și cu dor oftezi?...

A. curend iubita vine
Dornic suriȘend,
Și-om uita de dulci suspine
In amor curend. jfllvescu.

3Ț «ws

Ce sé oareclezxi despre wriașsU*)

Uriași se numesc atari indivicji, cari prin mărimea corpului 
întrec pre omenii de astăcji.

Naturaliștii afirmă, că Moisi ar fi scris, că urieșiî s’ar fi năs
cut din împreunarea ângerilor cu fetele omenilor.

Inse fiind că atari relațiuni între ângeri și femei afară de 
mituri și povesti nu vin înainte nicăirî, acesta afirmațiune e ne
fundată.

Este adevărat, că în sânta scriptură în multe locuri se face 
amintire despre urieși, originea lor înse nu se determină mai de 
aprope nicăirî.

Originea urieșilor se deduce din mitologia vechiă.
Este de creflut, că omenii din vechime, fiind-că natura lor 

n’a fost așa stricată prin năcazurile vieței, au fost cu mult mai 
robust!, de unde o consecuință naturală, că din împreunarea unor 
asemeni omeni s au născut erăși asemeni și de multe ori și mai 
puternici omeni ca cei de astăfli.

Așa aflăm din timp în timp indivizi de o mărime estraor- 
dinară, cari vin sub nume de urieși.

Esistința urieșilor nu o combate nici sânta scriptură și nici 
istoria poporelor, ba din contră mai mulți scrietorî vechi scriu 
despre urieși, ba încă unii afirmă, că au vecjut și schelete de ale 
acelora.

Moise (în Deut- III, 11) scrie, că patul de fer alui Og-regele 
Basanului a avut o lungime de 131 .2 urme și o lățime de 6 urme.

In cartea primă a regilor israeliteni (XVII, 4) se citesce, că 
Goliath, conducătorul Filistenilor a fost de 10 urme de lung.

După mărturisirea clasicului plutarcli scheletul lui Ant cel 
mare, pre care l a aflat Sertoriu a avut o lungime de 100 de urme.

Pliniu (Jice, că de o mărime estraordinariă au fost cele 46 
de schelete, cari s’au descoperit cu ocasiunea cutremurului de 
păment din insula Creta și cele 33 schelete, pre cari, după măr
turisirea lui Solin, le-au vetjut Metell es Luciu Flacc.

Scheletul lui Teutoboch, regele Teutonilor, a fost de 20 de 
urme. - -

Dintele, pre care l a vecjut sântul Augustin în Utica a fost

I. P. R.
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așa de mare, încât 100 de dinți de om din timpul de față abia 
ar fi ajuns mărimea aceluia.

Tot asemene scrie Pliniu, că de o mărime estraordinariă a 
fost și Newiu Polio și sub domnia împeratului roman Claudiu 
un așa numit Gabbarim. Astăzi atari cașuri nu vin înainte de
cât în America sudică așa numițiî Geants-Patagons1).

*) Pe împeratul Germaniei l’a însoțit în călătoria sa din Palestina un soldat 
de al sfiu, uriaș față de ceialalțL Red. Rev. II.

2) In poveștile nâstre occur ca flămânzilă și setilă. Red- Rev. II.
3) Smei sunt alții: Strâmbă lemne, Sfarmă piatră, Scutură munți

etc. au fost uriași. Red. Rev. II. *) Acest mit e general în Ardeal. Red. Rev. 11.

Așadară credința poporului despre esistința uriesilor, deși în 
parte, totuși are ceva bază.

Mult se vorbesce însă despre urieșî în miturile și poveștile 
tuturor poporelor atât acelor vechi cât și acelor mai noue.

In mitologia indiană ni se presintă urieșii în lupta cu c,leiî 
și au fost învinși prin fulger.

Judeii povestesc despre Nephilim — titani puternici — cari 
s’ar fi născut din împreunarea fiilor lui Elochim cu fiicele omenilor.

La Greci aflăm pe puternicii Giganți, Titani, Ciclopi, ase
mene în luptă cu fleii, cari guverneză și susțin lumea.

încă și Finii, Slavii și Celții au povesti despre uriași.
In mitologia germână aflăm pe Ymir, care să se fi născut 

din ferul curgăcios a caosului și pe care l’au omorît mai târziu 
cjeii Odin, Vili, Ve și din corpul lui au făcut lumea și anume din 
sângele lui au făcut marea și apele, din carnea lui pămentul, din 
osele lui delurile, din crerii lui ceriul, din fruntea lui norii și din 
perul lui arborii.

Mitologia germână cjice mai departe, că și diluviul sa pro
dus prin un sîngur uriaș numit Bergelmir, ai cărui următori se 
numesc Ioti, dintre cari unii vin înainte sub nume de mâncăciosi, 
alții sub nume de setoși2).

La Români înse mai tote poveștile, de cari au fbrte multe, 
au de eroi pe uriași, cari vin înainte și sub nume de smei3).

O versiune spune, că în Ardeal și Ungaria au fost 2 surori 
de uriași și când cea din Ardeal avea lipsă de ceva, atunci mer

gea la soru-ra în Ungaria ca și cum mergem noi în vecini, fiind
că despre aceste se crede, că așa au fost de mari, încât ele în 
drumul lor călcau din dél în dél.

La comuna Salva, districtul Naséudului se află și acum o- 
parte de hotar, care se chiamă »la urma urieșului*  și anume se 
cjice, că având odată a merge uriașa din Ardeal la soru-sa în 
Ungaria, și-a luat drumul pre la Salva, unde călcând pre o stâncă 
i-s’a cufundat piciorul în ea și după urma acésta, despre care 
spun că și ații se cunósce, s'a numit și partea acea de hotar.

Alta versiune este, că în Bucovina se afla o familiă de uri- 
eșî. O fată din acéstá familiă veni odată în preumblare până în 
valea Bârgăului în Ardeal. Aci dete preste un om, care cu un 
plug cu 6 boi își ara agrul seu.

Fata mirându-se de aceste ființe le luă în șurț și ducându-le 
acasă în Bucovina întrebă pre tatăl seu, că ce sunt aceste. Tată- 
seu i țlise sé le ducă de unde le-a adus, că ușa fel de omeni 
vor urma după dânșii1).

Despre mărimea urieșilor mai este vorbă la poporul român,, 
că când ședea un urieș pre vârful muntelui, atunci piciórele-i 
ajungea în vale.

In poveștile Românilor aflăm pre urieșii Strâmbă lemne, 
Sfarmă pétrá, Chiorul ce cu o clipire de ochiu vedea íntrégá lu
mea etc.

Afară de aceea multe păduri, lacuri, déluri se cjice că ar fi 
făcute de urieșî.

Poveștile spun, că urieșii ar fi avut comori multe, pre cari 
la pustiirea lor le ar fi îngropat în pământ, și că aceste comori 
la sârbătorî mari ar arde cu o flacără albastră.

Spun mai departe că urieșii și-au ascuns comorile în con- 
țelegere cu dracul și că acesta le păzesce și acum și pre cei ce 
îndrăsnesc a le săpa i schilăvesce, i amuțesce.

Multe se mai vorbesc despre uriași în poveștile tuturor po- 
pórelor, dar tóté sunt numai o credință deșartă, care provine din 
deosebitele concepte despre dumnezeire născocite încă mai din 
timpul pagânătăței. G. C.

paiața de Zigan.
(Ț)upă /daria Crgest. Cu ilustrafiuge pe pag. 231.)

Gâsce grase mari și mici 

Pasc pe mal, o turmă 

Și băiata de figan 

Vine-ncet în urmă.

Și ea plânge hu, hu, Tiu!

Tremură și plânge, 

Gâscele mai cdtră mal 

La un loc le stringe!

Hu, hu, hu! Cu dou'&^ecî 
A venit de acasă,

Er acum o gâscă nu-i, 

Gâscă cea mai grasă.

„De ce plângi?“ întrebă blând 

Domnul la plimbare.

„Mi-arn pierdut o gâscă, hu

Gâscă cea mai mare.“

-Aș, nu plânge. Eu te iert“ 

Dar tot plânge fata ;

Păi, Me ierți! Dar ce folos, 

Că mS bate tata?

„Pentru ce?“ — „Că dor a fost 

Cea cu pene sure,

Mi-a $is tata se n'o pierd!

Că el vrea s’o . . . fure!
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Câteva
Florile-s dalbe.

I’an scolă-te domnul bun
Florile-s d’albe*)

Și scolă și feții tei,
Fetii porți se ne deschidă
Fetele făclii s'aprindă, 
Jupănese mese întindă 
Că vă vin junii buni, 
Junii buni colindători 
Feciorii bătrânilor 
Și cTa vecinilor 
Și cu ai noștî cu a tuturora 
Dohol (?) Domne cum ne vin, 
De frumos de cuvios 
Din ce vin așa frumos . . . 
C’ăi drag domnul cu d’enșire 
Bine-i domnu ’mpodobit 
Și într’un vestment mohorit, 
Pela pol*  colorit 
Sus la sin e mărgărit. 
Jur pe jur de mânicele 
Locu-i stele mărunțele 
Dar întrun de umerei 
Saltă doi luceferei.
Da din spate și din piept, 
Duce luna cu lumina 
Și sorele cu radele.
In mina stângă-i crucea sfântă 
In mâna dreptă o găletă, 
Da-n găletă-i busuioc 
Busuioc și trandafir, 
Trandafir și mer roșu 
Busuiocu fetelor,
Trandafir nevestelor 
Mer roșu al junilor. 
Duce 'n polă bogătate 
Sus la sin e sănătate 
Da de-a brâu e spic de grâu, 
Spic de grâu creștinilor 
Și crucea bătrânilor 
Bogătate în cesta casă, 
Cesta casă 'n cestă masă. 
Sănătate tuturora- 
Și te gazdă veselesce 
C’o închinăm de sănătate!

Florile-s d’albe!

Junelui junelaș.

Da sară te-ai lăudat;
Junelui junelaș*)  

Dimineț’ai mânecat, 
Pună**)  ’n grajdiu ferecat 
Scote murgul d’înșelat 
înșelat bine gătat 
Și pe murg se d’aruncă. 
Sus la munți că se înălță. 
De dă în urma leului,

Rândurile cu *)  viu repețite după fie- 
care vers.

**) Tună; — întră.

Găsi leul adormit
Sub un spin mândru ’nflorit. 
Multe legi pe leu punea 
Săgeta-l’o ori pușca-l’o ? . . . 
Murgul din greu strănută, 
Leu în talpă se sculă 
Leul din graiu îi grăia:

Nu grăbi spre mortea mea 
Până mâne duminecă 
Atunci vin-o de me legă 
De me legă în curea negră 
Și me coboră jos la țeră, 
De fă fală fetelor
In butul nevestelor . . . 
Câți pe june că’l vedea, 
Toți pe june îl fericea: 
Ferice de maica sa 
Că ce june și-o băiat 
Că duce leul legat 
Legat și nevătămat 
Numai c’o curea legat 
Și te N . . . veselesce 
C’o închinăm cu sănătate.

Fecioriță d’ocheșiță.

Fecioriță d’ocheșiță
Dar la N ... îs ochii negri

Fecioriță d’ocheșiță*)
Dimineță se sculă 
Și cănuța și o luă, 
Curse tare în fugă mare 
Prin grădină la fântână.
Când fu ’n fundu grădinii, 
La potecul fântânii 
Cu trei juni ea se ’ntălni: 
Unu-i luă cănuta, 
Unu-i luă cununa, 
Unu-i luă inelul, 
Pe cel ce-i luă cănuța 
Așa reu mi-1 blăstăma 
»Se se iee cu densa 
Cu densa cu domna sa-«
Pe cel ce-i luă inelul 
Așa reu mi-1 blăstăma: 
»Credința-s’ar cu densa 
Cu densa cu domna sa.« 
Pe cel ce-i luă cununa 
Așa reu mi-1 blăstăma: 
»Cunune-se cu densa 
Cu densa cu domna sa.« 
Și te N . . . veselesce 
C’o închinăm cu sănătate*)

Colinda acesta se aude și 
prin Reteag, însă cu unele schim
bări cum urmeză :

bata gazdii-i fată bună
Florile d’albe

Dimineță s a sculat 
Și pe obraz s’a spălat 
Tot pe obraz cu vinars 
Și pe mânurî cu vin bun,.

Cofe-n mână a luat 
Și la riu a alergat, 
Riul l’a aflat înghețat 
De ficiori încungiurat; 
Printre ficiori s’a țipat 
Apă-n cofe și-a luat. 
D’un vonic mi s’a țipat 
Și apa i-o a versat, 
Alt voinic mi s’a țipat 
Inelul i l’apucat; 
Și-al treilea voinic s’a țipat 
Cununa i-o a luat. 
Fa tare s’a supărat 
Și din graiu ia blestămat: 
»Cine mi-a versat apa 
Ingheția-u-ar ca densa; 
Cine mi-a luat inelu 
Ruginiuar ca și el; 
Cine mi-a luat cununa, 
Cununas’ar cu densa, 
Cu densa, cu domna sa!

1. P. R.

Sub cetate.

Sub cetate ’n cea livedă 
Jocă un june calul bine, 
Dar nu-1 jocă cum se jocă, 
Că-1 înalță sus la sore 
Sus la sore când răsare 
Și-l însuce după lună 
După lună când îi plină. 
Bine fu june gătat 
Cu o haină de granat, 
Cu trei pene n cumănac. 
Tot în aur și ’n argint 
Și într’un mărgăritariu . . . 
LI din gând așa gândea 
Că nime în lume nu se’l vadă; 
Dar fiindu-1 vădendu-1 
O d albă împerătesă, 
Pe o dalbă de ferestră: 
Cursă-n casă spusă-n masă 
La ’nălțatul împărat: 
»O nălțate împărate 
Lucru mândru ce veduiu 
Su cetate în cea livedă 
Dintr’un d alb de junișan!« 
Dar nălțatul de împărat, 
lună ’n grajdiul ferecat, 
Scosă murgul înșelat, 
De nșelat bine gătat 
Și pe murg se d’aruncă 
Și la june se dusă: 
»Bun jocu, june bun!«

- »Mulțam ție împărate 
Dacă-i bun hai se 1 jucăm.« 
Da nălțatul d’împerat
El din graiu așa grăia: 
»Că n’am venit să jucăm 
Ci-am venit cai se schimbăm«.

- »Ba eu calul n’oiu schimba
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Al teu e calul mai mare 
Șede bine la domn mare, 
Dar al meu e calul mic 
Șede bine la voinic.« 
»Haida haine se schimbăm!« 
— »Ba eu haine n'oiu schimba 
Ca a tale-s haine mari 
Și șed bine la domni mari 
Ale mele îs haine mici 
Și șed bine la voinici«.
»Haida arme se schimbăm!« 
—»Ba eu arme n'oiu schimba, 
Că a tale-s arme mari 
Și șed bine la domni mari, 
Dar a mele-s arme mici 
Și șed bine la voinici.« 
»Ifaida pene se schimbăm!

-»Ba eu pene n’oiu schimba 
Că atale-s pene mari 
Și șed bine la domni mari« 
Și te N . . . vesel esce 
C’o închinăm de sănătate.

El s’o lăudat.

El s’o lăudat
Arcul de o ’ncordat;
Cine s’o afla 
Plasele se-i frengă 
Cordile se-i rumpă ?
Și el s’au aflat
N . . . bun bărbat 
Că el că și-o supt 
Țiță în nouă ani 
Și s’o odichnit 
Și s’o d’intărit 
Mai alți nouă ani, 
La masă a ședut 
Vin roșu a beut 
Și s’o hodinit 
Și s’o întărit 
In alți nouă ani. 
La arc se ducea 
Cu d'arcu se ’ntălnea 
In brațe-1 strengea, 
Plasele-i frângea, 
Cordile i rumpea 
Și mi-1 arunca 
Peste nouă munți, 
Peste nouă câmpî 
Unde d’ar pica 
Erba ’npolinea 
Nimic n’o păscia 
Fără o ciutălină 
Mama cerbilor.

Fecioriță d’ocheșiță.

Fecioriță docheșiță
Ce mă ’ntrebați mari boeri, 
Că mi-s ochii d’auriți
Și sprincenele d’argințite 
Și er gene cu fir trase;
Că eu vouă spune-voiu, 
Tot în dalba dereptate, 
C’am trei frați, mari bogați 
Și părinți încornorați.

Un frate aur bate,
Un frate argint bate, 
Un frate înfăruiesce.
Și-am fostîncăși zăludă (curiosă) 
Și m’am dus de m’am uitat 
Tot la ingnea*)  frate meu 
Fratelui celui mai mare 
El frate, vedindu-mo 
Pe o mică zăbrăluică ferestuță) 
Trei schintei și-o schinteiat 
Togmai în ochi că m’o lovit 
D’aceia-s oclu auriți.

*) Se pâle deduce și dela „ignis“ 
și dela slavul „agnia“ • aci însemneză fo
cul din fiiurie.

Colo susu mai din sus.

Colo susu mai din sus 
Sub d’albul de răsărit.
Răsărit-o și-o crescut 
'Fot un măr cu d’un per;
Mărul cresce, împletesce . •
In trupina meiului
Și-n clombele perului 
Este un stol de turturele
Cu unghiele gălbiore, 
Aripile argințele
Ia din d’una de turturele . .
Din cest lac cu iezerac,
Cu rațoî de ieregoi 
De se scaldă Dumnedeu 
Dumnedeu cu soțul seu 
Și cu Petru cu Sân-Petru.
Ei din gând așa gândea 
Că nime ’n lume nu-i vedea 
Dar fiindu-i vădendu-i
Tot Crăciunu cel bătrân 
De departe și-i vedea,
Mai de-aprope îngenunchia, 
Ingenunchia și cuventa:

Bun joc domni din ceriu, 
Mulțam ție dai Crăciune, 
Dacă-i bun, hai se-1 jucăm.

Ție-ți sunt domne nchinat 
Că acum nu pot veni 
Că acasă ne-am întorce

Și-am fost încă și zăludă 
Și m’am dus de m’am uitat 
Tot la igneă fratelui meu. 
Fratelui celui mijlociu.
El frate vădutu-m’o 
Pe o mică zăbrăluică
Trei schintei și-o schinteiat 
In sprâncene m’o lovit 
D’ace-s sprincene d’argințite. 
Am fost mică și zăludă 
Și m’am dus de m’am uitat 
Tot la ignea fratelui, 
Fratelui celui mai mic, 
Pe o mică zăbrăluică.
El frate vedutu-mo
Trei schintei și-o schinteiat, 
Togina n gene m’a lovit, 
D’ace-s gene cu fir trase 
Și te N . . • veselesce 
C’o închinăm cu sănătate!

Că acasă am ospețî, 
Ospeții lui Crăciun, 
Lui Crăciun celui bătrân. 
Dac’ acasă nu voiu fi 
Nici nu mi or colinda, 
Nici casa, nici mesa, 
Nici grajdiu cu murgu 
Nici poiata cu boii, 
Dac’ acasă eu voiu fi, 
Bine ei m’or colinda" 
Și casa, și masa 
Și cu julu (?) cu d’arcul 
Și grajdiu cu murgu 
Și poiata cu boii. 
Bine ei m’or colinda 
Bine eu i-oiu dărui" 
C’un colac de grâu curat 
Cu spată de godinac*}  
C’o ferie de vin roșu 
De vin roșu strecurat 
Intr’un florin numărat, 
Numărat și cumpărat 
Și te gazdă veselesce 
C’o închinăm cu sânătate!

*) godin — masciir de un an.

Colea preste vale.

Colea preste vale 
La cea casă mare 
Este-mî, mai este 
O fică frumosă; 
Șoță n lume n’are. 
Ba ea că în lume are 
O radă de sâre. 
Și la ea venea 
Trei de trei laturi 
De pe trei vaduri 
De pe un vad venea 
Dalbui păcurariu 
De pe un vad venea 
Țifraș unguraș. 
De pe un vad venea 
Cocon de împărat. 
„No ficuța mea 
Care vei iubi? 
D’albuțî păcurariu ?

Ba eu n'oiu iubi, 
Că mie mi urîtă 
Săcata de lege, 
Sara dimineță 
Tot ca strungăreță 
Oi albe mulgând 
Mâneci ponosind, 
Rochia întinând. 
- No ficuța mea 
Doră vei iubi 
Țifraș unguraș ? 
—- Ba io n’oiu iubi. 
Mie mi urîtă 
Săcata de lege 
Sara dimineță 
Tot cu cupa-n mesă 
Și cu carne grasă. 
—- N6 ficuța mea, 
Doră vei iubi 
Cocon de împărat?
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— Ala-1 voiu iubi.
— No ficuța mea, 
Sus te-ai ridicat.
Ție-ți trebuesce 
Cu d’albu împerat 
Hinteu ferecat,
Și la împerătesă
Sutană de mătasă
La nouă cumnațî
Noue cai gătați
La noue cumnate
Noue înpetălate“ (? *)  
Și te veselesce 
N........față albă

*) O comună lângă Zlatna în munții apuseni ai Ardeiului. I. P. R.

Kniaz însemnezi principe, Slav de lege greco-orientalil.

2) Voievod însemnezi beliduce general și constă din: vojna -- resboiu $i 
dzow —- conduce tor. Voinic — ostaș.

3) Am pus anume notele dlui Lavinus după cum ni s’a comunicat, dând oca-
siune și altora se se ocupe cu astfel de teme. Red. Rev. II.

Că noi închinăm 
In dalba-ți sănătate.

*) pochilate - ... probode, învelitorî albe 
de cap pentru neveste și în genere pentru 
muieri măritate. I. P. Ii.

9
Colea jos, mai din jos
Jos în prudu mării,
Scrisu-i tare, un lucru mare . .
Scrisă-n dalba mănăstire 
Cu zăbrele în sus la stele, 
Cu altare cătră sore,

Cu ușile în jos spre mare. 
Slujba sântă cine-o cântă ? 
Cânt-o șepte popi de țeră 
Și cu noue diecei .... 
Și pe el că mi-1 ducea 
La zăbreaua cea mai mare, 
Cea mai mare despre mare. 
Uită în sus, uită în jos 
Uită spre mare în sus 
Vetjui dalba corabie 
Luminată înfăcliată
Da în virțiune. (?) apropiind, 
Da venind cât putând. 
Dar într’ensa cine vine, 
Vine domnul cestei case 
Cu d’alba de jupânesă, 
Cu lumini și cu prescuri 
Mai cu multe închinăciuni, 
Tot rugând pe Dumnezeu. 
Tot cu roda grâului 
Și cu fldrea mirului 
Și cu mana câmpului 
Dumnezeu ajută nouă!

10.
Și voi veniți feștelitji (?) 
Că io vouă spune-voiu, 
Tot în d’alba direptate, 
Că eu am fost de-a véna 
Pe cóstele Oltului, 
Pe pământul Turcului 
Și-am venat o ciutulină 
Ciutulină........plină..........
Murgu o dat jos spre vad, 
Ciuta odat făr’ de vad - 
Strigă fata giurgiuvéncií 
Din vérful Giurgiului: 
,,Nu-l credeți mari boieri 
Că nu-i pre cum spune el, 
Ci pre cum voiu spune eu, 
Că n’a fost a véna 
Ci a fost a peți 
Pe costele Oltului 
Pe pămentul Turcului 
La fetele Grecului 
Se pețescă o grecă albă 
Au pețit o frâncă negră 
D’acelea-i murgu d’asudat 
Penă albă rourată'1.

Observări.
Colindele estea se cântă la noi în sat*)  fleș-ce care pe alta 

melodiă în preséra de Crăciun din partea feciorilor în cor pela 
case și din presentele (colaci, carne de porc, bani) adunate pe calea 
asta, se aranjază la cutare casă un ospeț peste serbători. La os- 
pëÇul esta se învită tóté fetele din comună cu părinți cu tot și 
apoi se mai colindă fieș-ce care fată încă odată. Petrecerea asta 
ține până se gată tóté mâncările.

Eu mi-am notat colindele estea încă ca student gimnasial ! 
după cum le-am audit delà un moș și le dau publicității acum 
ca se nu se pârdă. Unele mi-se par a fi numai fragmente, altele 
incomplete, dar prin publicarea și asémânarea lor cu altele din 
alte ținuturi, ele s’ar pâté completa și ca material prețios pentru 
istoria și literatura nostră adunâ.

Elu îs de părere, că noi trebue se împărțim colindele nóstre 
în dóue soiuri: în românesci și în creștinesc!. Estea înșirate mai 
în sus de mine sunt românesci, cu deosebire delà cele creștinești 
făcute în timpul din urmă de cărturarii noștrii, a căror subiect e 
legenda despre nascerea lui Christos. Și estea se cântă la noi în 
sat dar din partea copiilor de școlă și sub auspiciele preoților.

Ca se putem înțelege înfățoșarea asta, noi odată pentru tot- ! 
déuna trebue se ne însemnăm că nu esistă, n’o esistat și nu va 
esistá nici un popor pe lumea asta fără cutare religia. Numai se 
nu confundăm religia cu forma ei, de pildă cea creștină, după 
cum fac unii. Religia e ceva vecinie dar formele ei sunt trecetóre. 
Religea trebue se o considereze și cei mai încârnați materialiști | 
de un ce ideal, de o poesie, de cu tare epopeiă grandiosa.

Acum noi Românii, de și sub alt nume, sau în legătură cu 
alți frați, am esistat și înainte de nascerea religiunei creștine 
și am avut pe atunci firesce și religiunea nostră națională cu totă 
pleida de dei dintre cari unii n’or pățit-o ca Traian împeratul cu 
columna sa din Roma, ci or rémas până în <)iua de açiï în fruntea 
filelor nóstre de séptëmânâ.

Nu sciu se fi încercat cineva se descrie Mythologia nostră, 
dar dacă se va întempla, atunci fără îndoélâ avem lipsă de adu
narea colindelor nóstre cele vechi. Atare material avem d. e. în 
unirea tjilelor de septemână, sérbátori precum sunt F'oriile și Ro- 
salile și o mulțime de credințe superstițiose, cari-s tot atâtea rë- 

mășița din credința sau religia nostră cea vechiă. Un studiu în 
privința asta ar fi de mare folos și eu îmî permit se recomând 
respectivului, — despre care presupun că mai întâiu trebue se cu- 
noscă datinile nostre, — studiul Methologiei greco-române, aceleia 
din Babylon și în fine chiar și cea indică ne-ar pute folosi. Ma
joritatea superstițiunilor nostre proste s’or născut în nord, sunt 
după cum arată numirile (boscone, vraciu, vrăjitoriu etc.) de ori
gine slavă și s’or introdus la noi de aceia Slavi, pre cari i-am ro- 
manisat noi și formeză o parte a nației românesci.

E forte posibil, că și la noi s’o întâmplat așa ceva, pre cum 
vedem din istoria în China, unde asta odată cucerită de Tatar!, 
eștia s’or făcut Chinezi, sau în Bulgaria, unde Bulgarii au fost 
slavisați de poporul cucerit de ei. Noi asemenea am fost odată 
cutropițî de Slavi, dar elementul românesc fiind dela natură mai 
isteț și deștept, pe urmă totuși a romanisat pe eștia pe toți. Semne 
de u natare progres, afară de numirile topografice slave sunt institu- 
țiunile de Kniazaturi') de prin părțile nostre, numirile de voevod 2), 
ciorobor dela cioroboc = patruunghiu, falangă militară și în fine 
tote documentele nostre cele vechi scrise în limba slavonă. Afară 
de aceea noi mai avem o mulțime de numiri duple slave și române 
d. e. praznic = serbătdre, feștanie = sfințire, obiceiu - datină, 
nevastă = femeiă, muiere, iezer -- lac, tău, din stau adecă apă 
stătută.

Superioritatea intelectuală a elementului român față de slavii 
noștri se vede și din datina ardelenilor când sub cuventul nărod 
(popor slav) înțeleg un nătărău, un prost, er cumcă majoritatea 
absolută a inteliginției nostre e brunetă încă un semn că Romanii 
cei cu ochii negri sunt superiori celora mai luminoși sau blonqli.

Pe terenul esta mai este mult de lucrat și de adunat, er 
scăderea cea mai mare a istoriografilor și gazetarilor noștri din 
Ardei constă din ignorarea totală, nu numai a limbei, dar și a li- 
teraturei slave adi, când Slavii se pregătesc togmai așa se smulgă 
puterea din mâna nemților, pre cum au făcut eștia odată cu Ro
manii cei vechi.

Laviniu 3).
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1.
Se preumblă Petrea n raiti 

Domnului nost*)  
Să-și afle vre-un nem de-alui, 
Nem de-alui nu ș’o aflat 
Făr pe dulce tatăl său, 
Petre, Petre fiul meu 
Fă-mi și mie loc în raiu. 
Loc în raiu, zeu tată n’ai, 
C ai fost mult birău domnesc, 
Cele oble le-ai strâmbat 
Cele strâmbe le-ai oblit.

NB. Rândurile cu * se repețesc după fie
care rend.

Se preumblă Petrea n raiti 
Să-și afle vre-un nem de-alui, 
Nem de-alui nu ș'o aflat 
Făr pe dulce maica sa, 
Petre, Petre fiul maicii 
Fă-mi și mie loc în raiu. 
Loc în raiu <)eu maică n’ai 
C ai fost mult făgădariță 
Glaja de plin nu o-ai dat 
Banii de plin i-ai luat.

Se preumblă Petrea n raiu 
Să-și afle vre-un nem de-alui 
Nem de-alui nu ș’o aflat 
Făr pe dulce soru-sa, 
Frate, frate dragul meu 
Fă-mi și mie loc în raiu. 
Loc ’n raiu <)eu soră n’ai 
Că, cât te-ai împrumutat 
împrumutul nu l’ai dat 
Făr dăsite dintre site.

Se preumblă Petrea ’n raiti 
Să-și vadă vre-un nem de-alui 
Nem de-alui nu ș’o văflut 
Făr’ pe dulce frate seu, 
Frate, frate, dragul meu, 
Fă-mî și mie loc în raiti. 
Loc în raiu tu frate ai 
Că ți-o fost casa lângă drum 
Pe flămânzi i-ai săturat 
Pe sătoși i-ai adăpat.

2.
Sus boieri nu mai dormiți

Domnului și al nostru domn**)  
Vremea-e să vă gătiți 
Casa să-o măturați 
Masa să-o încărcați;
Căci umblăm și colindăm 
Și pe domnul căutăm, 
Că s’a născut Domn prea bun 
In lăcașul lui Crăciun, 
S’a născut un domn frumos 
Numele lui e Christos;
Nu durmim de astă sară 
Ci ședem în priveghelă 
Din sara ajunului 
Până ’ntr’a Crăciunului 
Și așteptăm pe domnul sfânt 
Ca să vie pe păment. 
In sara lui moș-ajun 
Vin copii lui Crăciun 
Să cânte, să colindeze 
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Vieța lungă să ureze 
Tuturor ce sunt în casă, 
Și se veselesc la masă. 
Că, Christos le dede tote 
Vieță bună, sănătate.

3.
Mustră-mi se mustră

Domn bun și mai bun*)  
Trei domni mari se mustră 
Intâielea-I grâul, 
Al doilea i mirul, 
Și al treilea i vinul; 
Er grâul grăiesce 
Că eu sunt mai mare 
Că pe min’ me fac 
Colaci și prinose 
Și prescuri frumose;

Fir mirul grăesce: 
Că eu sunt mai mare, 
Că fără de mine 
Nui botez în lume;

Dar vinul grăesce: 
Că eu sunt mai mare 
Că pe min’ me beau, 
Toți craii și împărați 
Și omenii bogați.

4.
Sus Christos în prinzușele 

Domnului nost*)  
fot cu sfinți de cei mai sfinți 
Și cu îngeri mestecați 
Când la prânz când după prânz, 
Când la prînz că se punea 
Lor rea veste le venea 
C’o întrat și Iuda’n raiti, 
Rău raiul că l’a prădat 
Părăstas din liturgie 
Icona sântei Mărie 
Și șuștariul de botez 
Și scaunul de județ.
Grăind Isus Mesia
Dar voi sfinți de cei mai sfinți 
Care din voi viți afla 
Să vă bateți cu Iuda. 
Grăind Ioan sânt Ioan 
Nănașu lui D-cjeu

Valea Șieului spre sud delà Bistriță in Ardei.

Io m’oi bate și l oi bate 
Dă-mi Domne ce oi cere eu, 
Dă-mi tunul și fulgerul.
Tóté celea i le-o dat 
După Iuda s’o luat 
Tot tunând și fulgerând. 
Iuda reu s’o înspăimântat 
Oblu n mare s’o țipat, 
Nici acolo n’o scăpat 
L’o tunat l’o fulgerat 
Până ce s’o spânzurat, 
Tóté celea i-o luat 
Er în raiu le-o așecjat 
Raiul ér s’o luminat.

5.
Din ficioră s’o născut

Lilioră și al nost domn*)  
Domnul din ceriti pe pamént. 
Iuda iubitor de bani 
Și-au grăit cu alui dușmani 
Dați-mi treicjecï de arginți. 
Se vi’l dau să-l restigniți, 
Când arginții i-o pus jos 
Pe Christos din pomi l’o scos 
Sus la Golgofta l-o dus 
Delà Golgofta la Ana 
Delà Ana la Caiafa, 
Delà Caiaf la Pilat 
Și acolo l’o restignit, 
Pe cruce de brad l’o pus 
Cunună de spini i-o pus 
Cu rogoz verde l’o ncins 
Cu sulița l’o străpuns 
Sânge și apă i-o curs.
De milă și de bănat 
Sórele s’o ’ntunecat 
Luna ’n sânge s’o nbrăcat, 
Stelele de jumătate 
Că nu i vinovat de morte, 
Piatră la piatra a alergat 
Stânca ’n patru s’o crepat 
Munții s’o cutremurat.

6.
Colo ’n josul mai în jos 

Colindăm domne colinda*)  
Este o dalbă mănăstire
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Da n mănăstire cin’șede 
Dumnezeu cu sântu Petru 
Se luară se duseră
In mijlocul satului
La casa bogatului
Bună-i cina bogat mare?
Bună-i cina nu-i de voi
Că-i de bogațî mari ca noi.

Se luară se duseră
In marginea satului
La casa săracului.
Bună-i cina sărac mare
Bună-i cina puținea
Da-ți cu toți pe lângă ea.

Luatus’o dusu-s’o
Tot pe crâncul ceriului
Pe urmuța stelelor
Pân’ la ușa iadului;
Ian’ vecjî Petre ce-i vedea,
Văd casa bogatului
In mijlocul iadului
Arde n’ para focului.

Luatu-s’o dusu s’o
Pe urmuța stelelor
Și pe crâncul ceriului
Pân’ la ușa raiului —
Sui Petre, vețli cei vedea
— Ved casa săracului
In mijlocul raiului
Și îi plină de bunătăți
Pentru-că ne-ajuns la toți.

7.
In orașul Viflaim

f lorile dalbe.
Veniți boieri se videm
Că astăzi ni-s’a născut
Domnul cel făr’ de început,
Și astăcji ni-s’a umplut
Prorocia de demult,
Că se va nasce Cliristos
Mesia, cap luminos,

Din teciora Maria 
Din duchul sfînt zemislit. 
Trei crai dela răsărit 
La nchinare au venit 
Daruri scumpe aducend 
Si cătră Cliristos cântând : 
Culcă-te împărat ceresc 
In sălaș dobitocesc 
Te culcă pe fen uscat 
De îngeri încungiurat, 
Craii te vor lăuda 
Și mărire ți-or da 
Slava intru cei de sus 
Și pace pân’ la apus.

8.

A<ji e <ji prea lăudat
Lerui Domne *)  

Că, ingerii fac mare sfat 
Sfătuind dumnezeirea 
Ca se nu-și piardă zidirea, 
D-cjău dintr’un ceput 
Totă lumea o a făcut 
Pe Adam și pe Eva 
Și lor că le-a arătat 
Din pomul cari o mâncat. 
La acest’ casă este-o masă 
Da la mesă cine șede ? 
Șede Domnul Dumnezeu 
Cu Cliristos cu fiul seu. 
Tot închină cu-un păhar 
Și judecă pe Adam.

*) Sé se repeleze după fiecare vers.

Măi Adame prost Adame 
Slobozie 'n raiu ți-am dat 
Tu din toți pomiî-ai mâncat. 
Numai din pomu ’nflorit 
Să nu manei că escî oprit 
Adam din graiu a grăit: 
Io Domne n’aș fi mâncat 
Da Zeu Eva m’a ’ndemnat 
Și șerpele m’o 'nșelat.
Fireai șerpe afurisit

Unde te-or găsi adormit 
Să-ți fie capul sdrobit.

9.
Colo ’n sus în sus la munte

Lerui Domne*)
Sunt vre-o trei turme de oi
Cu vre-o trei păcurărei
Numa unu-i străinei
Și pe acela l-o mânat
Să bată oile în sat
El oile le-o abătut
Lui grea lege i o făcut 
Ori se-1 pusce ori se-1 taie.
Pe mine nu me pușcați
Făr’ căpuțul mi-1 luațî
Și pe mine me ’ngropațî
In strunguța oilor
In jocuțul meilor
Pe mine nu puneți lut
Nice lut nice pămănt:
Numai dragă gluga mea
Și me 'nvelițî cu ea,
Și drag fluerașul meu
Puneți-1 la capul meu
Când véntul va trăgăna
Fluerul meu m’a cânta,
Câte oi mândre bălăi
Tóté m'or cânta pe văi.
Câte oi mândre cornute
Tóté m’or cânta pe munte;
Câte oi mândre săine
Tóté m’or cânta pe mine.

Culese din gura poporului 
de:

(teodor jî Bogdan,

învețătoriu rom.

Sculați, sculați boeri mari
Florile d’albe*)  

Că ve vin colindători 
Noptea pe la cântătorî, 
Și nu ve vin nici c’un rău, 
Ci v’aduc pe D-Zeu 
Să vă mântue de rău, 
Un DumneZeu nou născut. 
In scutice învăscut, 
Sculați voi boeri plugari, 
Că pe cer s’a arătat, 
Un lucefer minunat, 
piua se întinerescă, 
Omenii să se ’nfrățescă, 
Cântă-n luncă păsărele, 
La ferestră rândunele, 
Noi ve Zicem se trăiți, 
Intru mulți ani fericiți, 
Și ca pomii se rodiți, 
Și ca ei se ’mbătreniți.

Din popor Ioan Negrescu.

Cele cu *)  vin repețîte după fiesce 
care rând.

2.

Dîr ce-i delu
Dîr ce-i d'albu ?

Viță verde de ieder *)
Ori de oi?
Ori de boi?
Ba Zeu ala, că-i de oi
Și Zeu ala nu-i de boi
Da la oi cine mergea?
Mergea-un frate și c’o soră:
Sora-n frunte dinainte,
Frate-n c<5dă dinapoi.
Dară sora-n graiu grăia:
— Haidem frate mai tare
Că ne-ajunge-un nor de ploe.
Da frate-s’o 'n graiu grăia:
— Soră, soră, draga mea
C’acela nu-i nor de ploe —
Că-s dragi pețitorii tăi
Vin la mine
Cer pe tine
Și cer mită lângă tine;

") Sé se repeleze după fiecare vers.
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Cele sute
De oi șute
Cele mii de miorele.
— Cade-se frate se-mi dai
C ai vendut berbeci
La greci
Și cârlani
La mocani.

d. G. Todică, stud. gimn.

Vine Crăciun cel betrân
Se le dee la boi ten,

Florile d’albe.
Află ieslea luminând,
Din pociumpi făclii arflend,
Din gradele laminele-
Cată-n florea fenului
Află un fiu nebotezat.
II luară și-l duseră
La apa lui Iordanu
Acolo l’o botezatu
Mândru nume i’o aflatu
Isus Hristos Domnul nostru.

Din Reteag

4.
Poruncit’a, poruncit,
Poruncit Sfânta Mărie
La toți sfinții ca se vie
La botez la D-fleu
Se boteze fiiul seu.
Da nănaș cine să fie ?
Da Iuon cu Sânt Iuon
Nănașu lui D-fleu.
Da din brâncă ce s’aducă?
Da o fașe de metasă
Și-un scutec de argințel
Și un păhar de aurel;
In fundu păharului
Scrisă-i florea grâului,
In torta păharului
Scrisă-i fldrea sdrelui.

(Din Cetea.)
5.

Sus la vița vinului
La umbra gutinului
Un’ prânzesce D-fleu
Cu doi sfinți dea lui din ceriu,
Numai Petru Sân-Petru
Cu-n căluț albuț de flori
Da fleu nu-i albuț de flori 
Că i albuț Domne de sudori 
•— Bun prânzu Domne la Tine!
— Se trăesci Petre cu binel
Hai și tu Petre cu mine!
— Domne, n’am vint se prânzesc, 
C’am vint se me tânguesc,
Că mi-a tunat Iuda-n raiu
Ce-a fost bun tot a luat
Și scaunu de județ
Și păharu de botez.
— Nu te — Petre — spăim^nta, 
C’oi lua bâta-ntr’o mână
Și-oi trăsni și-oi fulgera,
Și Iuda s’a spăimenta
Și tote jos le-a lăsa!

Din Cetea.

6.
Acui îs aceste curți?
Florile d’albe.
Așa înalte, minunate.
Cu hozmânt până-n păment
Cu zebrele, sus la stele ?
In zebreua cătră ameflă ?
Este un legân de mătasă
Dar în legăn cine șede?
Da Ilena fată d’albă.
Da de lucru ce lucreză?
Cose, cose chindesesce
Guleraș tătâne-seu
Pomișorî frăține-seu.
Tu Ilenă fată d’albă
Cose-mi și mie o cămașă
Ți-oi da oi și ți-oi da boi
Ți-oi da buți cu bani mărunți.
Nu-mi da oi și nu-mi da boi
Nu-mî da buți cu bani mărunți 
Făr voinicul cel de-asară
Șede în portă răflimat
Cu per galbin retezat
Cu cisme negre încălțat.
Se fi gazdă sânătosă,
Se plătescî colinda nostră.

Din Sâncel.

7.
Fi vesel iubit creștine
Că etă crăciunul vine.
Mielușel nevinovat;
Christos marele ’mperat.
Astăzi pre cel neveflut,
O fecioră l’a născut.
In orașul Vifleim
Aprope de Erusalim.
Păstorii se bucurau, 
îngerii frumos cântau.
Filosofii se închinau.
Daruri scumpe-i aduceau.
Pre noi se ne mântuescă,
De greșelă strămoșescă.
Se ne ’nvețe cu al seu graiu
Care-i calea cătră raiu,
Ce-i binele pămentesc,
Pre lângă acel ceresc.
Afli Adam se veselesce
Și iadul se tenguesce,
Afli tote se desfateză
Numai Irod se tristeză.
Veniți dar iubiți creștini,
Astăflî se fim veseliți;
Veniți se cântăm frumos
La nascerea lui Christos.
Și de-acum până în veciă:
Amin Domne slavă fie.

Mulțămită după colindă.
Acesta fli prea sânțită
Și serbătore mărită
Noi poftim ca se ve fie
La mulțî ani cu veselie.
Se aveți flile sărine
Să petreceți tot în bine;
Trăind întru norocire
Și’n deplina fericire.
La mulțt ani s’aveți folos
De nascerea lui Christos.

Din Hașag (Ardeal).
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Sus sunt 'nalte mănăstiri, 
Mănăstiri 'nalte zidiri, 
Er în ele cine’mi șede? 
Șede Maica și cu Fiul 
Și îmi judecă pe Siva 
De ce 'mi-e așa de grasă,
Așa grasă și frumosă

Intrebând-o
Ispitând-o

Ce-a beut și ce-a mâncat 
D’are trup așa 'ncălat? . . .

* **
Eră Siva răspundea
Și din gură cuventa: 
— Sus la munte m’am suit, 
Zer și ghindă mi-am păscut, 
Jos mai jos m’am pogorit

Mâne anul se noiesce 
Plugușorul se pornesce 
Plugul nu-i făcut de mine 
Să n’avețî pică pe mine 
Și-i lăsat de Dumnezeu 
Se umble și bun și reu 
Se umble și plugul meu. 
Că și noi de-un an de cjile 
Așteptăm pe sânt Vasile. 
Mâne anul ă sosit 
Se ne dați, ce-ați juruit, 
La noi prețu-i hotărît: 
Câte-un gălbenaș bătut; 
Da nici plug nu v’a arat 
Așa mândru, minunat 
Că-i adus din Țărigrad : 
I-am pus cormană de brad, 
Plazul i l-am pus de plop. 
Ca sé fie cu noroc, 
Și résteile de corn 
Dela valea lui Ion, 
Bârsa i-am pus-o de teiü 
Ca nostru-i plug cu temeiu. 
Sân Vasile de diminăță s’a sculat 
Pe cei ochi negri s’a spălat 
La toți sfinții s’a 'nchinat 
Plosca’n mână a luat 
Pela toți plugarii a dat, 
Și îndată a și plecat 
Cu dénsii la arat 
La dél până’n zori 
Pe câmpia cu flori;
Brazdă nbgră a răsturnat 
Și prin brazde-a semânat;

Grâu de vară
Cu negară 
Grâu mărunt.
Cu arnăut.

A dat Domnul s’a făcut 
A trecut o săptămână 
Cel mult o lună;
Sân Vasile a poruncit îndată 
La visitiu din grajd se scotă: 
Un cal graur

„RE VI S TA IL US T RATĂ.“

V A S I L C A.
(Ce sê <Jice de anul nou.)

Apă rece de am beut, 
Priitóre la’ngrășat, 
In grădină am sărit 
Cépâ verde de-am păscut; 
Două, trei verȘi am stricat, 
Când . . . Românii m’au simțit: 
Ei au sărit cu topórele. 
Ciobotariï cu 'ntinsorile, 
Lăutarii cu arcușele 
Țiganii cu barósele ;
Mă bătură
Mă 'njunghiară
Mă pârliră 
Mă 'mpărțiră.

* **
Luară Românii slănina 
Noi Țiganii căpățina

P L U ( x UȘORUL
la Sfântul Vasile (Anul nou.)

Voinic ca un taur, 
Cu șâua de aur, 
Cu frâu de margaritari 
Ca la boierii cei mari; 
Pe murguleț a ’ncalecat 
Și la grâu a alergat, 
Tare a fost înspăimântat 
Că grâul s’a scuturat. 
De călare s’a plecat 
Și trei spice a luat 
In buzunar le-a băgat 
Și înapoi s’a înturnat 
Pe murguleț l’a adăpat. 
Când din frâu a scuturat 
Și murgulețul a nechesat 
Marea că s’a tulburat 
Tóté corăbiile s’a înecat 
Numai una a scăpat 
A-lui Ierod împărat.

Dar Sân Vasile
Nici în samă n’a băgat 
Ci la têrg a alergat 
Ca së facă săcerele
Mărunțele,
Cu zimții de floricele 
Să dee la nepoțele 
La copiile ocheșele 
Ca să strângă grâu cu ele.
Și le-a pus la secerat 
Pe lanul de după sat 
Că grâul îi mai îndesat. 
Câți erau și secera 
Ca Sân Vasile nici unu nu era: 
El cu drépta secera 
Cu stânga snopu-1 lega 
Cu piciorul îl arunca 
Și încă îl arunca pe clae, 
Ca pe grâu să nu mai plóe ; 
Când din gură a șuerat 
Nouă epe au alergat

Cu copitele 
Cât pitele 
Pe unde călca 
Scăpăra

Și frumos mi-o 'mpodobirăm 
Cu cercei și cu mărgele 
Ș’am adus’o la 'mnea-Vostră 
Cu bani mulți s’o dăruițl 
Doi, trei galbinî înfloriți

C’un colac
De grâu curat

Să’l avem pentru mâncat;
Sub colac vadra de vin, 
C’așa-i legea din bătrâni, 
Din bătrâni, din omeni buni.

* %*
La mulțî ani cu sănătate 
Că-i mai bună decât tote
La boeri ca Dumniavbstră 
Că sunteți propteua nostră.

Tecuciu — - România. I. C. Negrescu

Pe unde atingea
hrigea

Paie cu piciorele împingea
Și grâul curat rămânea.
Apoi la moră îl ducea
Și grâul îl măcina
Și dintr’însul ei făcea
Șepte pite potrivite
Tocmai bine nimerite
Pentru plugarii voinici
Le dedea tocmai câte cinci,
Er nouă îndoit
Ca să avem pentru plugărit.
Noi boeri! am mai ura
Că mai seim câte ceva
Dar ni-i că vom însera
Și nu sîntem de colea
Ci sîntem delà Turtură
De unde brânza ustură, 
Și mai sîntem delà Calica 
Unde-i mămăligă cât nuca 
Și-o păzesc 12 cu măciuca 
Să n’apuce nici furnica.
Să scurtez din cuvent
Dați-ne ce-ați juruit :
Căte-un gălbenaș bătut
Și un găvănoșel cu unt;
Să ungem boii la gât
C’avem 3 deluri de suit
Și trei văi de coborit ;
Să ne mai dați 3 vedre de vin 
Să fie cheful de plin.
Eu la anul de-oiu trăi
Să sciți bine că-oi veni 
Și vă voiu hiritisi.
Eră dacă voiu muri
La anul n’oi mai veni ;
Atunci să puneți câte-un ban 
Să-mi faceți un cotoman 
Să nu ne ’ngrope cu suman.

Cules din popor de

Joan Jfegrescu 
din România.
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HANCISC IOSIF I. Bibliografii.

Maiestatea Sa Francisc Iosif I. Împărat al Austriei, Rege 
apostolic al Ungariei, etc. etc. s’a născut în 6 August 1830, și s’a 
suit pe tron în 20 Novembre 1848, și-a serbat în 2 Decemvrie 
1898 împlinirea de 50 de ani, de când a luat în mână gloriosul sceptru 
al domniei sale prestepoporele supuse înaltei Case domnitore de 
Habsburg și Lotharingia. Românit supuși gloriosului sceptru al 
Maiestatei Sale, dimpreună cu celelalte popore fidele, serbară iu- 
bileul de 50 de ani al suirei Sale pe tron cu fiiască bucurie, ru
gând pe Împăratul cerurilor se-i mai dăruescă anî mulți spre fe
ricirea poporelor sale.

Pe drumul care curmă colina cu arini
Adese véd că-țî luneci albaștri ochi senini 
Și cauți par’că ceva în zarea depărtată ....
Iubit’o 1 de ți-ai scurge privirea totă, t<5tă, 
Năluca ce resfrânge o șoptă ’n peptul teu 
E nestatornicia părerilor de reu,
Ce nu se-n tórn’ odată cu gândul înapoi, 
Că n’a fost legătură de inimi între voi!
Iubit’o! .... lasă drumul ce fuge prin arini; 
Când mișună în lume ațâța ochi streini 
Cu-acelaș foc și farmec rotindu-se ’mprejur, 
Și când în fiecare: pe clipă nasce-n fur 
Mai liameș ca iubirea ce-o porțî în partea stângă 
Nu-1 va pătrunde dorul de dorul teu se plângă!
Au nu cunosc! teatrul cu chipurile lui: 
Când spune Cleopatra că-n lume altul nui
De care se samine speranța ei - și móré .... 
Și n’ai ve^ut mulțirnnea cum tremură-n furóre 
De-atâta denotate și drag? .... ér Cleopatra 
Sumâță ca o moimă din insula Sumatra 
Alhrgă după bină și ese afară-n larg 
Și-n urma ei mulțimea s aruncă la catarg 
Și care pe’ntrecute încârcă s’o alinte? ....
.... Atâta-i dór’ c'aice nici ea nici ei n’au minte! . . . . 

■Er tu, c’a fost odată să-l legi de-al téu noroc, 
Te scalei în fericirea sărutului cu foc
Ce pururea te arde, și alergi în calea lui, 
Și dorului sălbatic albaștrii ochi ți-i pui 
Dea trage pe colina cu drumul prin arini.- 
Sermană! nu mai vine, perdutu s’a-n străini 
Și n o se-1 mai îngâne iubirea ta adâncă: 
Risipitori de farmec doi ochi mai află încă!

P. Conda.

,.Revista Economică“. Aflăm, că delegațiunea de 5, esmisă 
de conferința directonlor de bancă a decis, ca cu începere dela 
anul nou 1899, să se înființeze un organ publicistic întitulat „Re
vista Economică“, organ pentru societăți financiare și comerciale“. 
Direcțiunea acestei reviste a fost încredințată secretarului dele- 
gațiunii, Dlui Dr. Corneliu Diaconovich. Revista se va publica în 
fascicole lunare, formatul „Transilvaniei“, în estensiune de 40 pag. 
de fie care număr, și va cuprinde articole de politică financiară, 
studii de administrație și de manipulațiă technică financiară, se va 
ocupa cu chestiuni comerciale, agronomice și industriale, cu mer
sul lucrării institutelor nóstre financiare și comerciale, cu învăță
mântul și literatura nostră economică, și va da o deosebită aten
țiune și legislațiunii și jurisdicțiunii de interes economic; în fine 
va publica cursurile de bursă, sortările, anunțurile societăților nóstre 
economice, etc. Astfel „Revista Economică“ va fi chemată a su
plini o lacună mare în viăța nostră economică, și va avé se fie 
un călăuz și sfetnic atât al instituțiunilor nóstre economice, cât 
și preste tot al cercurilor ce se ocupă cu diferitele ramuri ale 
economiei. „Revista Economică“ s’a pus pe basa principiului cu 
totul nou în literatura nostră publicistică, că va remunera tóté 
articolele ce le va publică, și astfel va putea conta la concursul 
unui cerc întins de puteri competente. Prețul de prenumerare s’a 
stabilit în suma de fl. 5.-— pe an. Numărul de probă va apărea 
cu finea anului curent.

Calendar portativ pentru anul 1899, compus de editorul 
acestei Reviste, domnul loan Baciu. Este un calendar cu totul 
nou și unic în felul seu, cuprincjînd: I. Partea calendaristică: 
1. Cronologia anului 1899, 2. semnele chronologice, 3. sărbători 
și alte <jile schimbátóre, 4. Regentul anului 1899, 5. întunecimi, 
6. cele patru anutimpurî, 7. călendariul iulian și gregorian, 8. ge
nealogia domnitorilor: a) din Europa, b) din Asia, c) din Africa, 
d) din America, e) din Australia, 9. târgurile din Ardél, Bănat 
și țâra ung., 10. târgurile din Bucovina. II. Biblioteca: 11. ca
talogul cărților din literatura agr. rom., 12. registrul cărților îm
prumutate. III. Termine: 13. Tabela de observațiune a termi- 
nelor pe anul 1899, 14. tabela venitelor și speselor cu termin fix, 
15. jurnalul de cassă preste percepțiuni si erogațiunî. V. Bule
tinul meteorologic: 16. c)’ar preste cursul timpului și lucră
rilor săvârșite în fiecare <Ji. VI. Registrul servitorilor.
VII. Timbre, postă, telegraf: Timbre: 18- Competința de 
timbre, 19. scala timbrelor, 20. estras din tarifa de tacse și tim
bre, 21. competința calculată în procente. Telegraf: tarifa pentru 
telegrame în Austro-Ungaria, 23. tarifa pentru telegrame în Bos
nia, Erțegovina și Germania, 24. tarifa pentru telegrame în Ro
mânia, 25. tarifa pentru telegrame în Serbia, 26. tarifa pentru te
legrame în Rusia, 27. tarifa pentru telegrame în Bulgaria. Posta: 
28. 1) Tarifa pentru epistole, cărți post., mustre de mărfuri, im
primate și hârtii de comerciu, tacse de recomandare, retour reci- 
pise și mandate poștale pentru Ungaria, Austria, Bosnia și Er
țegovina, Pașalicul (Novibazar), Germania, Serbia, România, Co- 
municațiunea limitr., Montenegro și pentru tóté celelalte țări stră
ine, 29. 2! tacse pentru pachete, 30. 3) Portbtarifa de greutate.
VIII. Diverse: 31. Cât putem lucra într’o fji cu jugul și cu 
mâna, 32. cât se semănă pe un hectar? 33. tabela despre ma- 
șinele agricole mai însărcinate, 34. greutatea de mijloc a bucatelor 
(semănăturilor), 35. Din care material cât vinars se estrage, 36. 
cât timp portă animalele agricole? 37. tabela pentru computatul 
timpului, 38. tabela de interese, 39, conspectul lucrătorilor, 40.
Statutele însoțire! agricole. IX. Colecțiune de poesii și 

X. Inserțium. Din cuprinsul vast se vede că este de-forte 
mare trebuință să-l aibă omul tot cu sine. Apoi fiind și legat fru
mos e un bun notiț pe întreg anul. Prețul unui esemplar e 3 
coróne, trimis prin postă recomandat cu 15 cr. mai mult. De 
vânzare la autorul și editorul lui dl loan Baciu în Șoimuș p. u. 
Nagy-Sajó.

Poént.
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Sărbătorile la Români. Studiu etnografic de Sim. FI. Ma
rian, membru al Academiei române, prof, la gimnasiul gr. ort. din 
Suceava. Din acest studiu etnografic a apărut în editura Acade
miei române din BucurescT voi. I. Cârnelegile. E un studiu vast, 
se estinde pe 290 pag. Despre valórea acestui op se vor convinge 
on. cetitori din cuprinsul ce-1 alăturăm: Prefața.

Sfântul Vasile sau Anul nou. 1. Séra sfântului Vasile. II. Co
lindatul. III. Plugușorul. IV. Vasilca. V. Vergelul. VI. Călinda- 
riul. VII. Vrăjii și farmece. VIII. Anul nou. IX. Sămânatul. X. Sorcova

liobotéza. I. Ajunul Bobotezei. II. Botezul. III. Farmec, de 
vrăji. V. Iordanul. VI. Ardésca.

Ioan Botezătorul. I. Ioan Botezătorul. II. Iordănitorii.
Sân-Petru de emit. I. Anastasiile. II. Sân-Petru de ărnă. III. 

Cercoviî de ernă.
lntimpinarea Domnului. I. Sfântul Trifon. II. Intimpinarea 

Domnului. III. Piua ursului. IV. Martinii de ernă. V. Filipii de ărnă.
Joia nepomenită. Lăsatul Șicului. I. Sâmbăta părinților. II. 

Moșii de ernă. III. Lăsatul sécului. IV. Refenelele. V. Alimori. 
VI. Postul negru. VII. Baterea alviței. VIII. Cucii. IX. Legarea 
grânelor. X. Bobii.

Materialul acest bogat l’a adunat dl autor de prin tóté 
părțile locuite de Români, cu ajutorul colaboratorilor din tóté păr
țile, scoțend și din foile nóstre tot ce a putut afla și folosind și 
manuscrisul despre credințele și datinele poporale depusla Academia 
română de Ioan Pop Reteganul.

Cronica anului 1848. Domnul Dr. E. Dăianu a avut fericita 
ideă de a aduna și ordina notițele istorice și culturale de acum 
cincizeci de ani, adecă datele relative la întemplămintele din 
anul cel memorabil 1848 Până acum au apărut 2 broșure, care 
cuprind datele din 1 Martie n. 1848 până în 30 Septembre a. a. 
In adevăr o ideiă mai fericită rar póte veni cuiva, decât ceea a dlui 
Dr. E. Dăian cu adunarea și ordinarea acestei cronice. Că, cei 
ce au luat parte la mișcămintele acelui an memorial, încet pe înce
tul s’au dus de ceea parte, ,,de unde nu mai este reîntorcere“; puținii 
ce mai sunt, ca mâne n’or mai fi. Ér noi cei rămași vom trebui 
se ne mulțămim cu ceea ce vom ceti scris de strein, de nu vom 
avea a nóstre opuri relative. Că se remânem indeferențî de ceea 
ce a fost, nici poveste! Că, de nu vom sci ce a fost, nu putem 
sci ce póte se fie, deórece drept are Eminescu:

începutul și sfârșitul sunt a filei dóué fețe, 
Vede-n capei începutul, cel ce vrea ca se-1 învețe.

Și noi Românii, ca toți omenii din lume, voim cu ori ce 
preț se seim ce ne aduce rf.ua de mâne, și aceea o putem sci 
aprópe cert, dacă vom sci ce ne a lăsat fua de erl. Drept aceea 
mai binevenită și la mai bun timp nu putea se fie nimic, ca acesta 
cronică a dlui Dr. E. Dăianu. Deci nu dubităm un moment, că 
cărturarii noștri vor procura-o și ceti-o și vor esplicâ și copiilor 
lor ce-i scris în ea, ca și ei se cunoscă stările lucrurilor din 
acel timp.

Ambele broșure costă 1 fl. 50 cr., și se pot procura dela 
redacțiunea „Tribunei“ din Sibiiu. p Oj

„Anunț literar.“ Repășind cu finea an. c. dela redactarea 
Revistei Ilustrate, prind a-mî publica scrierile proprii în broșure 
lunare de câte 3 cole. Broșura I. (de probă) e și tipărită și con
ține bucățile: „Biserica pocăinții“, „Blândocul“ și „O inimă nobilă". 
Cine vrea să o aibă, fie bun a asignâ subscrisului 40 cr. (1 franc) și 
cu întorcerea poștei o va primi. Convenindu-i apoi va abona și 
broșurele următore, cari vor fi tot atât de mari, ca și broș. I. 
a căror preț însă va varia, după nrul abonanților; cu cât vor fi 
mai mulțî abonanțî, cu atât va fi mai mic prețul de abonament. Așa 
dec.ă vor fi 250 abonanți, atunci prețul uneî broșuri va fi 32 cr.

și învălitore. Este deci în interesul On. Public ca se vecjă se în- 
curgă- cât mai multe abonaminte, că cu atât va fi mai mic prețul 
broșurilor și cu atât vor putea a și-le procură mai mulțî. Nu răv-

.. „ 300 „ , > Il M 28 „
•- .. ,, 350 ,, ,, M >> >> 23 „

,, 400 ,, ,, ,, ft J Í ) J f • 20 „
.............   450 „ „ „ n M »« 18 „
.. .. „ 500 ) » J» J> »1 15 „.

Și cum s’a dis, broșurile remân tot atât de mari, de 3 cóle

nesc la câștiguri materiale, de și avut nu me pot numi, dar’ nici 
nu pote nime pretinde ca se pun dela mine spesele tipărirei și a 
spedărei lor.

Cine vrea, pote se aboneze de-odală întreg voi. I. al scrie
rilor mele (va fi 10—12 broș.) și va costă 3 fl. seu 8 franci); dar 
mai bine se solvescă numai câte o broșură, că atunc1 eu nu sunt 
dător publicului și publicul mie.

Ca se se scie că de sigur pun prețul broșurilor următore 
stricte după formula mai sus arătată, voiu publică în broșura a 
doua numele tuturor abonanților. Deci: abonați cât de mulțî broș. 
I. cu 40 cr. că cele următore pot fi și numai câte cu 15 cr., după 
cât va fi adecă numărul abonanților.

Prețul abonamentului este de a se trimite la stimătoriul
Ion Pop Reteganul 

în Retteg, (Transilvania.)
—— •••---------

Diverse.
Necrolog. Petru Vertic preot român gr.-cat. a comunei 

Mocod, a reposat la 28 Novembre a. c. în versta de 54 anî, și 
27 ani a preoției sale.

Primim spre publicare și publicăm cu bucurie următorea epistolă 
deschisă câtră publicul nostru cetitor, venită nouă dela Comerciantul 
societate comercială pe acții în Bistriță.

După stăruințe neobosite în lupta cu greutățile începutului 
astăzi ne aflăm în plăcuta posiție a pută vesti on. public din loc 
și din jur, că prăvălia nostră este asortată bogat, conform recerin- 
țelor moderne, cu tot soiul de articliï indispensabili pentru fiecare 
familiă de orí-ce condiție și este provăflută cu un personal capabil 
a corespunde tuturor așteptărilor.

După-ce ne aflăm în sesonul, când on. public are mai mare 
trebuință de articliï aflători în prăvălia nostră, invităm pre toți din 
oraș și dela sate a-și face cumpărăturile la noi, dându-le din par- 
te-ne cea mai deplină asigurare, că și numai o probă de cumpărare 
dela noi le va fi de ajuns spre a se convinge, că în prăvălia nostră 
— conform scopului înființărei — se capătă marfa cea mai bună, 
cu prețuri fórte moderate prelângă un serviciu neîntrecut de prompt.

Spre orientarea on. public în prăvălia nostră se póte căpătă 
în orî-ce timp și în ori-ce cuant: Făină de tot soiul, drojdii, tărițe, 
urez, gris, păsat. Cafea, franc vcafea), zăhar, bonboné. Piperiu, 
paprică, cimet, cuișore, șafran. Pesci prospeți, heringi, ruși, sar
dine, fusari (Aalfisch). Tea, rum, cognac, rachiu și tot feliül de 
liquerurî. Slănină, brânză, șoncă, cârnaț etc. Vinuri naturale, 
medicinale, bere în sticlă. Ape acre : Hebe, apă de Borszék, 
Gieshübler. Făclii: lumini de stearin, lumini de său, petroleu. 
Săpun de spălat, de toiletă și praf de săpun, sodă de spălat. 
Aprincjióre de tot soiul, hârtie de țigarete, șpițuri de țigarete și 
țigări, țevi de pipă. Unsóre pentru ciobote si păpuci, vaxuri, 
văpsele de lână în totă colórea, vitriol verde, vitriol albastru, in
digo, albestrélá pentru var și haine.

Tot feliül de recuisite de scris și hârtie ; precum și mai 
I mulțî articliï principali în branșa ferăriei- Decorațiuni pentru po

mul de Crăciun. Cu un cuvênt putem servi cu tot feliül de ar
ticliï, de cari are trebuință on. nostru public nu numai în fiecare 
di, ci și la ocasiuni mai rari, precum : nunți, botezuri, pomene etc.

Rugându-ne de binevoitoriul sueurs semnăm 
cu deosebită stimă

„COMERCIANTUL“ 
societate comercială pe acții.

Telefonul redacțiunei.
Iss. Au sosit și s’au transpus dlui I. Baciu, ca redactor a „Revistei Ilus 

trate pe venitor.
Maria de Câmpia. Câte nu s’au putut publica în anul acesta, vor veni la 

rând în anul viitor. S’au concre<^ut noului redactor.
D. D. Poppa. — Iași. Descântecele sosite prea târziu pentru anul acesta, 

le vine inse rândul de sigur în primii nrt din anul viitor. Cele promise — vor fi 
bine venite. De sine înțeles : se vor adresă noului redactor. Mulțămîtele ndstre I
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